
450 Enhetschef Treskillingen/Hemtjänsten 
 

Box: Öppen kommun 

Ansvar 450 
Individerna ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt 
servicenivå 

 

 
Delmål 
Sträva mot att individerna skall vara 
till minst 90 % nöjda av Hemtjänsten 
(år 2018 94%). 
 
Sträva mot att av individerna upplever 
till minst 63% att de beviljade 
hemtjänstinsatserna anpassas efter 
behov (2018 57%). 
 
Sträva mot att individerna upplever till 
minst 90% att hänsyn tas till åsikter 
och önskemål (2018 89%) 
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen. 
 
 

 
Aktivitet 
Alla insatser skall ske utifrån kommunens 
värdegrund. 
 
Alla individer skall ha en aktuell 
genomförandeplan. 
 
Alla individer med hemtjänstinsatser skall 
ha en utsedd kontaktperson.  
 
Planerade teamträffar och vårdplaneringar. 
 
Kontinuerligt arbete med rutiner och 
processer i kvalitetsledningssystemet. 
 
Dokumentera och åtgärda avvikelser, 
klagomål och synpunkter. 
 
 

Aktivitetsplan 
Detaljerade analyser av kommunernas kvalitet i korthets, KKIK, resultat 2018.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Genomförandeplanen skall följas upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i 
hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 
Omvårdnadspersonalen samtalar löpande med individer och biståndshandläggare 
under året för att beslut ska vara aktuella och anpassade efter individens behov. 
Enhetschef dokumenterar klagomål och synpunkter och ger efter åtgärd 
återkoppling. 
 

 

  



Box: Kunskap & kompetens 

Ansvar 450 
Öka individens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 

 

 
Delmål 
Införa trygghetskameror som 
ersättning till fysiska tillsynsbesök. 
 
Att göra individen delaktig i att införa 
teknik i sin hemmiljö. 
 
Planera individernas besök på 
beviljade insatsers verkliga tidsåtgång 
istället för schablontider. 
 

 
Aktivitet 
Informera om trygghetskameror och få 
samtycke från minst en individ att installera en 
trygghetskamera. 
 
Utveckla planeringssystemet för 
hemtjänstinsatser (TES) så varje besök hos 
individerna kan loggas vilket ger den verkliga 
tiden. 
 

Aktivitetsplan 
Installera trygghetskamera och göra rutiner för användandet av kameror och övrig 
teknik. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Månadsvis följa upp och jämföra beviljade insatstimmar (tas ut från VIVA) gentemot 
genomförda insatstimmar (tas ut från TES). 
 
Löpande utvärdering av hur individerna upplever användandet av tekniken. 
 
 

  



 Box: Möten & upplevelser 
Ansvar 450 
 

Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre individer i kommunen 

 

 
Delmål 
Alla äldre individer boende i 
kommunen ska erbjudas och 
motiveras till aktiviteter som de kan 
mötas omkring. 

 
Aktivitet 
Tillvarata de äldres egna och gemensamma 
intressen. 
Stimulera aktivt de äldre till deltagande 
och medverkan. 
Informera om kommande aktiviteter på ett 
enkelt och informativt sätt. 
Hitta och tillvarata befintlig kompetens 
bland kommunens innevånare. 
 

Aktivitetsplan 
Bjud minst 2 ggr/år in till boråd där representanter från de boende, verksamheten 
och politiken deltar för att diskutera önskemål om aktiviteter. 
 
Anordna underhållning minst 1g/månad på Treskillingen. 
 

Annonsera underhållning och aktiviteter på hissar och anslagstavla på Treskillingen.  
 

Uppföljning och utvärdering 
Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen.  

 
Utfall av aktiviteterna och underhållningen sker löpande genom samtal med 
individerna. 

 

  



 

Box: Innovation & entreprenörskap               
Ansvar 450 
 

För att uppnå målet om innovationer och entreprenörskap skall utbudet av  
digitala tjänster för äldre ska öka.  

 

 
Delmål 
Äldre ska stimuleras till att 
använda ny teknik. 
 
 

 
Aktivitet 
Att minst en dag i veckan använda en 
surfplatta tillsammans med personalen. 

 
 

Aktivitetsplan 
Äldre personer bör stimuleras till användningen av ny teknik och erhålla 
information och ta del av sociala aktiviteter.  
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Utvärdera bland individer och personal hur användandet fungerar samt hur 
mycket den används. 
 

       
 
 

  

 


