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1 INLEDNING 
Vård- och omsorgsplanen 2020-2023 är framtagen på uppdrag av socialnämnden i 
Höganäs kommun i syfte att få en mera långsiktig och omfattande planering än vad  
traditionella årsbudgetar ger. Vård- och omsorgsplanen är beslutad av 
kommunfullmäktige i Höganäs kommun 2019-12-19. 

Vård- och omsorgsplanen är kommunens plattform för arbetet med äldre personer,  
personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens målgrupper 
samt för personer med behov av hälso- och sjukvård. Planen är ett uttryck för den  
politiska viljeinriktningen för verksamheten. 

Planen ska vara ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens vård och omsorg 
utifrån framtida behov. Den beskriver de områden som särskilt kommer att behöva  
beaktas i framtiden. 

Planen är även ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för sitt arbete och en 
vägledning för vilka frågor som ska prioriteras. 

Cathrine Eriksson Ingemar Narheim (M) 
Socialchef, Höganäs kommun Socialnämndens ordförande 
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2 VAD STYR VERKSAMHETEN? 

2.1 LAGSTIFTNING 

Riksdag och regering fastställer och beslutar om övergripande mål för vård och omsorg genom lagstift-
ning, nationella handlingsplaner samt anvisningar och reglementen. Staten svarar för tillsyn på nationell 
och regional nivå inom hälso- och sjukvård och socialtjänst genom Inspektionen för vård och omsorg. 

Arbetet inom vård och omsorg styrs i huvudsak av kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänst-
lagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

2.2 ORGANISATION 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade organ som fattar beslut i frågor som rör 
kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige har det övergripande 
ansvaret för att vården och omsorgen av kommunens medborgare genomförs i enlighet med lagar 
och förordningar. 

Socialnämnden 
Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg, hemsjukvård, bostadsanpassning, färdtjänst/riksfärdtjänst samt 
utskänkningsärenden. 

Höganäs Omsorg AB (HOAB) 
Höganäs Omsorg AB (HOAB) är ett helägt kommunalt bolag som bildades under våren 2017 och 
leds av en styrelse. Inom bolaget arbetar cirka 660 tillsvidareanställda medarbetare. 
HOAB verkar inom områdena särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, 
LSS-verksamheter såsom boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, ledsagning, 
kontaktperson och anhörigstöd. Myndighetsutövning mot enskilda såsom ansökningar, anmälningar, 
utredningar och beslut är kvar hos socialförvaltningen. 

Personunion 
Socialförvaltning och HOAB leds genom en personunion under HOAB:s uppstartsfas. Personunionen 
innebär att socialnämndens ordförande och styrelseordförande för HOAB är samma person samt att 
socialchef och VD för HOAB är samma person. 

2.3 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

Socialstyrelsen har antagit föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
verksamheter enligt LSS. Socialförvaltningens och HOAB:s ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete utgår från ett kvalitetshjul. Ledningssystemet visar hur verksamheterna planerar, utför och följer 
upp. 
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30 000 
INVÅNARE ÅR 2025 

STRATEGIER 

FEM VISIONSBYGGSTENAR 2015-2025 
Full fart inom och till Höganäs • Internationell kunskapskraft • Upplevelsemotorn Höganäs 

Växande småstadscharm • Långsiktigt hållbart Höganäs 

3 MÅL 

3.1 SOCIALNÄMNDENS MÅL 

Socialnämndens mål, som även är styrelsen för Höganäs Omsorg AB:s mål, är; ”så trygga och självständiga 
medborgare som möjligt genom så trygga och självständiga medarbetare som möjligt”. 

3.2 KOMMUNENS VISION 

Vision 2025 handlar om hur Höganäs kommun ska möta medborgarnas behov av boende, utbildning, 
arbete och upplevelser. Den berättar också om ett förhållningssätt gentemot medborgare och företag som 
vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vision 2025 bygger på fem visionsbyggstenar: Full fart inom 
och till Höganäs, Internationell kunskapskraft, Upplevelsemotorn Höganäs, Växande småstadscharm och 
Långsiktigt hållbart Höganäs. 
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4 TRYGGA OCH SJÄLVSTÄNDIGA MEDBORGARE 
OCH MEDARBETARE 

Socialnämndens mål är att Höganäs kommun ska ha så trygga och självständiga medborgare som 
möjligt genom så trygga och självständiga medarbetare som möjligt. 

4.1 MEDBORGARE 

Genom medborgardialog och workshop med kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
funktionshinderrådet (KFR), har medborgarna fått information om framtida behov och utmaningar 
samt fått möjlighet att bidra med sina tankar och idéer om vad som gör dem till trygga och självständiga 
invånare i Höganäs. 

Kommunala pensionärsrådet: 

Vad gör dig eller skulle göra dig till en trygg invånare i Höganäs? 

• Att inte vara ensam 
Det är viktigt att inte behöva vara ensam, att det fnns möjlighet till social gemenskap och loka-
ler så man kan göra aktiviteter i mindre grupper. Frivilligorganisationerna kan uppmuntras att ta 
egna initiativ och då är det egentligen bara ett stöd från kommunen som behövs. Uppsökande 
verksamhet är viktigt för att hitta personer som är ensamma. 

• Att hemtjänsten fungerar 
Det är en stor trygghetsfaktor när man vet att hemtjänsten fungerar. Att veta att när jag behöver 
hjälp då kan jag få den, och då får jag adekvat hjälp. Viktigt att det inte är för många personal 
som kommer hem i hemtjänsten och att ny personal presenteras vid första tillfället denne kom-
mer till hemmet. För att behålla personalen i hemtjänsten behöver personalen få känna att de 
gör ett bra jobb. Därför är det viktigt med bra planering med sammanhållen hjälp i hemmet 
som också ger möjlighet till en pratstund. 

• Att polisen är tillgänglig 
Det är viktigt att det fnns en lokalpolis som är tillgänglig, att inbrott hos äldre tas hand 
om direkt och att man kan röra sig ute utan att vara rädd för att bli rånad. 

• Att politiker pratar med medborgarna 
Politiker behöver vara nåbara och prata med medborgarna. Det behöver fnnas en bra 
kommunikation mellan de som ansvariga och de som ska betala. 

• Att primärvården är tillgänglig 
Primärvården behöver vara tillgänglig så man inte behöver ta sig till sjukhuset. 

10 
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Vad gör dig eller skulle göra dig till en självständig invånare i Höganäs? 

• Att man är trygg 
Har man allt som gör att man är trygg, så är det grunden för självständighet. Då kan man 
vara självständig. Kyrkan och diakoner behöver stötta upp mer. 

• Att det fnns service 
Vi kunde ha en fxartjänst inom andra områden än Fixar-Maltes, som gör att man känner att 
man klarar sig själv och bor kvar hemma längre. Då skulle äldre till exempel kunna få hjälp 
med att handla mat via nätet. Man kanske kan handla själv, och sedan få hjälp av till exempel 
frivilligorganisationer att bära hem maten och fka. Det kan också vara ett sätt att bryta 
ensamheten. I de mindre byarna skulle det kunna fnnas en liten afär som kommunen stod för, 
med lite mjölk och basvaror. 

• Att ingen lämnas utanför 
De som inte kan tala för sig själva får inte glömmas bort. Det är viktigt att våga säga hur just jag 
vill ha det. Digitaliseringen får inte leda till utanförskap för dem som inte kan den nya tekniken. 

• Att trafkmiljön är bra 
Man vill kunna ta sig över gatan utan att bli överkörd och kunna gå ut utan att halka. 
Kommunens halkbekämpning är viktig. 
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Kommunala funktionshindersrådet (KFR) 

Vad gör dig eller skulle göra dig till en trygg invånare i Höganäs? 

• Att personal är professionell och har rätt kompetens 
Personalen behöver få mer resurser och mer tid till den enskilde. Äldre behöver kunna känna 
igen sin personal, det är svårt för de som är förvirrade att känna igen personalen om det är olika 
personer som kommer. Det är också viktigt att personalen har relevant språkkunskap. Det kan 
vara antingen i svenska språket eller andra språk, beroende på vad brukaren talar för språk. Vik-
tigt att kunna lita på personalen, om personalen fnns i brottsregistret känner man sig inte trygg. 

• Att ha mänsklig kontakt 
Den mänskliga kontakten är viktig för tryggheten, tekniken får inte ta över. Individen behöver 
både ha möjlighet att vara självständig och ha möjlighet till gemenskap. 
Plattformar och mötesplatser kan skapas, där människor kan träfas oavsett ålder. 

12 



 
  
  
 

 
  
 

 
   
  
 

   

 
 

 
  
 
  
 
  
 

 
 
 

 
   
  
 

 
  
  
 

• Att sjukvården fungerar 
Det behöver fnnas fungerande sjukvård, vårdkedja och samverkan mellan kommun och region. 
Med en familjecentral i Höganäs kan man börja arbeta förebyggande redan med det lilla barnet 
och med familjer. 

• Att tillgängligheten är bra 
En person med funktionsnedsättning behöver tillgänglighet överallt, det begränsar om man inte 
kan komma fram. Har man en synnedsättning så kan man trilla om det inte fnns markeringar. 

• Att polisen är tillgänglig 
Lokalpolis behöver fnnas tillgänglig i hela kommunen. Om inte det går att lösa i byarna och 
huvudorten skulle man kunna använda ett vaktbolag. Man skulle också kunna arbeta mer med 
grannsamverkan. Rättssystemet behöver vara efektivare, det är för trögt idag. 

Vad gör dig eller skulle göra dig till en självständig invånare i Höganäs? 

• Att man är trygg 
Om man känner man sig trygg, så kan man också vara mer självständig. 

• Att det fnns förutsättningar att bo kvar hemma 
Bostäder kan anpassas i högre grad så att man kan bo kvar hemma. Det behöver fnnas tillgång 
till enklare hjälpmedel som man kan använda själv, utan att behöva använda en app. 
För att kunna röra sig självständigt har vissa personer en elrullstol, denna behöver kunna 
förvaras säkert. 
Den enskilde kan göra mer med hjälp av Fixar-Malte. Fixar-Malte kan kopplas till ett volontär-
center. Det är också viktigt med närhet till ofentlig service i hela kommunen. 

• Att trafkmiljön är bra 
Trafkmiljön måste göras säkrare och det behöver fnnas tillgänglig kommunikation i hela 
kommunen. 

• Att få rätt insatser 
Det är viktigt att kunna känna sig trygg med att man får den hjälp man behöver. Att man får 
rätt insatser när behov uppkommer. Som gammal och erfaren ska man ha stort infytande och 
själv kunna välja hur man ska bo. Man ska inte tvingas på något man inte vill ha. 

• Att information är tillgänglig för alla 
Information behöver fnnas tillgänglig på olika sätt, man ska inte bara kunna få information 
via en hemsida. Det behöver också vara lättare att hitta information, till exempel telefonnummer 
på hemsidan till de olika enheterna på ett boende. 
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4.2 MEDARBETARE 

Det har genomförts cirka 30 workshops under arbetsplatsträfar (APT) och grupperna har lämnat 
in gemensamma svar. Utöver detta har cirka 265 enskilda medarbetare svarat på en enkät med 
möjlighet att svara anonymt. 

Följande frågor har medarbetarna svarat på: 

Vad gör dig eller skulle göra dig till en trygg medarbetare? 
Vad gör dig eller skulle göra dig till en självständig medarbetare? 
Vad är en attraktiv arbetsgivare (det vill säga att man söker sig hit och vill arbeta kvar)? 

Utifrån de svar som har inkommit från enkäten har svaren fördelats i sju områden. Varje svar kan ha 
fördelats inom fera områden. Nedan redogörs för svaren inom respektive områden. 

Område 1: Arbetsgivaren 

Bra konkurrenskraftig lön, möjlighet att göra karriär 
och att lönen hänger med, högt friskvårdsbidrag och 
löneförmåner, fasta anställningar och möjlighet till 
heltid, bra rykte, personaltäthet, inga delade turer eller 
fyttid och att arbeta med det man är utbildad för. 

Område 2: Chefen 

God relation och bra bemötande, tydlig och ärlig 
kommunikation samt bra dialog, lyhörd och rättvis, 
stödjande och ger feedback, stabil och vågar ta konflikter, 
ger relevant information och skapar delaktighet, har 
rimliga och tydliga förväntningar samt fördelar arbetet 
rättvist, ger förtroende och frihet under ansvar samt har 
tillit, gör bra scheman samt ser till att det finns 
tillräckligt med personal och vikarier, tillgänglighet och 
mindre rotation på chefer. 
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Område 3: Arbetsmiljön och arbetsgruppen 

Bra arbetsmiljö och kompetenta kollegor, goda relationer 
och sammanhållning, bra samarbete i arbetsgrupp och 
hela organisationen, tillåtande kultur och bra kommun-
ikation, teamarbete och att dela erfarenheter, tillit och 
förtroende ifrån och för kollegor och chef, trygg arbetsplats 
samt stöd från kollegor och chef, lyssnar på varandra och 
en trevlig arbetsmiljö med fungerande utrusning. 

Område 4: Utbildning, kompetens och utveckling 

Vidareutbildning i takt med att verksamheten förändras 
och vid behov, individuella kompetensutvecklingsplaner 
och för gruppen, ny kunskap och möjlighet att utvecklas 
så man känner sig uppdaterad och påläst, erfarna kollegor 
och medarbetare samt handledning. 

Område 5: Tydlig organisation 

Tydliga arbetsbeskrivningar, roller och uppdrag, tydliga 
rutiner och riktlinjer samt att information går ut när 
dessa ändras, tydliga mål anpassade till verksamheten 
och en tydlig organisation, lätt att hitta information 
och vem som ansvarar för vad. 
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Område 6: Medarbetaren 

Att man som medarbetare är trygg i sig själv, ansvars-
tagande och har rätt kompetens och erfarenhet, kan 
samarbeta och hjälpas åt, räcker till och känner sig 
viktig, har motivation att utvecklas och vågar testa nya 
saker, vet vilket uppdrag man har och känner sig trygg 
och säker i sin arbetsroll, känner sig delaktig och fattar 
egna beslut, är empatisk och visar att man bryr sig om 
vårdtagaren, är engagerad och en god ambassadör. 

Område 7: Yttre faktorer 

Närheten till jobbet, fungerande kommunikationer till 
och från jobbet, positiv bild av kommunen, barnomsorg 
dygnet runt, god anda och företagsklimat i kommunen, 
liten kommun, politisk stabilitet och nöjda brukare. 
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Medarbetarsvar - självständig medarbetare 
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Medarbetarsvar - attraktiv arbetsgivare 

242 

205 

114 

70 

18 13 14 

Antal svar 

18 



19 



 

 

5 VERKSAMHETER INOM SOCIALFÖRVALTNING OCH 
HÖGANÄS OMSORG AB (HOAB) 

Socialförvaltningen är organiserad i områdena: individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorg. 
HOAB är organiserad i afärsområdena: LSS, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

5.1 LEDNING OCH STAB 

Socialförvaltningen leds av socialchef och består av avdelningschefer samt stabspersoner. HOAB leds 
av VD och består av afärsområdeschefer samt stabspersoner. Ledning och stab leder, samordnar och 
koordinerar uppdrag inom socialförvaltningen och HOAB samt ger stöd och service till socialnämnden 
och HOAB:s styrelse. 

5.2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 

Individ- och familjeomsorgsavdelningens huvuduppgift inom socialförvaltningen är att utreda och fatta 
beslut om rätten till olika sociala insatser och att arbeta med råd och stöd samt verkställighet och upp-
följning av beslut. Arbetet ska inriktas så att den enskildes behov av stöd i största möjliga mån kan lösas 
genom tidiga insatser för att den enskilde ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Inom verk-
samheten erbjuds insatser till både enskilda individer och till grupper. Individ- och familjeomsorgens 
verksamhet består av tre enheter: 

5.2.1 Ekonomi- och flyktingenheten 

Ekonomi- och fyktingenheten handlägger och utreder ärenden kring ekonomiskt bistånd samt 
erbjuder budget- och skuldrådgivning, egnamedelskonto och handlägger dödsboanmälningar. 
Arbete med integrationsmottagning i form av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar 
ingår i enhetens uppdrag. Fokus ligger på kvalifcerat socialt förändringsarbete med målet att klienten 
ska komma i egen försörjning genom antingen arbete eller studier. Ekonomi- och fyktingenheten består 
av följande verksamheter: 

Försörjningsstöd 
Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd. I första hand arbetar 
handläggarna tillsammans med individen för att denne ska klara sin försörjning på egen hand. 

Budget- och skuldrådgivning 
Budget- och skuldrådgivningen bidrar till att förebygga överskuldsättning och erbjuder råd och stöd 
samt ekonomisk rehabilitering för de som inte klarar sin skuldbörda på egen hand. Budget- och skuld-
rådgivningen kan aktivera skuldsanering samt arbetar aktivt med hyresrådgivning i syfte att minska 
antalet avhysningar och bidra till en hållbar vardagsekonomi för berörda medborgare. 

Dödsboanmälningar 
En dödsboanmälan är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder som upprättas kost-
nadsfritt av en handläggare på socialförvaltningen. 

Begravningskostnad 
Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning fnns möjlighet att 
ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen. 
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Nyanlända/integration 
Varje år förnyar Migrationsverket fördelningstalet om anvisningar av nyanlända med uppehållstillstånd. 
Utöver de som har anvisas till Höganäs kommun kan även anhöriga tillkomma. 

5.2.2 Barn, ungdom och familj (BUF) 

Barn-, ungdom- och familjeenheten (BUF) handlägger och utreder anmälningar avseende barn och 
unga 0-20 år som far illa. Enheten tar också emot ansökningar från familjer som behöver stöd. BUF 
består av följande verksamheter: 

Mottagning av anmälningar och ansökningar 
Mottagningens främsta uppgift är att ta emot anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdo-
mar upp till 20 år. Anmälningarna kommer till största del från skolan och polisen, men även från till 
exempel BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) och BVC (Barnavårdscentral). När beslut om att inleda 
utredning enligt SoL 11:1 fördelas ärendet till ansvarig handläggare i utredningsgruppen. 

Utredning av ärenden från mottagningen 
Tillsammans med familjen gör utredningsgruppens handläggare upp en utredningsplan. 
Utredningen ska komma fram till vilka eventuella insatser från socialtjänsten som barnet är i 
behov av. Utredningsgruppen arbetar utifrån Barns Behov i Centrum (BBiC). 

Familjehem 
Ett familjehem är en familj som tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina 
vårdnadstagare. Barnen kan bo i familjehemmet under en kortare tid eller längre tid. 

Familjerätt 
Familjerätten ansvar för juridiska ärenden som adoptioner, vårdnadsfrågor, samarbetssamtal samt 
faderskap och föräldraskap som handlar om barn och ungdomar i åldern 0-18 år. 

Verkställighet 
Verkställare följer upp alla former av insatser såsom HVB-placeringar (hem för vård eller boende), 
kontaktpersoner och kontaktfamilj. 

Behandling 
Kommunen erbjuder olika insatser för behandling på hemmaplan till exempel familjebehandling, 
ledarskapsträning för tonårsföräldrar, barngrupper, KBT-behandling med mera. Metoderna som 
används är evidensbaserade. 

Fältsekreterare 
Fältsekreteraren arbetar med uppsökande verksamhet bland ungdomar. Arbetet bedrivs tillsammans 
med fältsekreterare från utbildningsnämnden. Fältsekreterarens ansvarsområde omfattar de fall då 
ungdomar begått brott och dömts till ungdomstjänst och påverkanssamtal. 

Ensamkommande barn 
Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunen som ska ansvara 
för deras boende och omsorg. 

21 



 

 

5.2.3 Vuxenenheten 

Vuxenenheten vänder sig till personer som är över 18 år med missbruksproblematik, psykiska 
funktionshinder och psykosociala problem. Enheten utreder, utför behandlingsarbete, ger råd 
och stöd samt bedriver öppenvård med socialt innehåll. Till enhetens ansvarsområden hör också 
handläggning av LSS och alkoholtillstånd. Vuxenenheten består av följande verksamheter: 

41:an 
41:an arbetar med utrednings-, motivations- och behandlingsarbete både gällande psykosocial 
problematik samt missbruksproblematik. Till 41:an fnns även en öppen verksamhet knuten där 
besökarna får möjlighet att träfa andra människor med liknande problem. Från år 2019 tar 41:an 
även emot ungdomar med missbruk som är 18 år och äldre. 

Stödteamet 
Stödteamet ger psykosocialt stöd till individer som har psykiska funktionshinder och som behöver 
stöd i vardagen. Arbetet sker genom uppsökande verksamhet, stödsamtal, boendestöd och hjälp att 
komma igång i dagliga aktiviteter med mera. 

Träfpunkten 
Träfpunkten är en öppen verksamhet för personer med psykiska och psykosociala funktionshinder 
samt har arbetsträning för personer som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. Till Träfpunkten 
kan man komma utan biståndsbeslut. 

Stödboende för ensamkommande 
Stödboendet för ensamkommande ungdomar mellan 16 – 20 år fungerar som ett psykosocialt stöd 
med bemanning under eftermiddagar, kvällar och vissa timmar på helgen. Personalen har även till 
uppgift att stötta de ensamkommande ungdomar som fyttat till egna lägenheter eller lägenheter 
med bostadssociala kontrakt. 

Handläggning enligt LSS 
LSS-handläggarna utreder och fattar beslut om insatser som faller inom ramen för lagen för stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Alkoholhandläggning 
För att få servera alkoholdrycker i Höganäs kommun krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden. 
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5.3 VÅRD OCH OMSORG 

Vård- och omsorgsavdelningens huvuduppgift inom socialförvaltningen är att utreda och fatta beslut 
om rätten till olika vård- och omsorgsinsatser samt att följa upp att besluten har verkställts och att de 
individuella behoven hos den enskilda har tillgodosetts. 

Biståndshandläggning 
Biståndshandläggaren utreder behov, bedömer och beslutar om enskildas rätt till insatser inom vård- 
och omsorg. 

Färdtjänsthandläggning 
Färdtjänsthandläggare utreder behov, bedömer och beslutar om enskildas rätt till färdtjänst. 

Bostadsanpassningsbidrag 
Handläggare av bostadsanpassningsbidrag utreder behov, bedömer och beslutar om enskildas rätt 
till bostadsanpassningsbidrag. 

Demenssamordnare 
Demenssamordnaren erbjuder råd och stöd till enskilda eller anhöriga i form av telefonrådgivning, 
hembesök, stödsamtal, anhörigutbildning och anhöriggrupp. Samordnaren stödjer även kommunens 
olika utförare av vård- och omsorgsinsatser. 

Anhörigsamordnare/äldreinformatör 
Anhörigsamordnare/äldreinformatörens roll är att ge enskilda och anhöriga information och stöd 
med mera. 
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5.4 LSS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Insatser enligt lagen ska 
ges till personer som tillhör någon av de personkretsar som lagen gäller och som har behov av insatsen, 
och där att insatsen inte redan tillgodoses. Insatsen ska skapa goda levnadsvillkor. 

Boende med särskild service, gruppbostad vuxen 
Kommunen bedriver en gruppbostad och HOAB tre gruppbostäder med bemanning dygnet runt. Mål-
gruppen är personer med omfattande behov av stöd och service. Boendeformen är utformad så att ett 
antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen. 

Boende med särskild service, servicebostad vuxen 
Kommunen bedriver en servicebostad och HOAB fyra servicebostäder. Målgruppen är personer vars 
behov av stöd inte är så omfattande som det stöd som ges i gruppbostäder. Boendeformen är utformad 
så att ett antal lägenheter har tillgång till personal och gemensamma utrymmen inom ett nära gångav-
stånd. 

Boende med särskild service, barn 
Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder hos vårdnads-
havaren har behov av annat boende. Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör 
och ska vara så lik ett hem som möjligt. Kommunen bedriver ett barnboende. 

Korttidstillsyn och korttidsvistelse 
Skolbarn över 12 år fram till 21 år, som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovda-
gar kan få korttidstillsyn. HOAB bedriver en fritidsverksamhet. Övrig korttidstillsyn köper kommunen 
externt. 

Korttidsvistelse i form av stödfamilj ges till barn och unga som behöver miljöombyte och rekreation 
samt för att ge avlösning till anhöriga. Kommunen köper även korttidsvistelse av andra kommuner. 

Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är till för personer som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. 
Sysselsättningen ska vara anpassad efter den enskildes behov, intressen och förutsättningar. 
HOAB bedriver tre dagliga verksamheter. 

Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice 
Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora eller 
varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina behov. 

Den enskilde har tre olika valmöjligheter att organisera sin assistans 

• att själv vara arbetsgivare 
• att anlita kooperativ eller annat företag 
• att anlita kommunen som i sin tur anlitar HOAB. 

Kommunen ansvarar för rekrytering av kontaktpersoner samt för ledsagar- och avlösarservice enligt LSS. 
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5.5 ÄLDREOMSORG 

Hemtjänst (ordinärt boende) 
Målet med stöd från hemtjänsten är att individen ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och leva ett så 
självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det innebär att stödet utformas så att individens egen 
förmåga att klara sig själv tas tillvara och stärks. Inom HOAB är hemtjänsten uppdelad på fem geo-
grafska områden. Larm- och nattpatrullen verkar över hela kommunen. 

Särskilt boende 
Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den 
enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt boende med hjälp av hemtjänst. Det särskilda boendet är 
bemannat dygnet runt. 

Det fnns sex särskilda boenden i Höganäs kommun, fyra drivs av HOAB varav ett är anpassat för 
personer med demenssjukdomar. De övriga bedrivs av externa aktörer på uppdrag av kommunen. 

Dagverksamhet 
Dagverksamheten är till för personer med kognitiv svikt och är en biståndsbedömd insats. Dagverksam-
heten erbjuder gemenskap och aktivering för att personer med demenssjukdom ska ha möjlighet att bo 
kvar i sitt hem, bibehålla funktionsförmågor och samtidigt erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning. 

5.6 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Kommunen ansvarar för utförandet av hemsjukvård vilket innefattar hälso- och sjukvårdsinsatser från 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. I uppdraget ingår att arbeta med rehabilitering, förskriv-
ning av vissa hjälpmedel och i viss utsträckning tandvård. Ansvaret omfattar personer som 

• bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse 
• har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering), eller 
• vistas i dagverksamhet. 

Kommunens hälso- och sjukvård verkar inom områdena äldreomsorg och LSS. Hälso- och sjukvården i 
Höganäs kommun bedrivs av HOAB under afärsområde hälso- och sjukvård och är indelad i tre enhe-
ter; sjuksköterskeenheten, rehabenheten och korttidsenheten. I afärsområdet fnns sjuksköterskor med 
olika specialiteter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. De två särskilda boendena som 
bedrivs i privat regi, Revalyckan och Sälgen, har egen hälso- och sjukvårdpersonal som inte är anställda i 
HOAB. All hemsjukvård leds av läkare inom primärvården. 

Korttidsenhet 
Korttidsplats kan man ansöka om för en kortare period när man av någon anledning inte kan få sitt 
behov tillgodosett hemma med hemtjänst, eller om anhöriga är i behov av avlastning. Region Skåne 
köper slutenvårdsplatser för utskrivningsklara patienter av HOAB på Höganäsenheten, enligt avtal 
gällande till och med 2021-03-31. 
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Fixar-Malte 
Pensionärer och personer med funktionsnedsättning som är folkbokförda i kommunen har möjlighet 
att få viss praktiskt hjälp. Syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är begränsa-
de och är av enklare karaktär. Fixartjänsten ligger under Rehabenheten och är en avgiftsfri service 
men var och en får själv stå för eventuella materialkostnader. 

Kommunerna i Skåne och Region Skåne har ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov 
av hälso- och sjukvård. 

5.7 KULLA BEMANNING 

Kulla Bemanning är Höganäs Omsorg AB:s rekryterings- och vikarieenhet. Uppdraget är att stödja 
verksamheterna i deras behov av vikarier. 
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6 DEMOGRAFISK UTVECKLING 

6.1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2019-2035 FÖR HÖGANÄS KOMMUN 

Befolkningsprognosen (SCB april 2019) för Höganäs kommun visar att åldersgrupperna 0-19 år 
och 80 år och äldre ökar mest. I förhållande till åldersgruppen 20-64 år med personer i arbetsför 
ålder, är gruppen 0-19 år och gruppen 80 år och äldre mycket stor. 

Befolkningsprognos i procent från år 2019 till år 2028 och till år 2035. 

2019-2028 2019-2035 

65%
ARBETSFÖR 

ÅLDER 

12% 11% 12% 
2% 

Förändring i procent i åldersgrupperna 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år och 80 år och äldre, 
från 2019 och 2028, respektive 2035. 

Befolkningsprognos i antal personer från år 2019 till år 2028 och till år 2035 

Åldersgrupp Antal 
personer 
2019 

Antal 
personer 
2028 

Antal 
personer 
2035 

0-19 6 297 7 056 7 184 

20-64 13 592 15 096 15 211 

65-79 5 395 5 506 5 895 

80+ 1 761 2 897 3 288 

Totalt 27 045 30 555 31 579 

 

 

 

      

   

      

      

  

 

14% 9%

87%

0-19 20-64 65-79 80+

■ ■ 

- - -

Förändring i antal personer i åldersgrupperna 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år och 80 år och äldre, 
från 2019 och 2028, respektive 2035. 
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Personer 80 år och äldre 
År 2019 var 1 761 personer 80 år och äldre. År 2028 förväntas åldersgruppen öka till 2 897 personer, 
en ökning med 65 procent. Fram till år 2035 förväntas åldersgruppen öka till 3 288 personer, det vill 
säga 87 procent fer än år 2019. 

Förändring år från år 2019 till år 2023 
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80+ ökning antal personer 80+ ökning i procent 

Förändring år från år 2019 till år 2023 i procent och antal personer 80 år och äldre. Antal personer 
i åldersgruppen ökar från 2019 till 2020 med 5 procent, från 2020 till 2021 med 6 procent, från 
2021 till 2022 med 7 procent och från 2022 till 2023 med 6 procent. 

Förändring från år 2019 till år 2023 
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80+ ökning antal personer 80+ ökning i procent 

Förändring från år 2019 till år 2023 i procent och antal personer 80 år och äldre. Under den period 
som denna vård- och omsorgsplan gäller ökar personer som är 80 år och äldre med 25 procent. 
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6.2 REGION SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS ÅR 2018-2027 

Fler barn och äldre 
Under år 2018 till år 2027 kommer Skånes åldersstruktur att förändras ganska markant. Det är framfö-
rallt barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som förväntas öka mest fram till 2027. 

De allra äldsta som är 80 år och äldre, förväntas öka med nästan 40 procent under prognosperioden. 
Även om antalet äldre ökar har dödligheten i olika åldrar minskat och fer lever allt längre. Det ökade 
antalet äldre personer kommer att påverka kommunernas äldreomsorg, men även hälso- och sjukvården 
i Region Skåne. Befolkningens förändrade åldersstruktur i Skåne kommer att påverka olika sektorer på 
arbetsmarknaden, så som barnomsorg, skola och äldrevård. Åldersstrukturen kommer förmodligen även 
att påverka efterfrågan på olika boendeformer.1 

1 Region Skånes befolkningsprognos år 2018-2027 
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7 FRAMTIDA UTMANINGAR OCH BEHOV 
Beskrivning av vilka framtida behov och utmaningar vi har i Höganäs kommun under perioden 2020-
2023 är framarbetad av socialförvaltning och HOAB gemensamt. 

Demograf 
Demografn i Sverige pekar på ett ökat antal äldre, barn och unga under många år framöver. I förhål-
landet till ökningen av personer med behov av kommunernas insatser, är personer i arbetsför ålder liten. 
Enligt Finansdepartementets analys behöver det, fram till 2026 byggas ungefär 560 äldreboenden och 
75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen. 
Skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och 
utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår till cirka 90 miljarder år 2026.2 

Förutom de demografska förändringarna påverkas invånarantalet i Höganäs också av Vision 2025, 
där Höganäs kommun har ambitionen att öka antalet invånare. Den åldrande befolkningen gör att 
Höganäs liksom de övriga kommunerna i Sverige, är i stort behov av att rekrytera personal. 

Rekrytering 
Rekrytering av personal behövs för att möta behovet av ökade insatser. Arbetskraftsbarometern för 
2018 visar att arbetsgivare fortsätter att ha svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning. 
Bristen är störst på distriktssköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor, men arbetsgivarna har 
även svårt att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor.3 Sifror från Arbetsförmedlingen visar att det 
saknas 10 000 socialsekreterare om fem år. Och enligt Sveriges Kommuner och Landsting skulle i stort 
sett samtliga nyutexaminerade akademiker de kommande åren behöva ta anställning i ofentlig sektor.4 

Kommunen behöver inte bara rekrytera personal, utan måste också behålla och utbilda redan anställd 
personal. Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och möjlighet till heltid som norm, är 
viktigt. 

För att använda den personal kommunen har på rätt sätt, till rätt arbetsuppgifter, behöver vi undersöka 
om det fnns arbetsuppgifter som andra professioner kan göra och hur frivilligorganisationer kan stötta 
upp. Kanske fnns det personer inom Utvecklingscentrum och som är arbetslösa som kan arbeta i kom-
munen. Personer som är nyanlända behöver utbildning för att komma i arbete så fort som möjligt. 
För att möta upp det stora behovet av rekrytering behöver möjligheten till digitalisering ses över. 

2 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/stora-behov-i-kommuner-och-regioner/ 
3 SCB, Arbetskraftsbarometer 2018 
4 Kommunerna blöder kompetent personal, Dagens samhälle, 8 april 2019 
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Digitalisering 
Digitaliseringen kan vara ett verktyg i att efektivisera befntliga processer. Men det handlar inte bara om 
efektivisering utan också om att möjliggöra en ökad precision och därmed kunna ge rätt insats i rätt tid. 
Ett verktyg för det är att arbeta med standardisering och att utveckla beslutsstöd. I vissa fall kanske vi 
kan automatisera och robotisera processer. 

En annan del av digitaliseringen är införandet av välfärdsteknik, som kan underlätta vardagen för många 
människor. 

Demografns efekter inom hela socialtjänstens område kommer att utmana verksamheternas förmåga 
att möta de ökande behoven av vård och omsorg. Digital teknik kommer att behöva användas i betyd-
ligt större utsträckning i framtiden. 

Fler äldre - mer insatser 
Fler äldre ger ett ökat behov av äldreomsorg och olika typer av boenden för äldre. För att använda 
kommunens resurser så efektivt som möjligt, innebär att det också att det är viktigt att den enskilde 
får rätt nivå av insatser och boende. 

Trygghetsboende fnns i Höganäs och fer byggs. Från april 2019 är det möjligt för kommuner att 
inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Det är en särskild boendeform för personer som 
har behov av vård- och omsorgsinsatser som inte kräver heldygnsvård, men som inte längre upplever 
det som tryggt att bo kvar i sitt nuvarande boende. Skillnaden mellan att bo hemma och i ett bistånds-
bedömt trygghetsboende är att den enskilde får möjlighet till ett boende som till exempel erbjuder 
gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

Behovet av särskilt boende och hemtjänst bedöms öka, inte bara på grund av demografn, utan också 
för att allt fer, mer sjuka personer kommer vårdas i hemmet. Personer med kognitiv svikt ökar. 
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Prognos på antal platser i särskilt boende 2019-2035 

Prognos på antal platser i särskilt boende 2019-2035 och ålder på de personer som förväntas 
inneha platserna. Antal platser i särskilt boende år 2019 var 272 st. 

Fram till år 2023 beräknas behovet öka med 33 platser eller 12 procent. År 2035 beräknas 
behovet vara 474 platser om arbetet fortsätter som idag. Det motsvarar en ökning med 202 
platser eller 74 procent.5 

5 Prognos SÄBO, Socialförvaltningen Höganäs kommun 2019-04-25 
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Prognos på antal personer med hemtjänst och trygghetslarm år 2019-2035 
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Prognos på antal personer med hemtjänst och trygghetslarm år 2019-2035 och ålder på de personer
 som väntas ha hemtjänst och larm. Personer som enbart har larm är inte medräknade i prognosen.
Fram till år 2023 beräknas behovet öka med 44 personer eller 13 procent. År 2035 beräknas behovet 
öka med 220 personer eller 64 procent om vi fortsätter arbeta som vi gör idag. 

Hälso- och sjukvård - övervältringsefekt 
Ökat antal äldre och den pågående utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, bidrar 
till att fer kommer vårdas i hemmet. En övervältringsefekt från regionerna till kommunerna är vän-
tad. Hemsjukvården kommer påverkas av detta, men även hemtjänsten. För att möta ett mer komplext 
behov av vård i hemmet kommer det att behövas utbildning. Behov av bostadsanpassning kan komma 
att öka. 

Samverkan med Region Skåne kommer öka i och med att mer mobila vårdformer införs som kräver 
samarbete mellan region och kommun. Hemsjukvården är en viktig faktor för att skapa trygghet i hem-
met. 

Förebyggande arbete 
För hålla nere kostnaderna för det ökade behovet av äldreomsorg är det viktigt att arbeta med att före-
bygga behov och därmed kanske kunna skjuta fram behovet av insatser från kommunen. Förebyggande 
åtgärder är viktigt för att stärka livskvaliteten för äldre.6 

6 Vårdanalys Rapport 2015:8: Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? 34



 

 

 

Satsningar på redan befntliga insatser såsom förebyggande hembesök, dagverksamhet, korttidsboende 
och trygghetsboende med möjlighet till aktiviteter behöver fortgå, men också utvecklas för att nå fer 
målgrupper. Medarbetare och chefer behöver utbildas i att arbeta förebyggande. 

Även individ- och familjeomsorgen behöver fortsätta arbeta med och utveckla förebyggande insatser 
såsom budget- och skuldrådgivning, servicesamtal, anhörigstöd, boendestöd och tidiga insatser i samver-
kan med skola samt barna- och mödravårdscentral så att den enskilda kan leva ett så tryggt och själv-
ständigt liv som möjligt. 

Fler med behov av LSS 
Fler personer med funktionsnedsättning diagnostiseras snabbare och lever allt längre. Det gör att 
behovet av insatser ökar och det blir viktigt att den enskilde får rätt nivå på insatsen. Kanske kan fer 
ha boendestöd i egen lägenhet istället för att fytta till ett boende. Redan nu fnns ett ökat behov av 
daglig verksamhet och kommunen behöver arbeta för att fer ska komma ut i arbete och/eller utbild-
ning. 

En kostnadsutjämningsutredning pågår och ska vara klar under 2020 och ny LSS-lagstiftning väntas 
träda i kraft under 2022. Det är oklart hur dessa utredningar kommer påverka verksamheterna inom 
LSS. 

Individ- och familjeomsorg - volymökning 
Det fnns fera osäkra faktorer som påverkar individ- och familjeomsorgen. Det är ännu oklart hur 
många nyanlända som inte blir självförsörjande under det tvååriga etableringsprogrammet på Arbets-
förmedlingen och som därmed kommer vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med ekonomiskt 
bistånd eller med boende. I dagsläget är det inte heller klart vad anhöriga har för behov eller om det 
kommer nya fyktingströmmar. Den demografska utvecklingen hos barn och unga samt att Barnkon-
ventionen blir lag under 2020, gör att insatser för barn och unga väntas öka. 

Den psykiska ohälsan, problem med missbruk och våld i nära relationer ökar. Arbetsförmedlingen 
avvecklar sin verksamhet i Höganäs, vilket väntas ge en övervältringsefekt på kommunen. 
Samverkan mellan kommunerna i Familjen Helsingborg blir allt viktigare för att kunna möta upp 
medborgarnas behov av olika insatser. 
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8 PRIORITERADE OMRÅDEN 
För att möta de framtida behov och utmaningar som Höganäs kommun står inför samt för att kom-
munen ska få så trygga och självständiga medborgare och medarbetare som möjligt, kommer följande 
områden att prioriteras under perioden 2020 till 2023. 

8.1 REKRYTERING OCH PERSONAL 

Attraktiv arbetsgivare - kunna rekrytera och behålla medarbetare 

• Undersöka vad som lockar unga nyutbildade personer till en arbetsplats och anpassa 
verksamheterna efter det. 

• Kvalitetssäkra rekryteringen genom att kunniga och erkänt duktiga medarbetare deltar i 
rekrytering, ansvarar för introduktion och sedan fungerar som mentorer för nyanställda. 

• Förbättra introduktion av nyanställda, införa mentorskap och digitalisera vissa delar av 
introduktionen. 

• Arbeta för ett chefs- och ledarskap som skapar trygghet och en bra psykosocial- och fysisk 
arbetsmiljö. 

• Arbeta för hälsosamma scheman, ta bort delade turer och införa heltid som norm. 

• Skapa ”mönsterarbetsplatsen” – med intraprenadtänk och delaktiga medarbetare. 

• Ta fram en värdegrund och arbeta med ambassadörer. 

• Ta vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens och använda den till rätt saker, 
arbeta mer i team, digitalisera och våga testa nytt. 

Karriärvägar och kompetensstegar 

• Ta fram kompetensstegar och karriärvägar för att öka attraktiviteten, höja statusen 
och skapa förutsägbarhet. Löneökning när medarbetaren klättrar på kompetensstegen 
för att motivera fortsatt utveckling. 

• Kartlägga medarbetarnas kompetensnivå och framtagande av en fortbildningsplan 
för alla yrkeskategorier i vilken förebyggande arbete alltid ska ingå. 

• Möjliggöra rekrytering av medarbetare i alla åldrar med låg eller ingen utbildning, 
för att sedan kunna möjliggöra utbildning i det verksamheten har behov av. 

• Fortbilda för att höja kompetensen hos befntlig personal. 
• Skapa karriärvägar genom att införa team och arbetsgrupper med specialistkompetens 

eller införa specialistavdelningar. 
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8.2 DIGITALISERING 
Skapa bra förutsättningar för digitalisering 

• För att lyckas med digitaliseringen behöver det fnnas bra förutsättningar, till exempel 
att alla verksamheter och brukare har fberanslutet internet och WIFI. 

• Utse en person inom varje verksamhet som ansvarar för digitalisering och införande av 
välfärdsteknik. 

• Införa en digitaliseringsgrupp med olika yrkesprofessioner och brukare som omvärldsbevakar, 
planerar, håller ihop samt medverkar i implementeringen av ny teknik och nya arbetssätt. 

Digitalt stöd för att efektivisera processer 

• Utreda vilka IT-stöd och kontrollfunktioner som behövs och vilka som kan tas bort. 

• Utreda vilka processer som kan digitaliseras, standardiseras, automatiseras, robotiseras 
och vilka beslutsstöd som behövs för att kvalitetssäkra processerna. 

• Minska dokumentationstiden med minst 50 % genom att förenkla dokumentationen 
med hjälp av teknikstöd. 

• Se över och förenkla personalhantering och beslutsvägar (löner, schema, ledigheter och 
liknande). 

• Utbildningar som genomförs i verksamheterna ska kunna bokas, genomföras och följas 
upp digitalt. 

• Ta vara på digitalt kompetenta medarbetare, använda medarbetarna för att genomlysa 
behov av digital teknik i verksamheterna, men också rekrytera medarbetare med digital 
kompetens som underlättar digital förståelse och implementering. 

• Digital strategi: digitalt först! Det vill säga när till exempel en ny process ska införas, ska 
den i första hand vara digital. 

Välfärdsteknik 

• Införa välfärdsteknik i större utsträckning inom äldreomsorg och LSS, som stöd för brukarna 
och avlastning för medarbetarna. 

• Stödja den enskilde i användningen av digital teknik för att inte skapa ett digitalt utanförskap. 

8.3 ÄLDREOMSORG/VÅRD OCH OMSORG 
• Använda medarbetarnas kompetens till rätt saker, genom att 

o göra en genomlysning av befntliga arbetsuppgifter och insatser i äldreomsorgen 
och utreda vad någon annan kan göra eller vad som kan utföras på annat sätt, till 
exempel digitaliseras 

o utreda vilka serviceinsatser som kan tas bort 
o utreda införande av två spår i hemtjänsten: 

- Hemservice: inköp, städ och tvätt som utförs av personal utan undersköterskeutbildning. 
- Kvalifcerad omvårdnad som utförs av undersköterskor/utbildad personal. 

o utbilda medarbetare för att kunna vårda allt fer och sjukare personer i hemmet. 
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• Utbilda chefer i förändringsledning för att de ska kunna driva omställningen till nya arbetssätt. 

• Öka precisionen på insatser, det vill säga rätt insatser ges efter behov vid rätt tillfälle, genom att 

o ta vara på brukarens egen förmåga 
o utveckla myndighetsutövningen, jobba med kreativa lösningar och främja realistiska 

förväntningar 
o arbeta förebyggande även om man fått beslut om andra insatser. Det förebyggande 

arbetet ska alltid prioriteras samt 
o införa beslutsstöd och standardisera processer. 

• Utreda införande av tvärprofessionellt demens/psykiatriteam i hemtjänsten. 

• Utreda införande av biståndsbedömt trygghetsboende. 

• Utveckla medarbetarnas kontaktmannaskap till att bli ”medledare”. 

• Arbeta med brukarintroduktion. 

• Utöka med cirka 30 lägenheter på särskilt boende till och med år 2023. 

• Införa digitala lösningar och e-tjänster för glesbygd och hemtjänst. 

• Samverka med fastighetsägare kring steget innan trygghetsboende (”sällbo” - sällskapsboende) 
och utveckling av nya mellanboendeformer. 

8.4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
• Legitimerad personal ska kunna lägga tid på rätt saker genom följande: 

o Ta vara på patientens egna förmåga. 
o Utreda vilka processer som kan efektiviseras. 
o Dokumentera direkt vid besök hos patient. 
o Införa digitala hembesök där det är möjligt. 
o Utreda möjligheten till fördjupad kompetensutveckling av undersköterskor inom hälso- 

och sjukvård, för att frigöra tid för sjuksköterskorna att arbeta ännu mera förebyggande. 
o Utse en medarbetare på varje enhet inom LSS och äldreomsorg med särskilt hälso- och 

sjukvårdsansvar. 
o Utbilda och handleda baspersonal i att kunna möta ökande sjukvårdsbehov i hemmen, 

som kan avlasta arbetsuppgifter hos den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen. 
o Ta fram nyckeltal för produktionsplanering och styrning. 

• Utreda möjligheten att göra direktinläggning till slutenvård i kommunen genom att omvandla 
hela den nuvarande Korttidsenheten till ett regionalt avtal, och bygga en helt ny korttidsenhet. 

• Höja kompetensen inom området bedömning och monitorering av akuta tillstånd samt i vissa 
fall hantering av läkemedel utöver de som fnns i de kommunala läkemedelsförråden. 

• Förstärka samarbetet med primärvården för att öka möjligheten att upptäcka och förebygga 
till exempel läkemedelsbiverkningar och minnesproblem, så att den enskildes omsorgsbehov 
kan förhindras eller skjutas fram. 

• Öka samarbetet med regionen kring olika mobila team och hemmonitorering. 

• För att underlätta samverkan med Region Skåne och öka patientsäkerheten ska båda parter 
kunna ta del av varandras dokumentation via Nationell patientöversikt (NPÖ). 
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8.5 FÖREBYGGANDE ARBETE 
• Ta fram vad som ska ingå i det förebyggande arbetet, vara överens om det och vad vi vill uppnå. 
• Samla det förebyggande arbetet för att kunna utveckla och växla upp. 

• Utbilda all personal i att arbeta förebyggande och utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. 

• Utveckla bemötandet som en tidig förebyggande insats. Skapa förståelse för potentiellt 
uppskjutet behov och ställa högre krav på enskilda individer. 

• Utveckla medarbetarnas förmåga att arbeta rationellt och förebyggande i utsatta situationer 
• Undersöka möjligheten i att använda djur i förebyggande syfte i våra verksamheter. 

• Ta vara på brukarens egna förmåga. 

• Utveckla arbetet med att öka precisionen på insatser, det vill säga att rätt insatser ges efter 
behov vid rätt tillfälle. 

• Arbeta med att utöka insatser efter behov och inte ge ”alla” insatser under uppstarten. 

• Utveckla arbetet med studiecirklar och utbildning för äldre kring till exempel: kost, hälsa/ 
hälsovård och hjälp till självhjälp. 

• Utreda behov av förebyggande insatser till LSS-familjer. 

• Se över på vilket sätt kommunen kan stödja anhöriga och frivilligorganisationer till att stödja 
enskilda personer inom äldreomsorgen. 

• Arbeta förebyggande tillsammans med anhöriga, skolan, barnavårdscentral, mödravårdscentral 
och arbeta för att få till stånd en familjecentral. 

• Bidra till att skapa tillgängliga boendemiljöer för att förebygga och skjuta fram insatser, genom 
att det fnns lättillgänglig service, närhet till buss, matafär, vårdcentral och träfpunkter. 

8.6 LSS 
• Öka möjligheterna till utbildning och förvärvsarbete till personer med LSS-insatser, genom att 

o ta vara på brukarens egna förmåga 
o utveckla daglig verksamhet och arbeta för att fer brukare ska kunna få ett riktigt arbete 
o utveckla fer vanliga jobb inom daglig verksamhet 
o utreda vilka tjänster inom kommunen som kan utföras av daglig verksamhet 
o motivera och stimulera arbetsplatser i upphandlingar att inkludera personer inom 

personkretsarna. 

• Utreda införande av boendestöd inom LSS. 

• Utreda införande av träfpunkter för pensionärer inom personkretsarna. 

• Utreda vilka arbetsuppgifter som kan utföras av personal med undersköterskeutbildning 
respektive utan utbildning. 

• Utreda vilka arbetsuppgifter inom LSS som kan utföras av andra professioner eller genom 
entreprenad. 

• Ta fram nyckeltal för produktionsplanering och styrning. 

• Rusta upp befntligt bestånd av boenden. 

• Utöka med minst ett boende med särskild service fram till och med år 2023. 

40 



 
  
 

  
  
  

 

  
 
  

 

  
 

 

 

  
 

  
 

   
 

 
   
 

  
   
 

  
 

  
 

  
 

 

8.7 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 
• Arbeta med hemmaplanslösningar tillsammans med skolan och psykiatrin. 
• Arbeta fram alternativa vägar till egen försörjning för personer med ekonomiskt bistånd. 
• Utveckla boendestöd enligt Socialtjänstlagen, genom att 

o utreda om det fnns behov att göra boendestödet till en dygnet runt-verksamhet 
o undersöka vilka alternativa insatser det fnns till boendestöd 
o se över utformningen av insatserna. 

• Genomlysa LSS-verksamheten och ta fram riktlinjer och alternativa insatser. 

• Undersöka möjligheten att anställa eller köpa externa tjänster som kan utföra arbetsförmåge-
bedömningar och bedöma neuropsykiatriska behov hos barn och unga. 

• Utveckla samarbetet med andra kommuner för att hitta metoder och lösningar avseende 
våld i nära relationer. 

• Utöka samarbetet med andra aktörer kring barn och unga för att kunna arbeta så förebyggande 
som möjligt och sätta in rätt insats i rätt tid. 

• Utöka samarbetet med kommunerna inom Familjen Helsingborg kring insatser för vuxna/barn. 

• Utöka samarbetet med vårdcentraler och psykiatrin. 

• Undersöka möjligheten att tillvarata brukarens egen förmåga som medhjälpare inom omsorgen 
- hjälp till självhjälp. 

• Samverka med frivilligorganisationer för att vägleda unga och nyanlända till att leva ett 
självständigt liv i Höganäs. 

8.8 SAMVERKAN OCH SAMARBETE 
Intern samverkan och samarbete 

• Ta fram en intern samverkansmodell för bättre och efektivare samverkan som bidrar till att 
stärka ”vi-känslan” och tydliggör syftet med samverkan. 

• Utveckla teamarbetet och samarbetet mellan verksamheter i socialförvaltning och i HOAB 
för att få maximal efekt för brukare, för rätt insats i rätt tid, för att få bort stuprör och skapa 
förståelse för varandra. 

• Utveckla samverkan med kommunens förvaltningar som hanterar fastighetsunderhåll, nybygg-
nationer och infrastruktur, för att möta behov hos den enskilde, ha rätt antal boenden efter 
behov, service i närmiljön samt kunna arbeta efektivt i en bra arbetsmiljö. 

Extern samverkan och samarbete 

• Utveckla samverkan och samarbete kommunerna inom Familjen Helsingborg, Region Skåne, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

• Stödja samt utveckla samverkan och samarbete med frivilligorganisationer och volontärer samt 
arbeta för att organisera dessa inom kommunen. 

• Utveckla samarbete med verksamheter där människor träfas naturligt (till exempel gym, kaféer 
och bibliotek). 

• Utveckla samarbetet med anhöriga. 
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