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I Box: Öppen kommun Ansvar 410 

Verka för att kunder slca mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kunskap, 
tillgänglighet och tillgång till information 

Delmål 

Kunder ska mötas av kompetent personal 
med god kunskap och tillgänglighet 

Sträva mot 90% kundnöjdhet 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Kompetent personal finns tillgänglig och 
tillhandahåller tjänster och insatser med hög 
kvalite. Kund ska ges möj lighet till att lämna ev. 

synpunkter /klagomål 

Brukar/kundundersökningar genomförs årligen 

Biståndshandläggare har dagligen telefontider 

Strävar efter att i varje kundkontakt möta kunden med högt mått av kunskap 

Ev synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig sa mmanställning av inkomna synpunkter/klagomål 

I Box: Kunskap 8t kompetens Ansvar 410 

Öka kundens trygghet i det egna hemmet 

Delmål 

Under 2017 säkerställa att t eknikskiftet 

för trygghetslarm fungerar 

Göra kunden delaktig i utredningsprocess 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Genomföra tester med digital teknik 

Avropa/upphandla tjänster rörande digitala 
larm. lnformationsbrev till kunder 

Formulera utredningar/beslut på ett 
lättförståeligt sä t t. Ge muntlig återföring till 
kund om utredningens innehåll och möjlighet 

för kund lämna synpunkter innan beslut fat tas 

Under året successivt övergå från analoga till digitala trygghetslarm 

Årligen följa upp beslut 

Uppföljning och utvärdering 
Antal insta llerade larm 



I Box: Öppen kommun Ansvar 410 

Verka för att kunder ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kunskap, 
tillgänglighet och tillgång till information 

Delmål 

Kunder ska mötas av kompetent personal 
med god kunskap och tillgänglighet 

Sträva mot 90% kundnöjdhet 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Kompetent personal finns tillgänglig och 
tillhandahåller tjänster och insatser med hög 
kvalite. Kund ska ges möjlighet till att lämna ev. 
synpunkter /klagomål 

Brukar/ kundundersökningar genomförs årligen 

Biståndshandläggare har dagligen telefontider 

Strävar efter att i varje kundkontakt möta kunden med högt mått av kunskap 

Ev synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig sa mmanställning av inkomna synpunkter/klagomål 

j Box: Kunskap & kompetens Ansvar 410 

Öka kundens trygghet i det egna hemmet 

Delmål 

Under 2017 säkerställa att teknikskiftet 

för trygghetslarm fungerar 

Göra kunden delaktig i utredningsprocess 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Genomföra tester med digital teknik 

Avropa/upphandla tjänster rörande digitala 
larm. lnformationsbrev till kunder 

Formulera utredningar/ beslut på ett 
lättförståeligt sätt. Ge muntlig återföring till 
kund om utredningens innehåll och möjlighet 
för kund lämna synpunkter innan beslut fattas 

Under året successivt övergå från analoga till digitala trygghetslarm 

Årligen följa upp beslut 

Uppföljning och utvärdering 
Antal installerade larm 



I Box: Innovation 81. entreprenörskap Ansvar 410 

Kommunens kunder ska erbjudas bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Delmål 

Trygga och förstärka vårdkedjan för kund 
genom införande av w ebb-baserad 
vård planering 

Skapa optimal vårdplanering genom 
möjlighet till deltagande på distans 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Planera och genomföra utbildning för 
hanterande av webb-teknik 

Erbjuda närstående möjlighet att delta på 
vårdplanering på distans 

Under året öka antalet webbaserade vårdplanstillfällen 
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I Box: Öppen kommun Ansvar 460 

Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till 
individens rättighet och självbestämmande. 

Delmål 

Sträva mot att kunderna skall vara 
nöjda till minst 90 % genom att 
besvara " Insatsenkät 
socialförvaltningen Ljusnarsbergs 
kommun" som årligen under hösten 
delas ut till våra boende/anhöriga. 
Ge alla kunder säker och god vård. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Alla kunder skall ha en aktuell 
genomförandeplan. 
Planerade teamträffar och vård planeringar. 
Alla kunder skall ha en utsedd 
kontaktperson. 
Allt arbete/insatser skall ske utifrån 
kommunens värdegrund. 
Tillgodose den enskildes behov av sociala 
och intellektuella behov. 
Kontinuerligt arbete med rutiner och 
processer i kvalitetsled ningssystemet. 
Dokumentera och åtgärda avvikelser, 
klagomål och synpunkter. 

Genomförandeplanen skall följas upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i 

hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 
Möjlighet att byta kontaktperson om den boende önskar 
Öka samarbete med anhöriga/förening genom ett utbud av aktiviteter genom 

månadsplanering och årsplanering. 
Alla medarbetare ska känna till och arbeta fortlöpande med rutiner och processer i 

kvalitetsledningssystemet. 

Uppföljning och utvärdering 

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella genom 

journalgranskning och egenkontroller. 
Följer upp teamträffar och vård planeringar. 
Analyserar den årliga enkät undersökning. 
Dokumentera klagomål och synpunkter och efter åtgärd ge återkoppling. 



Box: Kunskap & kompetens Ansvar 460 

Äldre personer skall ges råd och stöd för att få en fungerande vardag. 

Delmål 

Få kunskap om träning och 
rehabilitering. Öka/behålla sin fysiska 
förmåga. 

Minska risken för fall och fallskador 

genom förbyggande insatser. 

Kvalitetsregister Senior Alert och BPSD 
bet eendemässiga och psykiatriska 
symptom vid demens). 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Tillgång till daglig träning av 
personal. Vid behov kontakt 
med sjukgymnast och 
arbetsterapeut. 

Gemensam 

gruppgymnastik/aktivitet. 

Regelbunden uppföljning av 

Senior alert och BPSD 

Genom individuellt träningsprogram som anpassats till individen. 

Rutiner med inplanerade dagar för Riskbedömning och registrering i 
Senior Alert. 

Arbeta i samråd med anhörig med BPSD för att öka välbefinnande samt 
att ge meningsfull tillvaro för kunder med demens. 

Personalen skall tillsammans med de boende planera aktiviteter och 
regelbunden träning under veckan och året. 

Uppföljning och utvärdering 

Analysera den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. Den innehåller 
"sammanställningen på avvikelser och fallrapporter" 

Ansvarig är enhet schefen tillsammans med all inblandad personal. 
Enhetschef ansvarar och redovisar resultatet på arbetsplats möten. 

Individuellt träningsprogram kan innebära signeringslistor som fö ljs upp 
av arbetst erapeut eller sjukgymnast. Kontinuerlig uppföljning. 
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Box: Möten & upplevelser Ansvar 460 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och främja en god hälsa. 

Delmål 

Alla boenden på kommunens 
äldreboenden ska erbjudas 
underhållning minst två gånger per 
månad. 

Alla boende erbjuds egen tid varje 
vecka med sin kontaktperson. 

Måltidernas betydelse för 
välbefinnande och för att uppnå god 
fysiskt aktivitet och ett välmående. 
Anpassa maten till varje individ. 

Våra regelbundna Bomöten med 
kontaktpolitiker, boende/anhöriga 
och personal ger oss möjlighet att 
utbyta tankar och funderingar och 
förbättringar på vår verksamhet. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Att tillsammans med 

föreningar ha en månads 

planering. Förutom de 

aktiviteter 

vi själva ordnar på boendet 

Den stunden kan vara något 
Pyssel eller annan valfri 
aktivitet. 

Måltiden skall vara en 
god upplevelse för både 
kropp och själ. 
Vackert dukade bord med 
god vällagad/anpassad mat 
för varje kund ger en bra 
måltidsmiljö. 
Fortsatt samarbete med 
Kostenheten. 

Bomöte två gånger om året. 

Fortsatt samarbete med studieförbund och föreningar om vad för 

aktivitet de kan erbjuda. 
Regelbunden kontakt med Kostenheten 
Anpassa matsedeln efter högtidsdagar, årstider och helger. 

Uppföljning och utvärdering 

Anpassad underhållning fråga de boende vad de tycker 
Se hur stort intresset varit att få komma till underhållningen. 
Genom att återrapportera till köket hur våra boende uppfattat 
Matsedeln. 
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I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 460 

Utveckla vården och omsorgen ge en god palliativ vård 

Delmål 
En god palliativ vård med 
utgångspunkt från symtomlindring, 
gott samarbete med den boende och 
anhöriga när vi kommer till livets 

slutskede. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
Professionellt samarbete, bra 
kommunikation relation och stöd till den 
sjuke och närstående. 
Vara lyhörd till och erbjuda samtal och 
närhet till den sjuke. 
Erbjuda samtal till den anhöriga under och 
efter den palliativa vårdtiden. 

Bjuda in till samtal med boende/anhöriga och berörd personal. Syftet är att lindra 
symtom, förebygga oro och missförstånd. 
Fråga hur den sjuke vill ha det när han själv inte kan svara för sig berätta att personal 
kan finnas hos hen den sista tiden i livet. 

Uppföljning 
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Slutsamtal med anhöriga där möjlighet finns att ställa frågor och sammanfatta hur vårdtiden varit och hur 

man som anhörig går vidare. 



j Box: Öppen kommun Ansvar 510 

Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen 

Delmål 

De tjänster som erbjuds av biblioteket ska 
uppfattas som attraktiva av de som 
utnyttjar biblioteket. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Efter utvärdering av resultaten i genomförd 
brukarenkät ska förslag arbetas fram till 
eventuella förändringar i verksamheten 

Utvärderingen och presentation av förslag till förändringar ska ske under våren. 

Uppföljning och utvärdering 

Presentation av utvärdering och eventuella genomförda förändringar görs i den årliga 
verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 510 

Biblioteket ska bidra till att stärka läsförmågan bland barn och unga i kommunen 

Delmål 

Biblioteket ska genomföra läsfrämjande 
aktiviteter för kommunens barn och unga. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Personal från biblioteket ska hålla sagostunder 
för barn i förskoleåldern samt bokprat med 
elever i grundskolan. 

Biblioteket ska arbeta för att författarbesök i 
grundskolan anordnas under hösten - detta 
under förutsättning att ekonomiska medel finns 
inom ramen för Skapande skola. 

Personal från biblioteket ska planera in regelbundna sagostunder där förskolan bjuds in till 
sagostunder på huvudbiblioteket. Man ska också, i samverkan med klasslärarna i 
grundskolan, anordna bokprat för eleverna i grundskolan. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomförda aktiviteter görs vid årets slut. Utvärdering av verksamheten görs 
av bibliotekspersonal i samverkan med förskola och skola. 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 510 

Biblioteket ska vara en mötesplats för boende i kommunen 

Delmål 

Biblioteket ska arbeta för att vidga 
gruppen som utnyttjar dess tjänster. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Biblioteket ska under året utveckla sina 
offentliga arrangemang, som föreläsningar, 
utställningar och liknande för att locka nya 

grupper. 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive hästsäsongen 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av må/uppfyllelsen görs i slutet av året 
Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 510 
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Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

Delmål 

Andelen som lånar e-böcker ska öka 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Biblioteket ska aktivt marknadsföra möjligheten 
att låna e-böcker. 

Möjligheten att låna e-böcker via biblioteket ska marknadsföras bättre än idag, dels på 
biblioteket men även via bibliotekets hemsida och Facebooksida. 
Biblioteket ska verka för ett bättre uppföljningssystem för lån av e-media. 

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av antalet utlånade e-media görs i slutet av året. 
Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 



Box: Öppen kommun Ansvar 520 
Verksamheten ska verka för att man snabbt kan erbjuda en barnomsorgsplats utifrån 
önskemål och behov. 

Delmål 
Att kunna erbjuda alla barnomsorgsplats 
när behov finns. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
Bra planering och kartläggning av barnomsorgsbehovet. 

Utbyggnad av barnomsorgen 

På hemsidan ska man lätt hitta information om vår verksamhet och blanketter finns där för anmälan till 
barnomsorgen. Kontinuerlig uppföljning av var i kommunen behov av barnomsorg finns ska göras 
regelbundet. Samarbete med MVC så man vet hur många barn som kommer att födas, samt samarbete 
med integrationsenheten kring nyanlända barn i kommunen. Regelbunden information till 
huvudmannen om behovet av barnomsorg. Under året utöka antal platser med en-två nya 
förskoleavdelningar i Kopparberg 

Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska göras under 
höstterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i 
verksa m hetsberättelsen. 

Uppföljning av barnomsorgskön görs varje månad. Regelbunden dialog med integrationsenheten och 
dialog med MVC 4 ggr/år. Hemsidan utvärderas kontinuerligt och uppdateras vid behov. 

Barnomsorgskön redovisas för bildnings- och sociala utskottet varje kvartal eller när behov finns 
Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 520 
All personal är väl förtrogen med barngruppens behov så att barns utveckling och 

lärande är optimalt 

Delmål 
Alla personal ska ha goda kunskaper om 
dokumenten i kvalitetsarbetet, så att vi 
vet att vi arbetar utifrån barngruppens 
behov. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
Alla avdelningar ska veta att verksamheten gynnar alla 
barns utveckling och lärande. 

Det sker genom att man gör en gruppöversyn enligt kvalitetsdokumentationen och att man arbetar 
utifrån prioriterade mål. Alla avdelningar använder lotusdiagrammen regelbundet kopplat till bilder 
från verksamheten. Bra strukturerade utvecklingssamtal med föräldrar. Fortbildning och uppföljning på 
förskolornas stängningsdagar och arbetslagsmöten. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska göras under 
höstterminen och resultat och analys redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i 
verksamhetsberättelsen. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen. 



Box: Möten och upplevelser Ansvar 520 
Antalet besökare ska öka på Familjecentralen och deltagare i föräldrautbildningen 
Cope 

Delmål 
Alla föräldrar ska ha tillgång till en 
Familjecentral/Öppen förskola (några 
dagar i veckan). 

Föräldrautbildningen Cope är på flera 
språk eller något annat föräldrastöd. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
Att Familjecentralen har öppet mer än en dag i veckan. Se 
över familjecentralens öppettider. 

Föräldrautbildning Cope även på arabiska. 

Undersöka möjlighet till annat föräldrastöd. 

Initiera en diskussion med socialförvaltningen, Svenska kyrkan och Region Örebro län om ett utökat 
öppethållande på familjecentralen SAMBA 

Diskutera med Migrationsverket om en Öppen förskole-liknande verksamhet i deras lokaler. Informera 
politiken om läget. 

Marknadsföra Cope utbildningen och även erbjuda den på arabiska. Det ska vara lätt att anmäla sig om 
man vill gå utbildningen 

Undersöka möjligheten till alternativt föräldrastöd om man ej deltar i Cope-utbildningen. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska göras under 
hästterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i 
verksamhetsberättelsen. En första uppföljning och utvärdering görs i maj för att utvärdera hur långt 
man kommit i processen. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen med stöd av bildningschefen. 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 520 

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt 

Delmål 
Att alla barn möts på den nivå de är och 
utmanas optimalt. Att barn utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
Använda sig av processutbildningen i entreprenöriellt 
lärande. 

Att personalen hjälper och påminner varandra om vad man arbetade med under processutbildningen. 
Vågar vara en kritisk vän. All personal får fortbildning i att använda nya tekniker; exempelvis lärplattan. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska göras under 
hästterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i den årliga 

verksamhetsberättelsen. 

Uppföljning och utvärdering görs genom observationer i verksamheten sa mt på arbetsplatsträffar. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen. 



Box: Öppen kommun 

Ansvar 542-544 

Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet. 

Delmål 

Grundskolan ska erbjuda en god 
tillgänglighet 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig 
välkomna att ta del i skolans verksamhet. 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Asylsökande elever ska få plats i 
förberedelseklass inom en månad. 

Skolan ska inbjuda till minst: 
- två skolråd/år 
- två matråd/år 
- två föräldramöten/år 

Aktiviteterna ska läggas in i skolornas terminsplaneringar. 

Uppföljning och utvärdering 

Elevers och vårdnadshavares uppfattning om skolorna mäts i årliga enkäter under 
oktober/november varje år. Presentation av resultaten av undersökningen görs i skolornas 
kvalitetsredovisning samt i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens 

Ansvar 542-544 

Alla elever som går ut åk 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 

Delmål 

Alla elever ska kunna läsa en 
sammanhängande text när de går ut 
årskurs 1. 

Att våra elever prioriterar närvaro framför 
frånvaro. 

Att skolorna erbjuda aktiviteter som 
stärker elevernas möjligheter att nå målen 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Tidiga uppföljningar samt anpassningar eller särskilt stöd 
till elever som riskerar att inte nå målet. 

Följa planen för ökad närvaro. 

- Erbjuda lovskola på samtliga skollov. 
- Erbjuda läxhjä/p 

Planer för uppföljning av läskunnigheten och sko/närvaron ska göras på respektive skola. 
Skolan ska med stöd av förvaltningen under våren ansöka om statsbidrag för lovskola och läxhjälp. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomförda aktiviteter görs vid läsårets slut. Utvärdering av resultaten görs av rektor i 
samverkan med övrig personal 

Presentation av resultatet ska göras i grundskolans kvalitetsredovisning samt i den årliga 
verksamhetsberättelsen. 



Box: Möten & upplevelser 
Ansvar 542-544 

Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Delmål 

Att trygghetsenkäterna och 
trygghetssamtalen visar att alla elever 
känner sig trygga i skolan och på Fritids. 

Att alla elever under läsåret deltar i minst 
ett studiebesök samt en professionell 
kulturupplevelse. 

Aktivitetspla n 

Aktivitet 

- Arbete kring skolans värdegrund. 

- Fortsatt arbete med att utveckla arbetet i 
trygghetsteamen. 

Skolorna likabehandlingsplaner ska utvärderas och uppdateras inför det nya läsåret 
Skolorna ska ha en plan för hur studiebesöken och kulturarrangemangen ska genomföras. 
En ansökan om statsbidrag inom ramen för Skapande skola ska i samverkan med 
förvaltningen göras under våren. Skolan ska även samverka med kultureneheten vid Region 
Örebro Län kring projektet Kulturgaranti. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av trygghetsmålet görs i den årliga elevenkäten i oktober/november 
Presentation av samtliga genomförda aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 510 

Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny 
teknik. 

Delmål 

Att användningen av IKT inom 
undervisningen ökar. 

Att öka elevernas kunskaper om 
arbetsmarknaden och dess villkor. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

- Under läsåret ska vi fortsätta att utbilda 
personalen i användningen av 
lärplattformen ltslearning 

- Vi ska öka elevernas IKT-kompetens genom 
regelbunden dataundervisning med en 
lektion/vecka i åk 3. 

- Utvecklingsprojekt inom programmering 

- Fortsatt deltagande i projektet 
Arbetsmarknadskunskap. 

Aktiviteterna genomförs enligt uppgjord plan. 

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av implementeringen av lärplattformen samt av övriga aktiviteter görs 
av rektor och personal i slutet av året. 
Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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