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Inledning 
Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst (SOL) och hälso- och sjukvård (HSL) 
avseende: 

1. Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende; 

2. övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt; 

3. uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett 
utförare; 

4. hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med 
kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som 
är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. 

Omsorgsnämnden ansvarar även för utförandet av hälso- och sjukvården på vård- och 
omsorgsboende, hemsjukvården inklusive rehabilitering samt natthemtjänstverksamheten 
inom Södermöre kommundelsnämnds geografiska upptagningsområde. Tillsammans har 
omsorgsnämnden beslutat om en gemensam vision som är ledstjärnan för 
omsorgsförvaltningens arbete i att uppnå Kalmar kommuns vision 2025: ”Kalmar kommun 
har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska på detta sätt även vara 
motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt 
förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för de äldres skull!” 
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Nämndsordföranden har ordet 

I skrivande stund befinner sig omsorgsnämndens verksamheter fortfarande i den tuffaste 
perioden någonsin som uteslutande är orsakat av pandemin med coronavirus Covid-19. Det 
är en lång och hård utmaning för såväl medarbetarna som omsorgstagarna. Dagligen gör 
dock alla medarbetare inom omsorgsnämnden fantastiska insatser för att skydda 
omsorgstagarna inom Kalmar kommuns äldreomsorg. Och trots den ansträngda situation 
som verksamheten befinner sig i kan jag glädjande konstatera att omsorgsnämnden kommer 
att kunna göra flera viktiga satsningar under 2021 som gagnar såväl omsorgstagarna som 
medarbetarna. Satsningar som är möjliga tack vare att vi har en hög kompetens inom 
organisationen samt ordning och reda i ekonomin. Därtill kommer nationella satsningar på 
äldreomsorgen som möjliggör att kvaliteten i verksamheten kan stärkas ytterligare. 

Omsorgsnämnden följer fastlagen boendeplan för att möta det demografibehov som finns. 
Hela S:t Kristoffers väg står färdigrenoverat våren 2021. Korttidsverksamheten kommer då 
att lämna gamla Norrlidshemmet och flytta in i S:t Kristoffers vägs moderna och 
ändamålsenliga lokaler. Planeringsarbeten för nya boenden på Karlssons äng och Lindsdal 
fortsätter. Sammantaget planeras ett nytillskott på 50-60 vård- och omsorgslägenheter. Från 
2021 har nämnden också trygghetsboende på Stensberg. 

Utvecklingen av det sociala innehållet med fika, aktiviteter och utevistelse är fortsatt 
prioriterat. Budgeten till boendeverksamheten har också förstärkts med 4,4 miljoner kronor 
för ökat socialt innehåll. En enhetschef socialt innehåll/ofrivillig ensamhet ska anställas. 
Samarbetet med till exempel pensionärsföreningarna, Linnéuniversitetet, studieförbunden 
och det civila samhället ska vidareutvecklas för att minska den ofrivilliga ensamheten. 

Inom hemtjänsten har vi nått målet att bli en av landets 30 bästa äldreomsorgskommuner 
gällande personalkontinuitet. Det är fortsatt viktigt att vi håller kvar den höga kvaliteten i 
hemtjänsten. Utvecklingsarbetet i form av aktuella genomförandeplaner med delaktighet, 
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom)-skattningar och Senior 
Alert-bedömningar fortsätter. Såväl omsorgstagare som anhöriga ska tydligt veta var de ska 
vända sig för att lämna sina synpunkter, beröm och förbättringsförslag på verksamheten. 

Samarbetet med Linnéuniversitetet fortsätter. Digitalt först gäller och omsorgsnämnden ska 
vara en viktig part i arbetet att utveckla Kalmar till det nya e-hälsolänet. Kalmar kommun är 
också en av landets tio modellkommuner i digitaliseringen av äldreomsorgen. 

Under 2021 ska de ofrivilliga delade turerna tas bort och TTF:erna (tid till förfogande) 
verksamhetsbegränsas. Satsningar som är viktiga för en bättre arbetsmiljö. Utökad 
delaktighet i utvecklingsarbetet finns för medarbetarna genom det lokala 
förbättringsprogrammet. 

Pandemins spår kommer att finnas kvar hos oss länge. Utrymme ska ges under året för 
återhämning och reflektion. Dels för att minska riskerna för framtida sjukskrivningar, dels 
för att lära av det förändringsarbete som pandemin har inneburit. Det är viktigt för att vi 
tillsammans ska kunna fortsätta arbetet med vårt gemensamma mål att bli en av Sveriges 30 
bästa äldreomsorgskommuner: Allt för de äldres skull! 

Michael Ländin, ordförande, omsorgsnämnden.  
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Verksamhetsmål 
Omsorgsförvaltningen har tilldelats 10 verksamhetsmål. För att kunna nå framtagna mål har 
ett antal aktiviteter tagits fram, kopplade till varje mål. Utöver detta har 
omsorgsförvaltningen tagit fram egna mål och aktiviteter för 2021. 

 

Hög kvalitet i välfärden 

Kalmar kommun ska bli en av de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i landet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska vara en av landets 30 bästa 
äldreomsorgskommuner. Omsorgsnämnden har brutit ner detta till fyra detaljerade mål 
vilka mäts och följs upp i den nationella brukarundersökningen samt Kommunens kvalitet i 
korthet: 

• Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och 
omsorgsboende 

• Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med hemtjänst. 

• Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska fortsätta vara bland Sveriges 30 bästa 
kommuner 

• Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med de sociala aktiviteterna på vård- och 
omsorgsboende. 

Kalmar kommun ska vara jämställdhetssäkrad 2024 

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och 
tillhörighet: 

• Likvärdig service och bemötande 

• Likvärdig myndighetsutövning 

• Likvärdig resursfördelning 

• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

 

Jämlikhet på omsorgsförvaltningen 

På omsorgsförvaltningen har man arbetat fram en handlingsplan för jämlikhetsarbetet. I 
denna handlingsplan ingår arbetet med att nå målet med att vara en jämställdhetssäkrad 
verksamhet utifrån fastslagna beslut. Utöver att arbeta med fortsatt kompetensutveckling 
inom jämställdhetsområdet (inklusive våld i nära relationer) och påbörja arbete med 
jämställdhetssäkra genomförandeplaner kommer kompetensutvecklingen inom HBTQ att 
fortskrida. Tillgängligheten på träffpunkterna och ökad tolkanvändning i flera verksamheter 
kommer också ses över. Utöver detta fortsätter arbetet med rätt till heltid vilket också är en 
del i att nå jämställdhetsmålen i agenda 2030 
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Årets e-hälsokommun 2025 

Kalmar kommun är en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering i landet för 
perioden 2020-22. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala 
stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna 
genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att 
generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. En projektplan har 
tagits fram för modellkommunsuppdraget och arbetet är redan påbörjat. Projektplanen är i 
linje med arbetet att bli årets e-hälsokommun 2025. Modellkommunsuppdraget är också helt 
i linje med omsorgsnämnden e-hälsostrategi och den kommungemensamma digital 
strategin. Under 2021 kommer ytterligare steg tas för att öka användandet av 
välfärdstekniska lösningar inom alla verksamhetsområden som till exempel GPS-larm, 
digital tillsyn oavsett tid på dygnet samt läkemedelsautomater. Därtill stärks samverkan 
med regionen för att vidareutveckla arbetet med sammanhållen journalföring. 

 

Ett grönare Kalmar 

Omsorgsförvaltningens egna fordon och transporter ska vara fossilbränslefria 
2023 

I enlighet med Kalmar kommuns framtagna mål om fossilbänslefri fordonsflotta samt målet i 
Agenda 2030 att bekämpa klimatförändringarna har omsorgsförvaltningen en framtagen 
plan för övergången till en fossilbränslefri fordonsflotta. Infrastrukturen för att nå målet 
behöver utvecklas vidare gällande bland annat laddstolpar. Översyn och analys av rutter och 
placering av bilar görs kontinuerligt för att effektivisera fordonsanvändandet. Förvaltningen 
kommer fortsatt att arbeta med att främja gång- cykel och kollektivtrafik. 

Omsorgsförvaltningen ska bedriva ett aktivt miljöarbete och arbetar utifrån 
kommungemensamt framtagna aktiviteter. Förvaltningens handlingsplan är uppdaterad och 
aktiviteter är satta för 2021. 

 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i 

För att möta demografiutvecklingen och att fler äldre har behov av vård- och 
omsorgslägenheter har omsorgsnämnden en väl utarbetad boendeplanering som påbörjades 
redan i början av 2010-talet. 

Etapp 2 av ombyggnationen av St Kristoffers Väg 3, är klar under våren 2021. 
Korttidsverksamheten kommer då att flytta från Norrlidshemmet till St Kristoffers Väg. 
Omsorgsnämnden kommer att hyra lägenheter på Stensberg för trygghetsboende. Dessa 
riktar sig mot personer över 75 år med beviljade hemtjänstinsatser. 

Nytt vård och omsorgsboende är under uppförande i kvarteret Hemvärnet på Karlssons äng 
och kommer att vara inflyttningsklart våren 2022. Vård och omsorgsboende Liljan och 
Ståthållaren kommer att flytta till Karlssons äng .Det blir också en utökning med 22 nya vård 
och omsorgslägenheter. 
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Upphandling pågår för ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal om 60 vård och 
omsorgslägenheter. Nuvarande vård och omsorgsboende Frikadellen och Dragkroken är 
planerat för inflyttning till det nya boendet i Lindsdal. Det blir också ett sammanlagt 
nettotillskott med 30 nya vård- och omsorgslägenheter i Lindsdal 

 

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

På omsorgsförvaltningen arbetar vi målinriktat med vårt varumärke för att attrahera, 
rekrytera och behålla personal. 

Attrahera syftar till att stärka Kalmar kommuns varumärke som arbetsgivare, att bygga en 
intern stolthet bland våra medarbetare som blir bra ambassadörer för kommunens 
verksamheter. Relationer som berikar, är paraplyet för samtliga externa aktiviteter i form av 
marknadsföring, platsannonsering, högskolekontakter mm. För att attrahera nya 
medarbetare till kommunen är det viktigt att arbeta med att synas och finnas på olika arenor 
där potentiella nya medarbetare finns. 

Kommunen rekryterar utifrån kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt i 
likabehandling. Att få in fler män kommer gynna kompetensförsörjningen i framtiden 
eftersom urvalet av möjliga kandidater blir högre. De nyanländas kompetens kommer att 
behöva tas tillvara genom riktade satsningar som exempelvis språkombud. 

Omsorgsförvaltningen arbetar proaktivt med olika lärosäten för att säkra 
kompetensförsörjningen. Det gäller inom flertalet utbildningsområden som är aktuella för 
förvaltningens yrkesgrupper. Förvaltningen hanterar ca 250 praktikplatser, studenter och 
lärlingar varje år från gymnasiet och vuxenutbildningar det är en ökning än tidigare år. 

Samverkan sker också kontinuerligt kring planeringen av Linnéuniversitetets 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Omsorgsförvaltningen tar varje år emot 
sjuksköterskestudenter (ca 70 st.), distriktssköterskestudenter (ca 4–6 st.) och 
socionomstudenter (ca 6–8 st.). Vi arbetar med olika former av mentorskap, handledning och 
central introduktion. 

En större satsning görs för att handledare skall kompetensutvecklas. Vårdpedagogik och 
handledning en utbildning som ger möjlighet att utveckla lärande samtal, bedömning av 
elevers prestationer, kommunikationens betydelse och pedagogiska metoder. 

Äldreomsorgslyftet är en statlig utbildningssatsning riktad till äldreomsorgen under 2020-
2022 vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Dessa utbildningar vänder sig till 
medarbetare som redan arbetar inom vård och omsorg, men som inte har formell utbildning 
(betyg) till undersköterska samt att att rekrytera arbetslösa från andra branscher till vård och 
omsorgsverksamheter. Satsningen ska bidra till en stärkt kvalitet i verksamheterna.  
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Ekonomiska förutsättningar 
Ekonomiskt läge vid ingången till år 2021 

Omsorgsnämnden går in i 2021 med en ekonomi i balans. 

I tabell nedan redovisas de föreslagna ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2021. 
Förutsättningarna för år 2022 till år 2023 är ej ännu fullt beaktade: 

 

 

Prioriteringar 
Vård- och omsorgsboende 

Huvudprocess vård- och omsorgsboende är under revidering och blir klar under 2021. Ett 
förändrat arbetssätt ska införas där vi stärker omsorgstagarens självständighet och 
delaktighet samt kontaktpersonens roll. Arbetssättet kommer att förändras för 
undersköterskan och det läggs ett större ansvar på kontaktpersonen att säkerställa så den 
enskildes behov tillgodoses. För att erbjuda omsorg av god kvalitet behöver 
omsorgstagarens känsla av meningsfullhet och delaktighet stärkas. Genomförandeplanen 
skall implementeras som ett redskap i vardagsarbetet och som ett stöd till omsorgstagaren. 
Vi implementerar ett arbetssätt där omsorgstagarens genomförandeplan sätts i centrum vid 
utförandet av vård- och omsorgsinsatser. Biståndshandläggaren fattar ej insatsbeslut utan 
fokuserar på uppföljning och kvalitetssäkring av verkställighetens insatser till 
omsorgstagaren. 

För att uppnå god kvalitet ska undersköterskans roll stärkas genom utbildning i värdegrund, 
dokumentation, socialt innehåll. Särskild reflektionstid avsätts för att följa upp 
kommunikation, kvalitetsregister och genomförandeplan regelbundet. Som ett stöd ökas 
antalet boendeteam och tid för att möta omsorgstagaren i samband med flytt till vård-och 
omsorgsboende. SKR´s rekommendationer kring kvalitet på natten ska implementeras för att 
säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt att det finnas personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan hjälpa omsorgstagarna då behov uppstår. Brukarråd ska hållas två 
gånger per år på träffpunkterna för att möjliggöra delaktighet och inflytande samt 
informationsutbyte och utveckling av verksamheten. Stöd till anhöriga genom riktade 
aktiviteter ska utvecklas på träffpunkterna. 

Utbudet av aktiviteter som erbjuds omsorgstagaren skall utvecklas. Två gemensamma 
aktiviteter ska erbjudas varje vardag och en gemensam aktivitet varje helgdag på 
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boende. Omsorgstagare på vård- och omsorgsboende skall också ha goda möjligheter till 
utevistelse. 

Träffpunkter som är belägna på vård- och omsorgsboende erbjuder aktiviteter till 
omsorgstagarna på boendet. Aktiviteter på boendena och träffpunkterna skall utvecklas 
genom stöd av enhetschef för socialt innehåll/minska ofrivillig ensamhet. 

 

Korttidsverksamhet 

Korttidsverksamheten ska tillfälligt tillgodose behov av vård och omsorg som inte kan ges i 
det ordinära boendet, stödja den enskilde att stärka sin förmåga att klara sin vardag och 
därmed kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. Korttidsplats kan också ha till 
syfte att avlasta anhöriga eller vid vård och omsorg i livets slut. Omsorgstagare med 
korttidsplats ska proaktivt erbjudas välfärdstekniska lösningar i syfte att trygga hemgången 
och underlätta självständigheten i den ordinära bostaden. I och med detta blir 
korttidsverksamheten en viktig introduktionsarena för välfärdstekniska hjälpmedel. 

Korttidsverksamheten flyttar till nya lokaler och har som uppdrag att utveckla ett salutogent 
och tvärprofessionellt arbetssätt. I korttidsverksamheten införlivas arbetet med trygg 
hemgång. Uppdrager blir att arbeta med förstärkt hemtjänst för att undvika korttidsplats 
efter sjukhusvistelse alternativt minska antal dygn i korttidsverksamheten. Syftet är att 
arbeta individanpassat med tydliga mål och uppdrag i genomförandeplanen och 
tillsammans använda personalresurser och kompetenser för omsorgstagarens bästa. 

 

Hemtjänst 

Personalkontinuiteten är fortsatt prioriterad för hemtjänstverksamheten under 2021 i syfte 
att förbättra kvaliteten för omsorgstagarna. Fortsatt arbete enligt kontinuitetsprocessen sker 
via mindre arbetsgrupper i form av 4-6 medarbetare per arbetsgrupp, mätning av dags- och 
kvällskontinuitet, vikarietillsättning och bokning av TTF:er (Tid till förfogande). 
Personalkontinuitet mäts månatligen även fortsättningsvis. Resultatet redovisas internt på 
informationsskärmarna samt i nyhetsbrevet för att skapa en gemensam målbild. 

Genomförandeplan ska finnas till samtliga omsorgstagare och för alla insatser. 
Omsorgstagaren ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av den tillsammans 
med kontaktperson. Genomförandeplan och social journal är det centrala verktyget och ska 
ange hur insatserna ska utföras. Fortsatt arbete med att öka informationen kring vart 
omsorgstagaren vänder sig med synpunkter. Förvaltningen följer det nationella 
lagstiftningsarbetet kring fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 

Ett lokalt projekt med stödpatrull pågår gällande larmhanteringen inom hemtjänsten. 
Översyn av natthemtjänstens verksamhet har genomförts och ett kvalitets- och 
effektivitetsarbete påbörjas 2021. Larmzoner ändras för att minska väntetider för 
omsorgstagaren vid larm. Dygnet-runt-perspektiv ska tas hänsyn till på hemteam och i 
genomförandeplaner. 

Arbetet för införandet av fler trygghetskameror fortsätter genom att digital tillsyn är 
förstahandsvalet som erbjuds omsorgstagaren. Digital signering genomförs för att 
kvalitetssäkra delegeringar och läkemedelsgivning. Ett pilotprojekt genomför gällande 
digital tillsyn där omsorgstagare kopplar upp sig på bestämda tider. Syftet är att bibehålla 
oberoende och självständighet. 
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Träffpunkter, volontärverksamhet och minskad ensamhet 

Träffpunkternas syfte är att erbjuda möjligheter till att aktivt delta vid aktiviteter som är 
meningsskapande för omsorgstagarens skull. En översyn av kompetensbehov och 
resursfördelning av träffpunktssamordnare ska genomföras. Ett grundutbud av aktiviteter 
ska utformas utifrån besökarnas önskemål med hänsyn till ett jämställt och jämlikt 
perspektiv. 

Utöver detta planeras för insatser för att minska ofrivillig ensamhet och möjliggöra ett aktivt 
deltagande och ett meningsfullt liv i gemensamskap med andra, allt för de äldres skull. Det 
finns ett behov av att öka kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna aktiviteter som 
bidrar till gemenskap och stimulans samt öka möjligheten till ideellt engagemang bland 
äldre. 

Under året kommer det att byggas upp en aktiv volontärorganisation i samarbete med 
kommunala verksamheter. Verksamheten ska rikta sig mot både grupp och individer i syfte 
att skapa meningsfullhet och bryta ensamhet, samt att stärka gemenskap och nya 
kontaktytor. 

För att leda det viktiga arbetet med att minska den ofrivillig ensamhet framåt kommer det 
under 2021 anställas en enhetschef med särskild inriktning på området. I den nya 
enhetschefen uppdrag ingår även att vidareutveckla samarbetet mellan förskola och omsorg. 

 

Biståndshandläggning 

Biståndshandläggarna ska utveckla arbetssättet med förenklad biståndsbedömning utifrån 
Socialtjänstlagens paragraf 4:2. Arbetssättet ska ingå i e-tjänster och gälla vissa 
serviceinsatser inklusive välfärdstekniska lösningar. Stor vikt behöver läggas vid den 
information som behöver tas fram i samband med att allt sker via digitalisering. 
Biståndshandläggningen ska lägga mer fokus på uppföljning inom alla verksamheter som 
styrs av socialtjänstlagen. Uppföljningen ska göras tillsammans med omsorgstagare, dess 
företrädare (om omsorgstagaren så önskar) och kontaktperson. I uppföljningsarbetet ingår 
också att göra en separat uppföljning av omsorgstagarens upplevelse av kvalitén på 
insatserna. 

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet 

Allt fler äldre multisjuka ska kunna vårdas hemma då andelen slutenvård minskar. 
Läkarstödet till den kommunala hemsjukvården är avgörande i denna utveckling. 
Samverkansprojekt fortsätter mellan omsorgsförvaltningen och primärvårdens 
hälsocentraler med målet att alla hemsjukvårdspatienter ska ha en samordnad individuell 
plan (SIP) som kontinuerligt uppdateras. Genom utveckling av SIP i hemmet säkras 
patientens och anhörigas delaktighet samtidigt som samverkan mellan kommunens hälso- 
och sjukvård och primärvården tydliggörs. Inom ramen av det pågående utvecklingsarbetet 
mot en trygg och nära vård kommer följande indikatorer att följas över tid och rapporteras 
årligen till nämnden i patientårsberättelsen: 

• minskning av undvikbar slutenvård 

• andelen ”Oplanerade återinläggningar inom 30 dagar ska minska” 

• genomsnitt antal ”Utskrivningsklara dagar” från slutenvården 

• antalet SIP (där vi når ökad patientdelaktighet och ökad samverkan med läkare i 
primärvården) ska öka. 
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Samverkan mellan biståndshandläggare i tidiga utredningar av omsorgsbehov till personer i 
hemmet utvecklas. Genom en tidig insats kan behovet av personlig omvårdnad i vissa fall 
förskjutas genom att personen kan fortsätta klara sig på en högre självständighetsnivå. Det 
systematiska arbetet enligt patientsäkerhetsårshjulet ska bli implementerat i hela 
förvaltningen. Kvalitetsregistret Senior Alert, där bland annat fallförebyggande insatser för 
omsorgstagarna planeras, och BPSD ska vara etablerade stöd i samarbetet mellan alla 
professioner på exempelvis hem och -boendeteamsmöten. Det ska också hjälpa oss att nå 
ambitionerna gällande hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. Införandet av digitala 
signeringslistor fortsätter 2021, vilket i ett flertal kommuner visat sig minska antalet 
läkemedelsavvikelser betydligt. Den palliativa vård och omsorgen ska fortsätta utvecklas 
under de kommande åren. Under 2021 fortsätter breddinförandet av läkemedelsautomater. 
Det är av stor vikt att vård och omsorg håller en hög kvalitet när det gäller vårdhygien, 
pandemin har satt ännu mera fokus på detta område vilket kommer arbetas vidare med 
under 2021. 

 

Dagverksamhet 

Inom dagverksamheten fortsätter arbetet med att utveckla individbaserade aktiviteter och 
aktiviteter i mindre grupper. Under 2021 kommer lokalfrågan för dagverksamheten att ses 
över. 

 

Samverkan med Linnéuniversitetet 

Kontaktytorna med Linnéuniversitetet har ökat och skapar flera idéer till gemensamma 
projekt. Samverkansidéer pågår inom området eHälsa/Linnéuniveristetet där verksamheten 
kan få hjälp med forskning och utvärdering av nyttan /effekten av införandet av 
välfärdsteknik. Planering pågår även av ett eller flera arrangemang/möten tillsammans med 
Linnéuniveristetet genom projektet ”Universitetsstaden Kalmar”. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns ett uppbyggt samarbete med 
Linnéuniversitetet genom en samfinansierad tjänst som klinisk lektor. Genom denna 
samverkan utvecklas både teori och praktik inom gemensamma utvecklingsområden som 
tex måltidsprojekt och forskningscirklar. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en forskarskola 
för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolans inriktning år 2020 svarar mot 
prioriterade kunskapsbehov inom äldreomsorgen med syfte att stärka praktiknära och 
behovsinriktad forskning. 

Omsorgsnämnden delar varje år ut tre uppsatsstipendier inom hälso-och sjukvård, socialt 
arbete och e-hälsa/välfärdsteknik. De uppsatser som tilldelas stipendiet ska fånga ett viktigt 
och aktuellt verksamhetsnära ämne som ligger i linje med äldreomsorgens verksamhetsmål, 
vilket ska bidra till berikande verksamhetsutveckling och kunskapsspridning i 
organisationen i form av utbildning, reflektions-och diskussionsunderlag för olika 
professioner. 
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Kvalitet i verksamheten 
Viktiga delar i arbetet med att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner är fokus 
på ständiga förbättringar, förändringsledning och processer, lärande och kunskapsstyrning, 
omvärldsspaning samt ett målmedvetet kvalitetsarbete. För att vi ska lyckas att möta 
utmaningarna och kraven med befintliga resurser inom budgetram, förutsätter det att vi 
jobbar än mer proaktivt med att ständigt förbättra våra arbetssätt och kultur. 

Omsorgsnämnden ändrar inriktning för de aktuella kvalitetspriserna. De två aktuella 
priserna årets enhet och årets förbättrare ändras till Årets hemtjänstenhet och Året 
boendeenhet. Till grund för priset är måluppfyllelse av nämndens mål, Kommuners kvalitet 
i korthet (KKiK) samt brukarundersökningen. I hemtjänsten ingår den genomsnittliga 
personalkontinuiteten under ett helt år som en särskilt viktig indikator. Inom boende ingår 
indikatorer gällande socialt innehåll från både brukarundersökningen och KKiK som särskilt 
viktiga indikatorer. I helhetsbedömningen ingår också samverkan med hälso- och 
sjukvården då priserna är gemensamma för all verksamhet inom enheterna. Pris för 
respektive pris är 25 000 kronor. 

Ett nytt kvalitetspris inrättas, Årets förbättringsarbete, för stärka delaktigheten och 
uppmuntra verksamheternas förbättringsarbete. Omsorgsnämnden har sedan tidigare 
inrättat ett program för lokalt utvecklingsarbete, vilket har genererat i flera goda 
förbättringsarbeten. Alla verksamheter inom förvaltningen har möjlighet att starta lokala 
utvecklingsarbeten. Priset syftar till att uppmuntra till flera lokala förbättringsarbeten och 
särskilt uppmärksamma det lokala utvecklingsarbete som har fått särskilt goda resultat 
och/eller kan få spridning till flera delar av förvaltningen. Prisbeloppet är 20 000 kronor. 

Kalmar kommun är certifierade i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). Det utgör grunden för 
kommunens, och därigenom även nämndens ledningssystem. Inom ramarna för det rör sig 
kommunen mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär bland annat att 
styrning, kultur och arbetssätt ska ha ett än mer fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv  

• bygga tillitsfulla relationer samt  

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) står skrivet att kvalitet uppnås då verksamheten med hjälp av 
ett ledningssystem uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 
andra föreskrifter om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningssystemet ska användas 
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Under 2021 
planeras flera aktiviteter kopplade till verksamheterna med syfte att nå en fullt ut 
processbaserad verksamhet. Utöver det fortsatta utvecklingsarbetet med framtagna och nya 
processer kommer alla förvaltningens enhetschefer utbildas i ett processbaserat arbetssätt. 
Allt för att nå högsta möjliga kvalitet i arbetet med våra omsorgstagare. 
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Personal 
Under 2021 kommer två stora satsningar, för att vara en attraktiv arbetsgivare, att göras. 
Detta handlar också om att ha en mer tillfredsställande arbetsmiljö. Den ena är att delade 
turer tas bort vilket innebär bättre och mer hållbara scheman. Den andra är att medarbetare 
kommer kunna göra en frivillig överenskommelse för så kallade TTF:er (tid till förfogande). 
Överenskommelsen innebär att de begränsas till det verksamhetsområde man redan jobbar 
inom, alltså på boende eller i hemtjänst. Omsorgslyftet är också en viktig del inom detta 
område där de medarbetare som är vårdbiträden erbjuds utbildning till undersköterska samt 
att arbetslösa från andra branscher ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska. Förutom 
att medarbetaren också har lön under utbildningen så är detta en viktig del i målet att ha 
utbildad personal i omsorgsförvaltningen. 

Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen startar ett samarbete gällande hanteringen 
av hämta- och lämna bilar i samband med tvätt, reparation, service och däckskiften. Det 
kommer att frigöra tid för exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor att utföra andra 
arbetsuppgifter istället för bilhanteringsfrågor. 

En annan satsning som både ger en god kontinuitet för omsorgstagare och en förbättrad och 
mer attraktiv arbetsmiljö är att inom hemtjänstens arbete har omsorgen infört små 
arbetsgrupper. 

Det tidigare planerade arbetet med arbetsmiljöverktyget Chefoskopet ska påbörjas. 

Samarbete kommer också att genomföras med HR-verksamheten för att minska den 
långtidssjukfrånvaron. 
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Av redovisade uppgifter kring personalfakta går det ej att utläsa några större skillnader 
utöver vad det gäller sjukfrånvaron. Då det under 2020 har rått en pandemi i landet är det 
dock svårt att ha dessa siffror som ett mätvärde. 

 

Driftbudget 
Driftsbudget per verksamhetsområde 

Under Omsorgsnämnden redovisas omsorgsnämnden och KHS (Kommunernas 
hjälpmedelssamverkan). KHS verksamhetsplan redovisas i ett separat dokument. 

 

Driftsbudget Omsorgsförvaltningen 
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Administration 

Omfattar: omsorgskontoret, verksamhetschefer och biståndshandläggare. 

Verksamhetsövergripande 

Omfattar: Kostnader för entreprenader och LOV, avgifts- och hyresintäkter. 
Fastighetsenheten med bland annat alla lokaler och brandskyddsarbete. Teknikenheten med 
bland annat IT, larm. Obligatoriska utbildningar, tvätt och arbetskläder mm är kostnader 
som inte redovisas på enheterna. 

Team 1 

Omfattar: Enhetschefer, Teampool, Rockneby, Lindsdal, Lindsdal VoB, Ingelstorpsvägen, 
Hemtjänst Söder, inkluderar Smedby, Rinkabyholm och Trekanten. 
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Team 2 

Omfattar: Enhetschefer, Teampool, Vänskapens väg, Jungmansgården, Natt boende, 
Skogsrået och Norrliden. 

Team 3 

Omfattar: Enhetschefer, Teampool, St: Kristoffers väg, Korttidsverksamhet, Socialt innehåll, 
Kungsgården, Funkabo, Djurängen, Berga Backe, Lind/Björk, Närståendeanställda och 
Natthemtjänst. 

Team 4 

Omfattar: Enhetschefer, Teampool, Bryggaren, Kaggen, Varvet, Stensberg, Kajalen, 
specialistteamet, Kastanjen och Gullregnet. 

Hälso- och sjukvård 

Omfattar: Enhetschefer, HSL 1, 2, 3, 4 som är sjuksköterskor och rehab för hela kommunen. 

Nyckeltal 

 

Privata utförare 
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Investeringsbudget 

 

Planerade investeringar för 2021 är utbyte av befintliga inventarier, vissa specialhjälpmedel 
inom HSL-verksamheten. Inventarier och utrustning till renoverade lokaler, till största delen 
S:t Kristoffers väg. 

 

Fördjupningsområden 
Fördjupning och uppföljning av nämndens verksamheter genomföras särskilda teman på 
sammanträdena under 2021: 

Aktuella teman är: 

• Februari – Jämlikhet, jämställdhet och miljö 

• Mars- Hälso- och sjukvårdsverksamhet 

• April – Hemtjänst 

• Maj – E-hälsa och digitalisering 

• Juni - Korttidsverksamhet 

• September – Vård- och omsorgsboende 

• Oktober – Samverkan med Linnéuniversitetet 

• November – Biståndshandläggning 

• December - Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
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FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH 

REDA I EKONOMIN 
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. 

Budget i balans 

Nämndens verksamhet skall bedrivas inom budgetram. 

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE 

KALMAR 
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom 
miljöområdet. 

Långsiktigt mål - Fordon och transporter 

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023. 

Omsorgsförvaltningens andel av fossilbränslefria fordon ska öka under 2021 

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE 

ATTRAKTIVT KALMAR 
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i 
kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. 

Långsiktigt mål - Attraktiv kommun 

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med 
"liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 
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FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I 

VÄLFÄRDEN 
 

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i 
Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när 
enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

Långsiktigt mål - Bästa äldreomsorgskommun 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. 

Nämndsmål - Omsorgsförvaltningen ska öka sina positiva resultat i de 
nationella mätningarna SKR och öppna jämförelser 

 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 

oms - 
brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
helhetssyn 

Alla 80%   

oms - 
brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
helhetssyn 

Kvinnor 85%   

oms - 
brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
helhetssyn 

Män 71%   

oms - 
brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 

Alla 95%   

oms - 
brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 

Kvinnor 96%   

oms - 
brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 

Män 94%   

OMS - 
Personalkontinuitet, 
antal personal som 
en hemtjänsttagare 
möter under 14 
dagar, medelvärde 

Alla 11   
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Långsiktigt mål - e-hälsokommun 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. 

 

Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och 
tillhörighet ges: 

• Likvärdig service och bemötande 

• Likvärdig myndighetsutövning 

• Likvärdig resursfördelning 

• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

 

FOKUSOMRÅDE - KALMAR 

KOMMUNKONCERN SOM 

ARBETSGIVARE 
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 

Mål 2021 - Medarbetarengagemang 

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner 
övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och 
följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på 
Hållbart medarbetarengageman (HME). 

 

Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar 

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 

 

Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal 
mellan 0,8 och 1,0. 

 

Mål 2021 - Digitalisering 

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom 
kommunkoncernens verksamheter. 
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Svara för vård, omsorg och sociala 

tjänster 
 

Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre 
omfattande funktionsnedsättningar 

Risk för brister i processerna för korttidsplats, växelplats och dagverksamhet  

Risk att omsorgstagare som är beviljade korttidsplats, växelplats och/eller dagverksamhet 
inte har en genomförandeplan där de beviljade insatserna ingår 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

 Eva-Karin Jilkén 12 4 3 

Kommentar: 

Sannolikheten är mycket stor utefter de mätningar som har gjorts, se bilaga. 

Konsekvensen kan bli allvarlig ur psykisk och fysisk och kvalitetsmässig aspekt, kan också 
leda till svårigheter för omsorgstagaren att bibehålla sina funktioner. 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Kontrollera att 
samtliga 
omsorgstagare har 
en aktuell 
genomförandeplan. 

Eva-Karin Jilkén en gång per 
tertial 

 

 

Risk för brister i delegeringsprocessen 

Risk att anställdas delegering inte uppdateras enligt rutin och att medicinering genomförs i 
strid mot delegeringsprocessen 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Annika Lindqvist 6 3 2 

Kommentar: 

Sannolikheten att det skall hända är stor på grund av att ansvaret ligger enbart på enskild 
undersköterska och påminnelse sker endast mot sjuksköterska. 

Konsekvensen blir att läkemedelshantering sker utan delegering 
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Risk för brister i arbetet med Senior alert 

Risk för att senior alert inte är upprättad senast tre veckor efter att omsorgstagare fått beviljat 
omsorgsinsatser 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Verksamhetsrisk Annika Lindqvist 9 3 3 

Kommentar: 

Konsekvensen kan vara att omsorgstagares behov ej är kända och att handlingsplan utifrån 
den enskildes behov inte görs 

Sannolikheten att Senior Alert inte är uppdaterad inom tre veckor anses stor då tidigare 
mätningar har visat på detta 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Genom 
uppföljning 
kontrollera att 
aktuell rutin för 
arbetet med 
Senior alert följs. 

Annika Lindqvist   

 

 

Risk för brister i gallringsrutinen för personakt 

Gallring av personakter ska genomföras fem år efter att senaste anteckning i akten har gjorts. 
Undantag gäller akter som ska sparas i forskningssyfte. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Ann-Charlotte 
Andersson 

3 3 1 

Kommentar: 

Följs arkivrutinen, om inte finns det en risk att gallringen inte blir av. </div> 

Konsekvensen ses som liten då det inte påverkar den enskilde och att rättelse sker 
kontinuerligt. 

 

Risk för brister i uppföljning av genomförandeplaner 

Risk att uppföljning av genomförandeplaner inte sker var sjätte månad för omsorgstagare 
som bor på vård- och omsorgsboende 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Eva-Karin Jilkén 12 4 3 

Kommentar: 

Sannolikheten är mycket stor utefter de mätningar som har gjorts. 

Konsekvensen kan bli allvarlig ur psykisk och fysisk och kvalitetsmässig aspekt, kan också 
leda till svårigheter för omsorgstagaren att bibehålla sina funktioner. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Kontrollera att 
samtliga 
omsorgstagare har 
en uppdaterad 
genomförandeplan. 

Eva-Karin Jilkén   
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Värna om miljö och hälsa 
 

Hantera avfall 

Risk för brister i användandet av iChemistry 

Risk att säkerhetsdatablad skrivs ut och inte är uppdateras kontinuerligt 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Verksamhetsrisk Evelina Juel 6 2 3 

Kommentar: 

Sannolikheten bedöms inte som särskilt stor då säkerhetsdatablad i regel inte uppdateras 
varje år. Skada av ej uppdaterat säkerhetsdatablad kan bli stor då det kan leda till felaktig 
hantering i samband med händelsen 

 

Risk för brister i hantering av farligt avfall  

Risk att dokumentation av farligt avfall inte sker i enlighet med lagstiftningen 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Evelina Juel 8 2 4 

Kommentar: 

Upprättade rutiner för dokumentation som är känd och fungerar vilket gör att sannolikheten 
för brister i avfallshanteringen ses som låg. 

Konsekvensen av att farligt avfall inte hanteras på rätt sätt kan innebära stor påverkan på 
miljö och individnivå. 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Årlig uppföljning av 
att 
kemikaliehanteringen 
följer fastställd rutin 

Evelina Juel   
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Hantera ekonomi 
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration 

• Hantera finansförvaltning 

• Handlägga finansieringsfrågor 

• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser 

• Arbeta med fastighetstaxering 

 

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och 
integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för 
ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av 
andra än firmatecknare för Kalmar kommun. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Patrik Ohlsson 6 2 3 

 

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kommunbas. Risk att 
representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande 
och program. Risk för att abonnemangsfakturor och utländska fakturor är svåra att 
rimlighets bedöma. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Patrik Ohlsson 9 3 3 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Månatliga 
avstämningar 
med ekonomi- 
och lönecenter 

Patrik Ohlsson   

 

Risk för brister i redovisningen 

Risk för felaktig kontering gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och 
investeringskostnader. Risk för brister i rättelser som inte kan härledas. Risk för att 
balanskonto inte stäms av regelbundet. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Patrik Ohlsson 6 2 3 
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Risk för brister i hantering av kundfakturering 

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk att försystem inte har 
uppdaterade kundregister, taxor eller avtal. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Patrik Ohlsson 9 3 3 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Avstämning av 
att alla inkomna 
underlag för 
fakturering är 
behandlade 
innan 
fakturering. 

Patrik Ohlsson   
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Leverera IT-stöd 
• Bistå med IT-stöd 

• Införa och hantera drift av IT-system 

• Förändra IT-miljön 

• Leverera ny dator-arbetsplats 

Risk för felaktig behörighet i IT-system 

Felaktig behörighet i system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av 
befogenheter 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Malene Westlund 9 3 3 

Kommentar: 

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-
system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter 
kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-
avdelning har och vem som är ansvarig för vad. 

KONTROLLMOMENT 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollmoment Systemförvaltare 
utför stickprov i 
omsorgens 
specifika system 
för att kontrollera 
om det finns 
felaktiga 
behörigheter i 
system. Sker två 
gånger om året. 

Malene Westlund   
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