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Plan för äldre- och funktionshindrade i Bräcke
kommun.

Beslutad av Kommunfullmäktige 2011-11-16

Visionen
I Bräcke Kommun:
- ökar befolkningen
- ökar näringslivet
- ökar välbefinnandet

Inledning – några ord om denna plan

Vård- och omsorgsenhetens verksamhet styrs av lagstiftning, nationella mål och riktlinjer som
fastställs av riksdag och regering, till exempel
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Gällande lagar finns bland annat samlade på Socialstyrelsen webbplats:
http://www.socialstyrelsen.se/

Den verksamhetsidé och värdegrund samt de strategier och mål som fastställs av
Kommunfullmäktige i denna plan gäller för samtliga verksamheter inom vård- och
omsorgsenheten. Målen i denna plan skall förankras, fördjupas och vid behov konkretiseras i
respektive verksamhet/enhet.

Målen är formulerade med utgångspunkt från nedanstående fyra perspektiv;
Medborgare/brukare, Verksamhet, personal samt ekonomi.

Medborgare/
brukare

Personal Ekonomi

Verksamhet

http://www.socialstyrelsen.se/
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1. Verksamhetsidé

Med utgångspunkt i vår värdegrund och lagstiftningens krav på respekt för den enskildes
självbestämmande och integritet, lägger vi fast följande verksamhetsidé för vårt arbete.
 Vår uppgift är att bistå med insatser om och i den utsträckning den enskilde saknar

förmåga att tillgodose dessa behov genom egen försorg.
 Våra insatser skall alltid ges så att de stöder och utvecklar den enskildes egen förmåga

och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv
 Vi skall genom ett förebyggande arbete och i samverkan med andra förhindra att

behov av insatser uppkommer.
 Bemötandet är avgörande för hur väl vi lyckas och skall grundas på respekt och en

strävan efter att etablera en bärande relation.
 Våra insatser ska så långt som möjligt bygga på samarbete, delaktighet och

samförstånd

2. Värdegrund

 Verksamheternas arbetssätt präglas av ett gott bemötande och en respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

 Utgångspunkten för arbetet är att alla människor har behov av att vara aktiva med en
möjlighet att utvecklas hela livet. Detta sker i ett samspel med andra människor och
med omgivande miljö.

 Vår verksamhet präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt där vi fokuserar på och
utgår från det friska och de förmågor som varje individ har.

 Vårt arbete präglas av synen att varje enskild människa har och vill ta ett eget ansvar
för att själv hantera sin livssituation i så stor utsträckning som möjligt.

– Varje enskild människas rätt att få ta detta ansvar inskränks bara av hänsynen
till andras rätt till skydd och utveckling och fara för eget liv.

– Vi utgår från att varje människa har någon förmåga att ta detta ansvar
– Varje insats skall ges i samverkan med den enskilde och med hänsyn till den

enskildes självbestämmande och integritet.

3. Strategi

 Brukaren i fokus
 Rehabiliterande och förebyggande arbetssätt
 Dialog och samverkan – såväl internt som externt
 Evidensbaserad praktik (*en praktik baserad på brukarens, professionens och forskningens perspektiv)

 Målstyrning, uppföljning och kvalitetssäkring
 Budget i balans

4. Kommunfullmäktiges uppdrag till Vård- och omsorgsenheten 2011-15

Utifrån de mål som anges i denna plan skall - senast i november månad - en årlig
Verksamhetsplan för Vård- och omsorg (VoO) formuleras. HSL-chef och SoL/LSS-chef
ansvarar gemensamt för framtagandet av denna plan. Målen i Verksamhetsplan för VoO
kommer även att ligga till grund för målen i Kommunplanen.

Varje enhetschef utformar därefter tillsammans med sin personal en årlig Lokal Arbetsplan
där det framgår hur respektive enhet skall arbeta för att nå målen i Verksamhetsplan för VoO.
De lokala arbetsplanerna skall ha en gemensam struktur och vara klara senast i januari varje
år.

Varje medarbetare skall tillsammans med sin närmaste chef formulera personliga mål som är
nödvändiga för att nå målen i Verksamhetsplan och/eller Lokal Arbetsplan.
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5. Kommunfullmäktiges mål 2011 - 2015

Samtliga mål skall vara uppnådda senast 2015-12-31

Brukare
1. Bräcke kommun skall ha en hög grad av brukarnöjdhet.
2. I Bräcke kommun skall brukarna känna sig delaktiga i den vård- och omsorg som ges.
3. I Bräcke kommun skall brukarna känna att de får stöd i att utveckla sina

förmågor/styrkor.

Personal och Verksamhet
4. Våra medarbetare skall trivas på sin arbetsplats.
5. Våra medarbetare skall uppleva att de är delaktiga i verksamheten.
6. Andelen långtidsfriska skall öka och andelen sjukskrivna skall minska över tid.
7. Andelen utbildad personal skall öka över tid.

Ekonomi och styrning
8. Bräcke kommun skall bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.
9. Medarbetarna skall ges goda möjligheter till kompetensutveckling.
10. Årliga utvärderingar av verksamhetens planer skall genomföras.

6. Uppföljning, Ledning och Styrning
– Årliga Verksamhetsplaner formuleras i september - november och följs upp i

februari - mars.
– Vid en ”Verksamhetsdialog” i mar – apr presenteras och analyseras lokala

utvärderingar och brukarundersökningar tillsammans med nationella mått och
nyckeltal. Denna analys är sedan utgångspunkten för kommande års
Verksamhetsplan, Kommunplan och Lokal Arbetsplan.

– I ”Verksamhetsdialogen” deltar politiker, ledning, medarbetare och brukare.
– Utmärkelsen ”Guldfjädern” delas ut en gång per år i samband med

Kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren. Priset går till ett
arbetslag/enhet som under det gångna året kunnat uppvisa ett framgångsrikt
arbete mot målen i denna plan.

– Varje kontaktpolitiker deltar på brukarråden minst två gånger per år. Besöken
bokas in i samråd med ansvarig enhetschef. Vid besöken diskuteras bland
annat den senaste utvärderingen.

- Redovisning av avvikelser
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7. Mål, mått och utvärdering av Vård och omsorgspolitiska planen i
Bräcke 2011 – 2015, en sammanfattning.

Inriktningsmål Effektmål Mått och utvärdering
1) Bräcke kommun skall ha en
hög grad av brukarnöjdhet.

Bräcke skall vara bland landets 30
bästa kommuner avseende
sammantagen brukarnöjdhet inom
alla verksamhetsgrenar.

Nöjd Kund Index (NKI) i
Öppna Jämförelser (ÖJ)

2) I Bräcke kommun skall
brukarna känna sig delaktiga i
den vård- och omsorg som ges.

Bräcke skall vara bland landets 30
bästa kommuner avseende
brukarnas upplevelse av
delaktighet.

Nöjd Kund Index (NKI) i
Öppna Jämförelser (ÖJ)

3) I Bräcke kommun skall
brukarna känna att de får stöd i
att utveckla sina
förmågor/styrkor.

Bräcke skall vara bland landets 30
bästa kommuner avseende ”Jag
upplever att jag får stöd och
möjlighet att utveckla mina
förmågor/styrkor”.

Nöjd Kund Index (NKI) Detta
mått finns ännu ej bland Öppna
jämförelser – men ÖJ är under
stark utveckling och kan
påverkas. Alternativt genomförs

egna mätningar.

4) Våra medarbetare skall
trivas på sin arbetsplats.

Minst 95 % av medarbetarna skall
trivas på sin arbetsplats.

Årliga medarbetarenkäter

5) Våra medarbetare upplever
att de är delaktiga i
verksamheten.

Minst 95 % av medarbetarna skall
uppleva att de är delaktiga i
verksamheten.

Årliga medarbetarenkäter

6) Andelen långtidsfriska skall
öka och andelen sjukskrivna
skall minska över tid.

Andelen långtidsfriska och andelen
sjukskrivna skall förbättras mer än
i jämförbara kommuner i landet
jämfört med 2010 års siffror.

Andel sjukdagar (%) samt
andel långtidsfriska (%).
Statistik från
Personalavdelningen
Mått för långtidsfriska behöver
tas fram.

7) Andelen utbildad personal
skall öka över tid.

Minst 90 % av personalen inom
Vård- och omsorgsenheten (VoO)
skall ha undersköterskeutbildning
eller motsvarande.

Årlig avstämning med
stöd av
personalavdelningen.

8) Bräcke kommun skall
bedriva en kostnadseffektiv
verksamhet.

Kostnaden per brukare inom Äldre
och handikappomsorgen skall som
högst motsvara Bräcke kommuns
standardkostnad enligt SCB.

Faktisk kostnad/
standardkostnad enligt
”Vad kostar
Verksamheten?”

9) Medarbetarna skall ges goda
möjligheter till
kompetensutveckling.

Minst 1 % av verksamhetens
personalbudget anslås årligen till
kompetensutveckling.

Avstämning mot budget

10) Årliga utvärderingar av
verksamhetens planer skall
genomföras.

Denna plan, Verksamhetsplanen
och den Lokala Arbetsplanen skall
utvärderas årligen. I utvärderingen
skall brukare eller företrädare för
dom, medarbetare, chefer och
politiker medverkar.

Självvärdering


