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Sammanfattning 
Nämndens delårsuppföljning per april 2018 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden 
upprättat för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de 
nio inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för 
samtliga mål som berör nämndens verksamhet. 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen är 
bedömts vänta på att påbörjas eller ej påbörjats. Få bedöms i april ha status som färdiga. De 
uppdrag/åtgärder som väntar eller inte påbörjats uppmärksammas särskilt, för att säkerställa 
att måluppfyllelse ska kunna uppnås. 
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Ärendet 
En utförlig och detaljerad lägesrapport kring nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag 
och åtgärder bifogas genom ett rapportutdrag från verksamhetssystemet Hypergene, se 
bilagal. Här ges en mer översiktlig presentation. 

När det gäller kommunfullmäktiges inriktningsmål i Mål och Budget bedöms äldrenämnden, 
per den sista april kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för samtliga som berör nämndens 
verksamhet.' 

I diagram 1 nedan beskrivs statusen för de uppdrag som nämnden tilldelats av kommun-
fullmäktige för att kunna bidra till måluppfyllelse. I redovisningen ingår även nämndens tre 
egna mål. Uppdragen har statusmarkerats efter om de är påbörjade, ej påbörjade, färdiga eller 
väntar. Att uppdraget väntar innebär att det inte är påbörjat, men att detta är enligt plan och att 
uppdraget kommer att påbörjas senare. 

Av diagram 1 framgår att, bedömt på uppdragsnivå, tre fjärdedelar av uppdragen bedöms vara 
påbörjade. Omkring en dryg fjärdedel bedöms vara försenade eller i vänteläge. 
Bedömningarna grundar sig på den samlade rapporteringen på åtgärdsnivå inom 
förvaltningen. 2 
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Diagram 1. Status för nämndens 46 uppdrag i verksamhetsplan per sista april 2018 

Nämndens åtgärder i verksamhetsplanen visar hur nämnden mer konkret arbetar med de 
uppdrag man tilldelats från kommunfullmäktige. Detsamma gäller åtgärderna utifrån 
nämndens tre egna mål. I diagram 2 nedan har åtgärderna statusmarkerats efter om åtgärderna 
är påbörjade, ej påbörjade, färdiga eller väntar. 

lInriktningsmål sex bedöms inte beröra äldrenämndens verksamhet: "Uppsalas alla barn och elever ska klara sin 
utbildning och utmanas i sitt lärande." 
2 Nu systematiserad genom att respektive avdelningschef rapporterar i programvaran Hypergene. 
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Av sammanställningen framgår att arbete påbörjats med huvuddelen av åtgärderna. Mindre än 
en femtedel av åtgärderna (16 %) väntar eller har ej påbörjats. Flertalet av de som väntar 
gäller åtgärder som infaller under senare del av året. Ett fåtal åtgärder är redan färdiga, 
detsamma gäller stoppade åtgärder. Sammantaget är bedömningarna räknat på åtgärdsnivå 
något mer positiva än verksamhetsläget sammanställt på uppdragsnivå. 

Diagram 2. Status för nämndens 122 åtgärder i verksamhetsplan per sista april 2018 

Åtgärder som per sista april ej påbörjats, väntar eller stoppats 
När det gäller uppdrag och åtgärder finns ett fåtal som ej påbörjats och som behöver extra 
uppmärksamhet om de ska kunna till måluppfyllelse, enligt sammanställning nedan: 

EJ PÅBÖRJADE ÅTGÄRDER 

Inför kommande investeringar säkerställa att 
könskonsekvensbeskrivning är genomförd 

KOMMENTAR 

Behov finns av ställningstaganden kring hur 
åtgärden ska genomföras 

 

Genom systematisk uppföljning inom ramen för 
valfrihetssystemet för hemvård säkerställa att 
andelen förnybar energi vid transporter succesivt 
ökar. 

Planer finns att följa upp via en enkät till alla 
utförare, som komplement till 
avtalsuppföljningen. 

 

Genom systematisk uppföljning inom ramen för 
valfrihetssystemet för hemvård säkerställa att 
andelen förnybar energi vid transporter succesivt 
ökar 

Planer finns att följa upp via en enkät till alla 
utförare, som komplement till 
avtalsuppföljningen. 

 

Utveckla styrningen för ett mer normkritiskt 
förhållningssätt inom nämndens verksamheter 
Kartlägga språkbakgrunder hos personal och 
brukare 

Ställningstagande behövs på ledningsnivå hur 
nämnden konkret ska arbeta 
Oklarheter kvarstår kring hur åtgärden ska 
genomföras 
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Aktualiseras efter pågående genomlysning av 
förvaltningens öppna verksamheter. 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Arbetet med att ta fram 
informationshanteringsplaner för nämnderna att 

. påbörjas under våren, avvaktar samordning från 
projektledare på KLK 

: Avdelningarna har olika behov och har i olika grad 
aktualiserat studentmedarbetaranställningar 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

När det gäller åtgärder som bedömts vara i vänteläge, totalt 14 åtgärder, berör drygt hälften 
åtgärder som infaller under senare del av verksamhetsåret (i grålagda fält). I övrigt redovisas 
skälen i kommentarsfåltet i sammanställningen nedan: 

ÅTGÄRDER SOM VÄNTAR KOMMENTAR 
Att utifrån analys av träffpunkter och seniorrestauranger 
ta fram åtgärder för att minska eventuell ojämställdhet 
Att utifrån analys av uppsökande hembesök och 
föreningsbidrag ta fram åtgärder i syfte att minska 
eventuell ojämställdhet. 
Att utifrån analys av hemvården ta fram åtgärder i syfte 
att minska eventuell ojämställdhet 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Fortsatt medverkan i det kommunövergripande 
strategiarbetet gällande extern webbnärvaro. 
Utifrån handlingsplan för äldrevänlig stad och i 
samverkan med andra berörda parter genomföra 
åtgärder för att öka tryggheten för kommunens äldre 
med särskild fokus på äldre kvinnor 
Lyfta fram trygghetsfrågorna i stadsplanering och 
landsbygdsutveckling i samverkan med 
kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden  

I Inväntar en plan för vilka förändringar och åtgärder 
i som ska prioriteras 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Inga detaljplaneprogram/detaljplaner har varit på 
samråd under perioden vilket inneburit att 
nämnden inte lyft trygghetsfrågorna inom ramen för 
kommunens planarbete. 

Samordna implementering av handlingsplan för 
äldrevänlig stad 
Delta i genomförande av implementering av de åtgärder 
utifrån handlingsplan för äldrevänlig stad som helt eller 
delvis ligger inom nämndens ansvarsområde 
Integrera jämställdhetsperspektivet i handlingsplan och 
aktiviteter för äldrevänlig stad 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

Aktualiseras i senare fas under verksamhetsåret 

I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden utreda hur 
en förbättrad och anpassad friskvård för äldrenämndens 
målgrupp kan möjliggöras. 
Utifrån handlingsplan för äldrevänlig stad och i 
samverkan med andra berörda parter genomföra 
åtgärder för att motverka ålderism samt beakta ett 
intersektionellt perspektiv 
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån 
verksamheternas processer stödjer en effektiv, 
rättssäker och digital informationshantering samt möter 
kommande lagstiftning 
I samverkan med universitet undersöka vilka uppdrag 
inom äldreförvaltningen som kan vara aktuella för 
studentmedarbetaranställning 
I samverkan med kommunstyrelsen och Uppsalahem se 
över möjligheten med olika byggemenskaper som 
arbetssätt 
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När det gäller åtgärder som bedömts stoppade, totalt tre åtgärder, redovisas skälen i 
kommentarsfältet i sammanställningen nedan: 

Genomföra HBTQ-certifiering av minst två vård-
och omsorgsboenden 
Utifrån genomförd lönekartläggning/löneanalys 
öka möjligheten att kunna åtgärda eventuella 
strukturella löneskillnader p.g.a. kön. 

Kommer inte att genomföras p g a de förväntade kostnaderna. 
Certifieringen ersättas istället av bredare utbildningsinsatser. 
Enligt den kommunövergripande löneanalysen hösten 2017 
finns inga strukturella löneskillnader på grund av kön inom 
samma yrke. 

Se över regelverk och praxis samt subventioner till Åtgärden är stoppad med anledning av den översyn som pågår 
trygghetsbostäder kopplat till regeringens förslag om en ny särskild boendeform. 

Åtgärder som per sista april bedömts vara färdiga 
Slutligen redovisas åtgärder som bedömts färdiga, totalt fyra åtgärder, med skälen angivna i 
kommentarsfältet i sammanställningen nedan: 

Delta i kommunens pågående arbete/utredning 
kring kommungemensamma principer gällande 
att erbjuda trådlöst publikt nätverk till 
medborgare inom Uppsala kommuns 
verksamheter 

Kommungemensamma principer tydliggjorda och fokus är nu 
på det nämndspecifika arbetet kring trådlöst publikt nätverk. 

Fortsätta det kontinuerliga arbetet med att Rutiner finns för miljöarbetet som sker i enlighet med krav 
säkerställa god källsortering i gemensamma inom miljöcertifieringen. Källsortering sker i gemensamma 
utrymmen för ökad återanvändning utrymmen. 
I samband med framtagande av handlingsplan för Under perioden mars-april arrangerades åtta olika 
äldrevänlig stad bjuda in äldre att medverka i 
arbetet kring handlingsplanen 
Informera om och återkoppla resultatet av 
rundabordkonferenserna för äldrevänlig stad i 
samtliga berörda stadsdelar och landsbygder  

arbetsmöten för dialog med personer 60+ kring åtgärder inom 
prioriterade områden utifrån den tidigare kartläggningen. 
Återrapporteringen genomfördes vid möten i sex olika stads\-
kommundelar under januari-februari. 

Bedömning av konsekvenser för ekonomi, jämställdhet, tillgänglighet 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 
Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget till beslut bedöms inte har några konsekvenser för jämställdheten. 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget till beslut bedöms inte har några konsekvenser för tillgänglighet. 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1. Rapportutdrag från Hypergene avseende rapportering av VP 2018 per april 
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Verksamhetsplan 2018 
Fas: Uppföljning per april Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 

Organisation: 4200 - Äldrenämnden (ÄLN) 

lnriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar 

ekonomi 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat. 

Nämnden förväntas enligt senaste prognos uppnå en ekonomi i balans 2018. Arbete pågår för 

kostnadseffektivisering och en hållbar ekonomi inom ex. översyn av taxor och avgifter, projektet 

heltid som norm samt samutnyttjande och samlokalisering av verksamheter inom egen regin. Arbete 

med framtagande av investeringsplan pågår, däremot har arbete med könskonsekvensbeskrivningar i 

samband med investeringar inte påbörjats. 

Nämndens åtgärder för främjande av digitalisering flyter på enligt plan. 

Nämndens åtgärder för analyser för jämställdhetsbudgetering flyter på enligt plan men förseningar i 

detta arbete under föregående år har lett till att nämnden arbetet med jämställdhetsbudgetering 

inom tre olika området under 2018-2019. 

NÄIV1NDIV/AL 

Äldrenämnden ska använda sina ekonomiska resurser på  ett hållbart sätt 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat. Nämnden förväntas enligt senaste 

prognos uppnå en ekonomi i balans 2018. Arbete pågår för kostnadseffektivisering och en hållbar 

ekonomi inom ex. översyn av taxor och avgifter, projektet heltid som norm samt samutnyttjande och 

samlokalisering av verksamheter inom egen regin. 

ÅTGÄRDER 

Månatlig uppföljning med fokus på resultat och prognos kopplat till utfall och budget 

Status 

Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 

Ekonomiskt utfall följs upp månatligen på enhets- och avdelningsnivå med stöd av ekonomistaben. 

Behov av ekonomisk återhållsamhet samt eventuell resursförstärkning hanteras inom ramen för 

avdelningens totala budget. Åtgärden förväntas fortgå t.o.m. 2018-12-31. Den månatliga ekonomiska 

uppföljningen ingår i det löpande arbetet. Månadsvis hålls månadsavstämningar med 

förvaltningsdirektör, områdes- och avdelningschefer tillsammans med ekonomi där genomgång av 

respektive verksamhetsområdes ekonomiska utfall ingår. Åtgärd har också vidtagits med utvärdering 
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och återkoppling till verksamhetschefer ute i organisationen, redan från januari månads utfall, där 

ekonomi iakttagit ekonomiska avvikelser mot budget för att i ett tidigt skede kunna sätta in åtgärder. 

Stärka samordningen av ekonomiska och verksamhetsspecifika styrsignaler 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete inlett kring struktur för och indikatorer i nämndrapport i samarbete med ekonomi KLI< 

Genomföra översyn kring taxor och avgifter för brukare inom kommunen 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

En första översiktlig genomgång för äldrenämnden har skett den 1 mars 2018 med information om 

hur Uppsala kommuns taxor och avgifter förhåller sig till 9 andra liknande kommuner. Till 

äldrenämndens möte 26 april tas frågan upp igen med uppdaterat förslag till beslut om nämndens 

samtliga taxor och avgifter. De områden där förslag på ändrade taxor och avgifter finns har skickats 

in till Redaktionskommittén inför beredningsveckan 16 - 20 april. 

Implementera nämndens kommunikationsplan 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Förenklad presentation av VP är framtagen av kommunikatör. Den förenklade versionen av VP:n 

lyfter fram förvaltningens utmaningar, strategiska satsningar och uppdrag som den strategiska 

kommunikationsplanen stödjer. 

Implementering av kommunikationsplanen följer arbetet med VP samt förvaltningens grunduppdrag 

med att tillhandahålla äldreomsorg. 

Information om och implementering av kommunikationsplanen pågår/planeras på vissa av 

förvaltningens avdelningar men arbetet är inte påbörjat på alla avdelningar. 

Arbeta vidare med projektet heltid som norm, bl.a. genom nya arbetssätt som delad personal 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad inom egen regin enligt följande: 

Avdelning förebyggande och jour: 

Arbete pågår. Ska dock intensifieras i samråd med HR. 

Avdelning hemvård: 

Ständigt pågående arbete, men vi har inga arbetstidsmodeller, men använder oss av resurstid. 

Avdelning boende: 

Arbetsgrupper tillsatta för att jobba med schemaläggning och översyn av användande av resurstid. 
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Samutnyttja fordon mellan verksamheter över dygnet (egen regi) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden som helhet är påbörjad. Ett gemensamt bokningssystem mellan verksamheter har 

upprättats, som ett i samutnyttjande av fordonen vilket har och kan innebära en minskning av 

antalet fordon. 

Inom avdelningen för förebyggande och jour är åtgärden försenad p.g.a. försenad flytt till nya lokaler. 

Beräknad flytt fjärde kvartalet 2018. Visst samutnyttjande finns då jourdelarnas fordon vissa tider 

används av andra verksamheter under dagtid. Det är dock viktigt att endast utnyttja fordon som har 

tillräckligt lång körsträcka i avtalen för att inte öka kostnaderna i form av övermil 

För avdelningen för hemvård kan åtgärden påbörjas när verksamheterna samlokaliseras i slutet på 

året. 

Åtgärden är ej aktuell för närvarande för avdelningen för boende. Initieras om och när det blir 

aktuellt. 

Samlokalisering av verksamheter (egen regi) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

En översyn av förebyggande verksamheter för äldre pågår och diskussioner om sammanslagning av 

träffpunkter för äldre förs. 

Korttidsplatser på Vipängen och Ödhumla har samlokaliserats till Linnés vård- och omsorgsboende. 

Vissa verksamheteter inom hemvården planeras att samlokaliseras i slutet på året. 

Inom förebyggande och jour innebär försenad flytt till nya lokaler att åtgärden inom detta 

verksamhetsområde kan genomföras tidigast under fjärde kvartalet 2018. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Återsökning av stadsbidrag för flyktingmottagande 

sker regelbundet enligt framtaget arbetssätt och rutin. Extern finansiering, ex. statliga 

stimulansmedel söks och bevakas. Uppdraget beräknas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Aktivt söka de statsbidrag och särskilda stimulansmedel som regeringen aviserat inom 

äldreområdet under 2018 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen har för tredje året tilldelats Uppsala ÄLF. 
ca  34 Mkr. Medlen fördelas mellan egenregi och externa utförare. 

Uppföljning kommer att genomföras tertial 2 

Aktivt och strategiskt bevaka/undersöka andra möjligheter till extern finansiering 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Förvaltningen medverkar i olika ansökningsföraranden, i samarbete med OMF, andra kommuner, 

regionen, universiteten, socialstyrelsen och företag. 

Projekt som genomförs: "Tyst trygghet, Internet of things inom vård och omsorg (i VO). 

Ansökan under bedömning (ESF -ansökan) Innovationskompetens och nya former för lärande. 

Förvaltningen har mottagit ca 34 Mkr i stimulansmedel som fördelats till egenregins verksamhet 

samt externa utförare, medlen ska användas till ökad bemanning inom äldreomsorg. 

Återsökning av stadsbidrag för flyktingmottagande sker regelbundet enligt framtaget arbetssätt och 

rutin. Omvärldsbevakning sker regelbundet. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 

Identifiera de personer vars insatser är återsökningsbara från Migrationsverket och eftersök 

ersättning för kommunens kostnader 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Framtagen rutin följs vid handläggning av ansökningar om insatser för person med tillfälligt och 

permanent uppehållstillstånd. Återsökning av stadsbidrag för flyktingmottagande sker regelbundet 

enligt framtaget arbetssätt och rutin. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar 

hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så 

samlat och effektivt som möjligt  
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Arbetet pågår för ökad kompetens, mottaglighet och 

kapacitet för behovsdriven innovation i nämndens verksamheter, ex. genom utbildningar inom 

nämndens verksamheter. Äldreförvaltningen deltar i projekt HVO 2019. Inom myndighetsutövningen 

pågår utveckling av mobila arbetssätt. Uppdraget beräknas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Skapa förutsättningar för att främja innovation och digitalisering i nämndens olika 

verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Ökad kompetens, mottaglighet och kapacitet för behovsdriven innovation i nämndens verksamheter. 

Pågående och genomfört innovationsarbete i samarbete med regionen, vi har också bjudit med 

andra förvaltningar inom kommunen: 

Ca 40 personer har hittills genomfört tjänstedesignutbildning enligt SKL: s metod. Ca 20 personer har 

genomgått en coachutbildning för att kunna vara med och coacha olika innovations- och 

utvecklingsarbeten. Ca 10 pågående Innovationsprojekt har startats. Förvaltningens ledningsgrupp 

har påbörjat ett arbete med att ta fram en innovationsstrategi. 

Löpande diskussioner och träffar med företag, regionen och universitetet. Medverkar också på olika 

sätt i EIT- europeiska institutet för innovation och teknik. 

Medverka i projekt HVO 2019 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete pågår inom ramen för arbetsgrupper där representanter från olika delar av äldreförvaltningen 

är delaktiga i behovsinventering och kravställande. Exempel på detta är IT-system för 

myndighetsutövning. Åtgärden förväntas vara färdig 2019. 

Öka användningen av mobila digitala verktyg i vardagsarbetet runt brukare (t.ex. 

dokumentation på plats hos brukare) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inom biståndshandläggningen pågår arbete med ett mobilt arbetssätt där handläggare ges möjlighet 

att dokumentera på plats hos brukare. Arbetsgrupp arbetar vidare med utveckling av arbetssätt. 

Skypemöten genomförs vid planeringsmöten för utskrivning av patienter från slutenvård. 

Dokumentation på plats hos brukare är även en viktig fråga inom ramen för projektet trygg hemgång. 

Inom egen regin är åtgärden ej påbörjad p.g.a. att nya mobila verktyg inte finns att använda. 

Därutöver saknas ännu beslut om vilka åtgärder som kan vidtas ekonomiskt, då både utrustning och 

utbildning kostar. 

1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 

utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 

ojämställd het 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Analyser för jämställdhetsbudgetering kommer att 

påbörjas inom tre verksamhetsområden under 2018, detta p.g.a. att jämställdhetsbudgeteringen 

försenats under tidigare år och därför ej slutförts. Tidplanerna för analys och framtagande av 

åtgärder inom de olika områdena skiljer sig åt från hösten 2018 fram till våren 2019. Kravställande av 

IT-system för myndighetsutövning för underlättande av jämställdhetsanalyser förväntas vara klart 

2019. 

Uppdraget i sin helhet beräknas vara färdigt 2019. 
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ÅTGÄRDER 

Slutföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom verksamhetsområdena träffpunkter och 

seniorrestauranger under 2018 

Status 

Påbörjad 

     

Senaste kommentar (2018-04-30): 

    

Genomförs inom ramen för kartläggningen av Öppna förebyggande insatser. 

Åtgärden beräknas vara färdig årsskiftet 2018/2019. 

Att utifrån analys av träffpunkter och seniorrestauranger ta fram åtgärder för att minska 

eventuell ojämställdhet 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Utifrån resultatet av kartläggningen utformas förslag för att minska ojämställdheten på träffpunkter 
och seniorrestauranger. 

Fortsätta det påbörjade arbetet med att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering 

inom verksamhetsområdet uppsökande hembesök och föreningsbidrag. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete pågår med framtagande av könsuppdelad statistik och analys utifrån denna på dessa 
områden. 

För föreningsbidragen så blir heltäckande könsuppdelad statistik tillgänglig under april, därefter kan 

jämställdhetsanalysen påbörjas. 

Åtgärden beräknas vara färdig under hösten 2018. 

Att utifrån analys av uppsökande hembesök och föreningsbidrag ta fram åtgärder i syfte att 

minska eventuell ojämställdhet. 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Åtgärden påbörjas enligt plan under hösten 2018 när 

analysen inom de aktuella områdena beräknas ha färdigställts. 

Fortsätta det påbörjade arbetet med att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering 

inom verksamhetsområdet hemvård 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Planering avseende urval, fokusfrågor med mera pågår för genomförande av 

dokumentationsgranskning och jämställdhetsanalys. Dokumentationsgranskningen planeras 

genomföras hösten 2018 
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Att utifrån analys av hemvården ta fram åtgärder i syfte att minska eventuell ojämställdhet 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Fokusområde för planerad dokumentationsgranskning är hemtjänstinsatser. Planering avseende 

urval, fokusfrågor med mera pågår för genomförande av dokumentationsgranskning och 

jämställdhetsanalys. Dokumentationsgranskning planeras genomföras hösten 2018. 

Därefter kan arbetet med att ta fram åtgärder utifrån analysen påbörjas. 

Delaktighet i kravställande av nytt IT-system. Inom ramen för HVO påverka vilket system vi ska 

ha och driva på för införande av nytt IT-system som stöder IBIC-modellen och tillåter 

framtagande av mer detaljerad och könsuppdelad statistik på insatsnivå. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete i delprojektgrupp påbörjat med representant från förvaltningen för kravställande av IT-system 

för myndighetsutövning. Arbetet förväntas vara klart 2019. 

Fortsätta implementering av IBIC och säkerställa att det nya arbetssättet uppnår de 

förväntade effekterna på bl .a. likvärdighet och rattsäkerhet 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Aktivitetsplan för fortsatt implementering av IBIC avseende mål och bedömning är framtagen. 

Arbetsgrupp arbetar enligt plan med implementeringen av arbetssättet. Arbetet förväntas fortgå till 

2018-12-31. 

1.5 Genomföra  könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar 
Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är inte påbörjat, trots att det borde vara påbörjat. Behov finns av ytterligare vägledning 

från KLI< om och hur uppdraget ska genomföras då äldrenämndens investeringsbudget är av liten 

omfattning och främst innefattar inventarier och IT. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Inför kommande investeringar säkerställa att könskonsekvensbeskrivning är genomförd 

Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är inte påbörjat, trots att det borde vara påbörjat. Behov finns av ytterligare vägledning 

från KLI< om och hur åtgärden ska genomföras då äldrenämndens investeringsbudget är av liten 

omfattning och främst innefattar inventarier och IT. 
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1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Investeringsbehovet har inventerats och arbete pågår 

i samarbete med ekonomistaben. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Upprätta en långsiktig plan för investeringar utifrån nämndens investeringsbudget. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Planering upprättad tillsammans med ekonomichef och controller. 

Avdelning för avtal och marknad 

Arbetet pågår i samarbete med ekonomistaben. Planen följs upp regelbundet. 

Avdelning förebyggande och jour 

Investeringsbehov inventerat och rapporterat till ekonomichef 

Avdelning hemvård 

Lämnat önskemål till investeringsbudgeten. 

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i 
Bedömning 

Helt uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den 

vill se. 

Omfattande arbete pågår för att underlätta innovationer i nämndens verksamheter, ex. 10 olika 

innovationsprojekt. Tjänstedesignutbildningar har genomförts och arbetet med en 

innovationsstrategi är påbörjad. Ett omfattande arbete pågår också för att implementera och stärka 

varumärkesplattformen utifrån ett äldreperspektiv, främst inom ramen för information och dialog 

inom Äldrevänlig stad. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny 

teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

lett samarbete med regionen och andra förvaltningar har tjänstedesignutbildning genomförts enligt 

SIKL:s metod. Hittills har ca 40 personer utbildats. Ca 20 personer har utbildats till coacher för att 

fortsättningsvis kunna stödja utvecklings-/ innovationsgrupper, även den utbildningen i samarbete 

med regionen. Ca 10 innovationsprojekt pågår. Arbetet med en innovationsstrategi är påbörjad på 

ledningsnivå. 

Planering att införa välfärdsteknik i Trygg hemgång pågår. Ansökan om EFS-medel har tagits fram 

med planerat pilotinförande tredje/fjärde kvartalet 2018. Projekt "Tyst trygghet" pågår. 

Som en del i arbetet med att skapa en plan för utbyggnaden av trådlös kommunikation (görs under 

2018) kommer förvaltningen att fastslå principer för denna utbyggnad. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Inom testbäddsverksamhet för ny välfärdsteknik och digitalisering för egen regin genomföra 

testprojekt. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

lett samarbete med regionen och andra förvaltningar har tjänstedesignutbildning genomförts enligt 

SKL:s metod. Hittills har ca 40 personer utbildats. Ca 20 personer har utbildats till coacher för att 

fortsättningsvis kunna stödja utvecklings-/ innovationsgrupper, även den utbildningen i samarbete 

med regionen. Ca 10 innovationsprojekt pågår. Arbetet med en innovationsstrategi är påbörjad på 

ledningsnivå. 

Planering att införa välfärdsteknik i Trygg hemgång pågår. Ansökan om EFS-medel har tagits fram 

med planerat pilotinförande tredje/fjärde kvartalet 2018. Projekt "Tyst trygghet" pågår. 

Delta i kommunens pågående arbete/utredning kring kommungemensamma principer 

gällande att erbjuda trådlöst publikt nätverk till medborgare inom Uppsala kommuns 

verksamheter 

Status 

Färdig 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Kommungernensamma principer tydliggjorda i så pass hög grad att fokus nu ligger på det 

nämndspecifika arbetet med trådlöst publikt nätverk. 

Med stöd av kommungemensamma principer fastslå nämndspecifika principer gällande att 

erbjuda trådlöst  publikt nätverk till medborgare inom nämndens verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Som en del i arbetet med att skapa en plan för utbyggnaden av trådlös kommunikation (görs under 

2018) kommer förvaltningen att fastslå principer för denna utbyggnad. 
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2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Arbete med handlingsplan för Äldrevänlig stad är inlett via arbetsmöten under våren 2018 med 

seniorer 60p1us och experter inom respektive utvecklingsområde. Kommunikation kring dessa 

åtgärder syftar till att stärka kommunen varumärke och Uppsalas platsvarumärke för äldre. 

Handlingsplanen kommer att bli föremål för en delaktighetsprocess, lokalt i Uppsala kommun, under 

hösten 2018. 1 samband med handlingsplanens antagande kommer stora annonser på la deux tavlor 

att publiceras. 

Det nordiska nätverket som förutom Uppsala består av städerna Göteborg, Stockholm, Reykjavik, 

Oslo, Trondheim, Tammerfors arrangerar olika konferenser under 2018. Under föregående år deltog 

Uppsala dels i en stor konferens i Stockholm, dels på kvalitksmässan i Göteborg. Under april 2018 

kommer Uppsala att delta på en konferens i Trondheim. Uppsala har långt framskridna planer på att 

arrangera en gemensam konferens under oktober/november 2018. 

Inom egen regin så pågår arbete med åtgärden ex. genom deltagande i mässor och framtagande och 

spridande av material som broschyrer och en reklamfilm för hemvården som ska gå på bio i april. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Implementera/stärka varumärkesplattformen inom ramen för framtagande och 

implementering av handlingsplanen för Äldrevänlig stad 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete med handlingsplan inlett via arbetsmöten under våren 2018 med seniorer 60p1us och 

experter inom respektive utvecklingsområde. Kommunikation kring dessa åtgärder syftar till att 

stärka kommunen varumärke och Uppsalas platsvarumärke för äldre. 

Handlingsplanen kommer att bli föremål för en delaktighetsprocess, lokalt i Uppsala kommun, under 

hösten 2018. 1 samband med handlingsplanens antagande kommer stora annonser på la deux tavlor 

att publiceras. 

Det nordiska nätverket som förutom Uppsala består av städerna Göteborg, Stockholm, Reykjavik, 

Oslo, Trondheim, Tammerfors arrangerar olika konferenser under 2018. Under föregående år deltog 

Uppsala dels i en stor konferens i Stockholm, dels på kvalitksmässan i Göteborg. 

Under april 2018 kommer Uppsala att delta på en konferens i Trondheim. Uppsala har långt 

framskridna planer på att arrangera en gemensam konferens under oktober/november 2018. 

Implementera/stärka varumärkesplattformen inom ramen för det nationella och 

internationella nätverket för Äldrevänlig stad 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Det nordiska nätverket som förutom Uppsala består av städerna Göteborg, Stockholm, Reykjavik, 

Oslo, Trondheim, Tammerfors arrangerar olika konferenser under 2018. Under föregående år deltog 

Uppsala dels i en stor konferens i Stockholm, dels på kvalitksnnässan i Göteborg. 

Under april 2018 kommer Uppsala att delta på en konferens i Trondheim. Uppsala har långt 

framskridna planer på att arrangera en gemensam konferens under oktober/november 2018. 

Implementera/stärka varumärkesplattformen för platsvarumärket i samband med 

kommunikation och marknadsföring, i form av exempelvis broschyrer, övergripande 

presentationer, rekryteringar och övriga externa budskap 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inom egen regin så pågår arbete med åtgärden ex. genom deltagande i mässor och framtagande och 

spridande av material som broschyrer och en reklamfilm för hemvården som ska gå på bio i april. 

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjad och flyter på enligt plan. Arbetet med riskanalys inlett under ledning från KLI< 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Utifrån kommungennensam ledningsplan ta fram en nämndspecifik ledningsplan för hantering 

av störningar inom äldrenämndens verksamhet och ansvarsområde 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbetet med riskanalys inlett under ledning från KIX 

Revidera rutiner och handlingsplaner inom nämndens olika verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbetet med riskanalys inlett under ledning från KUK. 

lnriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och 

hållbart 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att 

leda till de resultat den vill se. 
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Arbete flyter på enligt plan med insatser för att öka tryggheten bland kommunens äldre. 

Arbete pågår för att nämnden ska kunna bidra till att kommunen når sina miljömål. Ytterligare 

insatser kommer dock att behövas för att öka andelen förnybar energi i nämndens verksamheter och 

för att bidra till en fossilfri kommun. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och 

klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt 

och hållbart  sätt 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Arbete pågår tillsammans med 

kommunledningskontoret i olika gemensamma projekt, Tyst trygghet, EIT och gemensamma 

projektansökningar. Ett nätverk finns för utvecklingsfrågor och innovationsarbete för 

erfarenhetsutbyte. 

Inom biståndshandläggningen pågår arbete med ett mobilt arbetssätt där handläggare ges möjlighet 

att dokumentera på plats hos brukare. Arbetsgrupp arbetar vidare med utveckling av arbetssätt. 

Skypemöten genomförs vid planeringsmöten för utskrivning av patienter från slutenvård. 

Dokumentation på plats hos brukare är även en viktig fråga inom ramen för projektet trygg hemgång. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Medverka i kommunledningskontorets initiativ gällande Smart stad 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete pågår tillsammans med kommunledningskontoret i olika gemensamma projekt, Tyst trygghet, 

EIT och gemensamma projektansökningar. Ett nätverk finns för utvecklingsfrågor och 

innovationsarbete för erfarenhetsutbyte. 

Fortsatt medverkan i det kommunövergripande strategiarbetet gällande extern webbnärvaro. 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Kommunikationsstaben har fått en rapport med rekommendationer från vår samarbetspartner inom 

webbstrategiarbetet. Staben ska analysera rapporten och ta fram en plan för vilka förändringar och 

åtgärder som ska prioriteras. 

Öka användningen av mobila digitala verktyg i vardagsarbetet runt brukare (t.ex. 

dokumentation på plats hos brukare 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Finns som utvecklingsområde i projektförslag, är även kopplat till HVO 2019. 

Inom biståndshandläggningen pågår arbete med ett mobilt arbetssätt där handläggare ges möjlighet 

att dokumentera på plats hos brukare. Arbetsgrupp arbetar vidare med utveckling av arbetssätt. 

Skypemöten genomförs vid planeringsmöten för utskrivning av patienter från slutenvård. 

Dokumentation på plats hos brukare är även en viktig fråga inom ramen för projektet trygg hemgång. 

Inom egen regin är åtgärden ej påbörjad p.g.a. att nya mobila verktyg inte finns att använda. 

Därutöver saknas ännu beslut om vilka åtgärder som kan vidtas ekonomiskt, då både utrustning och 

utbildning kostar. 

Utveckla möjligheterna för brukare och anhöriga att använda digitala informations- och 

kommunikationstekniker i kontakten med nämndens verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inom biståndshandläggningen genomförs Skypemöten vid planeringsmöten för utskrivning av 

patienter från slutenvård. Handläggare informerar och stödjer brukare möjlighet till ökad 

självständighet genom t.ex. Inköp av dagligvaror över web. Arbetet förväntas fortgå t.o.m. 2018-12-

31. 

Åtgärden är inte påbörjad inom egen regin, bl.a. på grund av att ekonomisk plan ej tagits fram. 

3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade 

planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Behov finns av att komplettera den sociala 

kompassen med kartläggningar ur ett äldreperspektiv för att kunna nå en hållbar stads- och 

landsbygdsutveckling ur ett äldreperspektiv. 

Tidigare kartläggningar inom uppsökande verksamhet/hemvård utifrån socioekonomiska faktorer 

kommer att uppmärksammas och integreras inom ramen för arbetet med den sociala kompassen 

under 2018. 

En pågående utredning kartlägger äldrenämndens öppna förebyggande insatser och kan utgöra 

underlag till åtgärder till förbättrade levnadsvillkor för kommunens äldre. 

Arbete pågår inom ramen för handlingsplanen för landsbygdsprogrammet för att utveckla 

äldreperspektivet i kommunens landsbygdsutveckling. När det gäller stadsutveckling har 

äldrenämnden hittills inte varit involverad i något gemensamt planeringsarbete men bevakar 

äldreperspektivet när exempelvis planprogram eller detaljplaner samråds. 

Övrigt kartläggningsarbete har inte prioriterats innan dess att medarbetare på förvaltningen gått 

utbildningen i det nya GIS-verktyget. Medarbetare på förvaltningen förväntas delta i GIS-utbildning 

under året. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ATGARDER 
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Utveckla äldreperspektivet i stadsplanering och landsbygdsutveckling i samarbete med 

kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

När det gäller landsbygdsutveckling pågår diskussioner med SBF gällande servicepunkter och 

hemsändningsbidrag. När det gäller stadsutveckling har äldrenämnden hittills inte varit involverad i 

något gemensamt planeringsarbete, men bevakar äldreperspektivet när exempelvis planprogram 

eller detaljplaner samråds. Ett nytt planprogram för Gottsunda är på samråd under våren, 

äldrenämnden kommer att inkomma med synpunkter på detta program ur ett äldreperspektiv. 

Komplettera den sociala kompassen med ytterligare kartläggningar ur ett äldreperspektiv, 

bl.a. inom ramen för GIS-verktyget 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad. Framtagande av nya kartläggningar har ej prioriterats innan dess att 

medarbetare på förvaltningen gått utbildning i det nya GIS-verktyget. Medarbetare på förvaltningen 

förväntas delta i GIS-utbildning under året. Behov finns av att komplettera den sociala kompassen 

med kartläggningar ur ett äldreperspektiv för att kunna nå en hållbar stads- och landsbygdsutveckling 

ur ett äldreperspektiv. 

Tidigare kartläggningar inom uppsökande verksamhet/hemvård utifrån socioekonomiska faktorer 

kommer att uppmärksammas och integreras inom ramen för arbetet med den sociala kompassen 

under 2018. 

Genomföra utredning inom öppna förebyggande insatser 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad och fortlöper enligt plan. Kartläggning är påbörjad. 1 nuläget samlas 

datamaterial in genom intervjuer med personal och brukarenkäter. Datainsamlingen planeras vara 

färdig i juni. Åtgärden i sin helhet beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019. 

3.6 Stärk arbetet med att förebygga  och förhindra social oro samt öka tryggheten 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Beträffande den fysiska tryggheten arbetar 

förvaltningen med fokusområde Ute- och närmiljö inom ramen för arbetet med Äldrevänlig stad. 1 
den övergripande handlingsplanen för Äldrevänlig stad kommer förslag till förbättringar av trygghet 

och säkerhet i den fysiska miljön att ingå. Förslagen kommer bl.a. att baseras på kommunens 

handlingsplan för trygghet och säkerhet. Handlingsplanen inom Äldrevänlig stad förväntas antas av 

KF under december 2018. 

Inom myndighetsutövningen avvaktar nämnden införandet av bl.a. nattkameror och annan 

kommunikationsteknik hos den enskilde brukaren. Arbetssätt i myndighetsutövningen är beroende 
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på när och i vilka former denna teknik kommer finnas tillgänglig för våra brukare. Inom egen regin 

har hemvården fem projekt för ökad kontinuitet och har påbörjat arbetet för införandet av trygg 

hemgång. Planering pågår även för införande av digitala lösningar i samråd med Region Uppsala. 

Ansökan EFS medel pågår. Beräknat införande kvartal 3-4 2018. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2020. 

ÅTGÄRDER 

1 handlingsplanen för Äldrevänlig stad och i samverkan med andra berörda parter ta fram 

förslag på åtgärder för att öka tryggheten för kommunens äldre med särskild fokus på äldre 

kvinnor 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Beträffande den fysiska tryggheten arbetar förvaltningen med fokusområde Ute- och närmiljö inom 

ramen för arbetet med Äldrevänlig stad. Iden övergripande handlingsplanen för Äldrevänlig stad 

kommer förslag till förbättringar av trygghet och säkerhet i den fysiska miljön att ingå. Förslagen 

kommer bl.a. att baseras på kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet. Handlingsplanen 

inom Äldrevänlig stad förväntas antas av KF under december 2018. 

Utifrån handlingsplan för Äldrevänlig stad och i samverkan med andra berörda parter 

genomföra åtgärder för att öka tryggheten för kommunens äldre med särskild fokus på äldre 

kvinnor 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad men det är i enlighet med plan. Åtgärder genomförs efter det att 

handlingsplanen är antagen. 

Lyfta fram trygghetsfrågorna i stadsplanering och landsbygdsutveckling i samverkan med 

kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Inga detaljplaneprogram/detaljplaner har varit på 

samråd under perioden vilket inneburit att nämnden inte lyft trygghetsfrågorna inom ramen för 

kommunens planarbete. 

Genom olika former av innovativa lösningar inom hemvården, öka äldres trygghet i det egna 

hemmet 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

På övergripande avtalsnivå så ingår denna fråga som en del inom ramen för framtagande av nytt 

förf rågningsunderlag för hemvård LOV. 
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Inom myndighetsutövningen avvaktar nämnden införandet av bl.a. nattkameror och annan 

kommunikationsteknik hos den enskilde brukaren. Arbetssätt i myndighetsutövningen är beroende 

på när och i vilka former denna teknik kommer finnas tillgänglig för våra brukare 

Inom egen regin har hemvården fem projekt för ökad kontinuitet och har påbörjat arbetet för 

införandet av trygg hemgång. 

Planering pågår även för införande av digitala lösningar i samråd med Region Uppsala. Ansökan EFS 

medel pågår. Beräknat införande kvartal 3-4 2018. 

3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och 

organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och 

klimatpositivt 2050 

Status 

Försenad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdragen är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdig år 2020. 

Uppdraget flyter på enligt plan inom egen regi men inte när det gäller externa utförare. 

Egen regin: 

Vid byte av fordon i verksamheten görs en översyn över om bilen behöver bytas ut eller avvecklas, 

om den byts ut förordas fossilfria fordon. Arbete med ruttoptimering pågår. Önskemål om system 

som kan stödja i ruttoptimering är lyft till IT. 

Kommunens riktlinjer följs när det gäller inköp av bilar. Antalet bilar har minskat med en bil under 

våren och elcyklar används på flera enheter. 

När det gäller ökad andel ekologiskt producerade livsmedel har frågan tagits upp på avdelningen för 

boendes ledningsmöten, arbete pågår i verksamheterna 

Korttidsverksamheterna köper livsmedel via måltidsservice, med hög andel ekologiskt producerade 

livsmedel. Vid övriga livsmedelsinköp till verksamheter förordas ekologiskt producerade varor. 

Hemvården har inga egna livsmedel i verksamheten. 

Externa utförare: 

Systematisk uppföljning för att säkerställa att andelen förnybar energi vid transporter inom ramen 

för LOV hemvård har inte påbörjats. Tankar finns att följa upp via en enkät till alla 

utförare. Uppföljning görs sedan även vid avtalsuppföljningar. 

Uppsala kommun har som mål att alla livsmedel som serveras i kommunalt finansierad verksamhet 

ska vara ekologiska år 2023. För att bidra till detta mål ska externa utförare under avtalstiden öka 

mängden ekologiska livsmedel som serveras i verksamheten. 

ÅTGÄRDER 

Genom egen regins miljöarbete, exempelvis genom ruttoptimering och att byta ut fossildrivna 

bilar mot fossilfria bilar  och elcyklar, bidra till att kommunen når klimatmålen år 2020. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Vid byte av fordon i verksamheten görs en översyn över om bilen behöver bytas ut eller avvecklas, 

om den byts ut förordas fossilfria fordon. Arbete med ruttoptimering pågår. Önskemål om system 

som kan stödja i ruttoptimering är lyft till IT. 

Kommunens riktlinjer följs när det gäller inköp av bilar. Antalet bilar har minskat med en bil under 

våren och elcyklar används på flera enheter. 

Genom systematisk uppföljning inom ramen för valfrihetssystemet för hemvård säkerställa att 

andelen förnybar energi vid transporter succesivt ökar. 

Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelningen har inte påbörjat aktiviteter för detta uppdrag. Tankar finns att följa upp via en enkät till 

alla utförare. Vi följer sedan upp vid avtalsuppföljningar. 

Öka andelen ekologiskt producerade livsmedel inom egen regins verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inom egen regins boenden har frågan tagits upp på avdelningens ledningsmöten, pågående arbete i 

verksamheterna 

Korttidsverksamheterna köper livsmedel via måltidsservice, med hög andel ekologist producerade 

livsmedel. Vid övriga livsmedelsinköp till verksamheter förordas ekologist producerade varor. 

Hemvården har inga egna livsmedel i verksamheten. 

Öka andelen ekologiskt producerade livsmedel (gäller endast externa utförare) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppsala kommun har som mål att alla livsmedel som serveras i kommunalt finansierad verksamhet 

ska vara ekologiska år 2023. För att bidra till detta mål ska externa utförare under avtalstiden öka 

mängden ekologiska livsmedel som serveras i verksamheten. 

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter 

för invånare att '<abortera 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

Rutiner finns för miljöarbetet som sker i enlighet med krav inom miljöcertifieringen. 

Miljöinformation med nyheter skickas regelbundet ut i förvaltningen (miljöinfo) 

Enheterna inom egenregi har miljöombud som är ett stöd för chefer och verksamhet i miljöarbetet 

som fortgår kontinuerligt. 
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Källsortering sker i gemensamma utrymmen. 

Frågan om krav på återanvändning och källsortering är aktuell vid framtagande/revidering av 

förfrågningsunderlag och vid kontraktskrivningar av lokaler. Arbetet sker löpande. 

ÅTGÄRDER 

Fortsätta det kontinuerliga arbetet med att säkerställa god källsortering i gemensamma 

utrymmen för ökad återanvändning 

Status 

Färdig 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Rutiner finns för miljöarbetet som sker i enlighet med krav inom miljöcertifieringen. 

Miljöinformation med nyheter skickas regelbundet ut i förvaltningen (miljöinfo) 

Enheterna inom egenregi har miljöombud som är ett stöd för chefer och verksamhet i miljöarbetet 

som fortgår kontinuerligt. 

Källsortering sker i gemensamma utrymmen. 

I samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen säkerställa att krav ställs så att ökad 

återanvändning och källsortering i egen regins och de externa utförarnas lokaler förenklas 

(exempelvis när lokalkontrakt eller förfrågningsunderlag tecknas/förnyas) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Frågan är aktuell vid framtagande/revidering av förfrågningsunderlag och vid kontraktskrivningar av 

lokaler. Arbetet sker löpande. 

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering 

och energisparande 

Status 

Försenad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

   

   

Uppdragen är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdig år 2020. 

Uppdraget flyter på enligt plan inom egen regi men inte när det gäller externa utförare. 

Vid byte av fordon i verksamheten görs en översyn över om bilen behöver bytas ut eller avvecklas, 

om den byts ut förordas fossilfria fordon. Arbete med ruttoptimering pågår. Önskemål om system 

som kan stödja i ruttoptimering är lyft till IT. 

Kommunens riktlinjer följs när det gäller inköp av bilar. Antalet bilar har minskat med en bil under 

våren och elcyklar används på flera enheter. 

Systematisk uppföljning för att säkerställa att andelen förnybar energi vid transporter inom ramen 

för LOV hemvård har inte påbörjats. Tankar finns att följa upp via en enkät till alla 

utförare. Uppföljning görs sedan vid avtalsuppföljningar. 

 

ÅTGÄRDER 
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Genom egen regins miljöarbete, exempelvis genom ruttoptimering och att byta ut fossildrivna 

bilar mot fossilfria bilar och elcyklar, bidra till att kommunen når klimatmålen år 2020 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Vid byte av fordon i verksamheten görs en översyn över om bilen behöver bytas ut eller avvecklas, 

om den byts ut förordas fossilfria fordon. Arbete med ruttoptimering pågår. Önskemål om system 

som kan stödja i ruttoptimering är lyft till IT. 

Kommunens riktlinjer följs när det gäller inköp av bilar. Antalet bilar har minskat med en bil under 

våren och elcyklar används på flera enheter. 

Genom systematisk uppföljning inom ramen för valfrihetssystemet för hemvård säkerställa att 

andelen förnybar energi vid transporter succesivt ökar 

Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelningen har inte påbörjat aktiviteter för detta uppdrag. Tankar finns att följa upp via en enkät till 

alla utförare. Vi följer sedan upp vid avtalsuppföljningar. 

lnriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för 

invånarna 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att 

leda till de resultat den vill se. 

Arbete med framtagande av handlingsplan för en Äldrevänlig stad pågår och handlingsplanen 

förväntas vara färdig i december 2018. Därefter påbörjas implementeringen av handlingsplanen, som 

förväntas kunna bidra till bättre levnadsvillkor för kommunens äldre. 

Utöver detta pågår arbete med utredning av nämndens öppna förebyggande insatser. Resultatet av 

analysen av utredningen kommer bl.a. att kopplat till aktuella mål i Agenda 2030. 

Samverkan pågår med civilsamhället för förbättrad folkhälsa bland kommunens äldre. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en Äldrevänlig stad 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2020. Framtagande 

av handlingsplan för Äldrevänlig stad pågår och förväntas beslutas av KF under hösten 2018. Därefter 

påbörjas implementeringen av handlingsplanen som förväntas vara färdig 2020. 

ÅTGÄRDER 
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Samordna framtagande av handlingsplan  för Äldrevänlig stad 

Status 

Påbörjad 

  

   

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete med framtagande av handlingsplanen pågår. Handlingsplanen förväntas antas av KF i 

december 2018. För närvarande genomförs arbetsmöten, i strukturerad form, tillsammans med 

målgruppen 60+ inom fem prioriterade fokusområden. i arbetsmötena deltar även företrädare för de 

olika kommunala förvaltningarna. 

I handlingsplanen för Äldrevänlig stad och i samverkan med andra berörda parter fram förslag 

på åtgärder för att utveckla Uppsala som Äldrevänlig stad 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Framtagande av handlingsplanen pågår i samverkan med berörda parter. handlinsplanen förväntas 

antas av KF under december 2018. 

Samordna implementering av handlingsplan för Äldrevänlig stad 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Implennenteringen påbörjas efter det att handlingsplanen antagits i december 2018. 

Delta i genomförande av implementering av de åtgärder utifrån handlingsplan för Äldrevänlig 

stad som helt eller delvis ligger inom nämndens ansvarsområde 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Implementeringen påbörjas efter det att handlingsplanen antagits i december 2018. 

Integrera jämställdhetsperspektivet i handlingsplan och aktiviteter för Äldrevänlig stad 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Jämställdhetsperspektivet kommer integreras i handlingsplanen och framtagandet av aktiviteter. 

Handlingsplanen förväntas antas i KF i december 2018, därefter påbörjas implementeringen. 

4.3 Inom ramen för Äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av 

aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och fortgår enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2020. 
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Inom kartläggning för öppna förebyggande finns intervjufrågor som berör samverkan med olika 

aktörer, bland annat civilsamhälle. Analys av resultatet kan användas som underlag för utformning av 

utvecklingsområden. 

Hemvården samverkar med olika, frivilligorganisationer, arbetsförmedlingen och även andra 

förvaltningar inom kommunen. t.ex., öppen dagverksamhet, röda korset, extraarbetare olika 

arbetsmarknadsåtgärder mm 

Samverkan med övriga sociala förvaltningar, uppsökande hembesök, deltagande för information om 

träffpunkter och föreningar pågår. Avdelningen har deltagit på 60+ mässan. Informationsmöten med 

föreningar är inbokade med representanter från Seniorguide. 

ÅTGÄRDER 

Genomföra utredning inom öppna förebyggande insatser 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad och fortlöper enligt plan. Kartläggning är påbörjad. I nuläget samlas 

datamaterial in genom intervjuer med personal och brukarenkäter. Datainsamlingen planeras vara 

färdig i juni. Åtgärden i sin helhet beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019. 

Samverka med civilsamhället och andra kommunala nämnder för förbättrad folkhälsa bland 

äldre inom de områden där de största behoven/möjligheterna för detta finns 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inom kartläggning för öppna förebyggande finns intervjufrågor som berör samverkan med olika 

aktörer, bland annat civilsamhälle. Analys av resultatet kan användas som underlag för utformning av 

utvecklingsområden. 

Hemvården samverkar med olika, frivilligorganisationer, arbetsförmedlingen och även andra 

förvaltningar inom kommunen. t.ex., öppen dagverksamhet, röda korset, extraarbetare olika 

arbetsmarknadsåtgärder mm 

Samverkan med övriga sociala förvaltningar, uppsökande hembesök, deltagande för information om 

träffpunkter och föreningar pågår. Avdelningen har deltagit på 60+ mässan. Informationsmöten med 

föreningar är inbokade med representanter från Seniorguide. 

Arbeta för att fler äldre ska ta del av civilsamhällets utbud av friskvård 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Översyn av nämndens aktivitetsbidrag har påbörjat för att undersöka möjligheten att stödja 

föreningar/organisationer ekonomiskt som erbjuder friskvårdsaktiviteter/hälsofrämjande aktiviteter 

för äldre. 

Hemvården informerar kring vad som finns tillgängligt i närheten och ger tips om olika verksamheter 

för äldre. 
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Handläggare informerar om hälsocoach på web, utbud av friskvård som t.ex. träffpunkter och 

seniorrestauranger vid samtal med brukare. Förväntas fortgå 2018-12-31. 

Tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden utreda möjligheten till att inrätta riktade 

aktivitetsbidrag för föreningars verksamhet för personer 60 år och äldre 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden samordnas med arbetet att revidera bidragen till pensionärsföreningar. Föreberedande 

arbete har påbörjats på äldreförvaltningen och dialog är inledd med SBF och Upplands 

Idrottsförbund. Omvärldsbevakning om hur andra kommuners pensionärsbidrag är utformade har 

också påbörjats. Ambitionen är att ett förslag till övergripande principer för revideringen av bidrag till 

pensionärsföreningar ska skickas ut för synpunkter från föreningarna under början av hösten 2018. I 

detta ingår även frågan om riktade aktivitetsbidrag. 

Åtgärden beräknas vara färdig under december 2018. 

Stödja föreningar och andra aktörer i civilsamhället som arbetar för förbättrad folkhälsa bland 

äldre 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Sker inom ramen för äldrenämndens föreningsbidrag och pensionärsbidrag. 

2019 års föreningsbidrag fördelas av nämnden i september 2018. Äldreförvaltningen för även en 

kontinuerlig dialog med föreningarna under året för att genom samverkan verka för förbättrad 

folkhälsa. 

Äldrenämnden stöder pensionärsföreningars aktiviteter genom pensionärsbidrag. I pågående 

översyn kommer undersökas hur stödet till föreningarna kan utformas på ett sätt som i än högre grad 

kan möjliggöra förbättrad folkhälsa för målgruppen. 

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen 

Status 

Stoppad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget bedöms inte beröra nämndens verksamhet. 

lnriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 
Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att 

leda till de resultat den vill se. 

Arbete pågår inom ramen för framtagande av lokalförsörjningsplan i samverkan med SBF. 

Planeringsarbete är inlett inom ramen för en ny särskild boendeform för äldre. Ytterligare insatser för 

att öka utbudet av bostäder/boendeformer för äldre behövs för att säkerställa måluppfyllelse. 
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Arbete med feriearbeten, extratjänster mm. fortgår enligt plan. 

NÄMNDMÅL 

Äldrenämndens mål: I Uppsala ska det finnas en mångfald av boendeformer för äldre 

och  äldre ska så långt som möjligt kunna  leva ett självständigt liv i den egna bostaden 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat. 

Arbete pågår inom ramen för framtagande av lokalförsörjningsplan i samverkan med SBF. 

Planeringsarbete är inlett inom ramen för en ny särskild boendeform för äldre. Ytterligare insatser för 

att öka utbudet av bostäder/boendeformer för äldre behövs för att säkerställa måluppfyllelse. 

ÅTGÄRDER 

Ta fram planeringsunderlag, utveckla och samverka med andra aktörer kring utbud och behov 

av alternativa boendeformer för äldre, främst s.k. mellanboendeformer som trygghets- och 

seniorbostäder 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete pågår inom ramen för framtagande av lokalförsörjningsplan i samverkan med SBF 

Planeringsarbete inlett inom ramen för en ny särskild boendeform för äldre. 

Se över regelverk och praxis samt subventioner till trygghetsbostäder 

Status 

Stoppad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är stoppad i väntan på ställningstagande om ev. utfasning av subventionering av 

trygghetsbostäder. 

I samverkan med kommunstyrelsen och Uppsalahem se över möjligheten med olika 

byggemenskaper som arbetssätt 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Aktiviteten ingår i handlingsplanen 2018-2020 för kommunens landsbygdsprogram, KS huvudansvarig 

med ÄLN och Uppsalahem som berörda nämnden. Diskussion bör föras med SBF/Uppsalahem om 

och hur denna åtgärd ska prioriteras. Kontakter kommer att tas med SBF och Uppsalahem under 

våren/sommaren 2018 för att undersöka om och hur äldrenämnden kan vara delaktig. 

I samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen verka för ökade möjligheter för äldre att kunna 

bo kvar i sitt eget hem samt, när man så önskar, kunna flytta till ett mindre/mer 

tillgänglighetsanpassat boende 

Status 

Påbörjad 
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Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad. I sin linda genom det förberedande arbetet kring införande av en ny särskild 

boendeform 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen 

försörjning 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Extratjänster har tagits emot inom samtliga tre 

avdelningar inom egen regin och inom ett flertal olika verksamheter. Mottagande av fler 

extratjänster pågår och planeras under året. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Genom samordning mellan egenregins verksamheter öka beredskapen och kapaciteten för att 

ta emot nyanlända inom ramen för extratjänster i egen regin 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Extratjänster har tagits emot inom samtliga tre avdelningar inom egen regin och inom ett flertal olika 

verksamheter. Mottagande av fler extratjänster pågår och planeras under året. 

5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och 

nätverk inför kommande yrkesliv 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Samtliga avdelningar inom egen regin är delaktiga i 

denna åtgärd, ex. inom ramen för deltagande i "Sjukt bra". Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Öka beredskapen och kapaciteten för att ta emot fler feriearbetande ungdomar inom egen 

regins olika verksamheter 

Status 

Påbörjad 

  

   

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Samtliga avdelningar inom egen regin är delaktiga i denna åtgärd, ex. inom ramen för deltagande i 

"Sjukt bra". 

2018-05-04 11:35 24 



5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom 

arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis 

med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden 

att etablera sig i arbetslivet 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Extratjänster har tagits emot inom samtliga tre 

avdelningar inom egen regin och inom ett flertal olika verksamheter. Mottagande av fler 

extratjänster pågår och planeras under året. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Genom samordning mellan egenregins verksamheter öka beredskapen och kapaciteten för att 

ta emot nyanlända och personer långt ifrån arbetsmarknaden inom ramen för extratjänster i 

egen regin 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Extratjänster har tagits emot inom samtliga tre avdelningar inom egen regin och inom ett flertal olika 

verksamheter. Mottagande av fler extratjänster pågår och planeras under året. 

5.10  I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och 

arbetsmarknadsverksamheter för intern service 
Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är ej påbörjat men det är enligt plan. Tvätt av nattpatrullens jackor sker i daglig 

verksamhets tvätteri, Fyristvätten. Detta kommer under kvartal 4 2018 att utökas med jackor från 

hemsjukvården och joursjukvården 

1 samband med flytt till nya lokaler kommer en grupp från daglig verksamhet att arbeta med att 

hämta använda hjälpmedel hos brukare och leverera dem till HUL. Den dagliga verksamhetsgruppen 

kommer att utgå från samma lokaler som vår egen personal på Fyrislundsg 68. 

Planering pågår också att ha personal från daglig verksamhet att ansvara för kök i de nya lokalerna på 

Fyrislundsgatan 68. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ATGÄRDER 

Undersöka lämpliga arbetsuppgifter inom intern service för personer inom kommunens 

dagliga verksamhet (gäller endast egen regin) 
Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Tvätt av nattpatrullens jackor sker i daglig 

verksamhets tvätteri, Fyristvätten. Detta kommer under kvartal 4 2018 att utökas med jackor från 

hemsjukvården och joursjukvården 

1 samband med flytt till nya lokaler kommer en grupp från daglig verksamhet att arbeta med att 

hämta använda hjälpmedel hos brukare och leverera dem till HUL. Den dagliga verksamhetsgruppen 

kommer att utgå från samma lokaler som vår egen personal på Fyrislundsg 68. 

Planering pågår också att ha personal från daglig verksamhet att ansvara för kök i de nya lokalerna på 

Fyrislundsgatan 68. 

5.13 Ta fram en strategisk lokalförsöhningsplan för vård och omsorg (KS, SCN, OSN och 

ÄLN)  
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Förvaltningen arbetar med denna fråga tillsammans 

med SBF på såväl strategiskt som operativ nivå. Plan ska antas politiskt 2018 som ska revideras 

löpande. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ATGÄRDER 

I samverkan med kommunstyrelsen och omsorgsnämnden ta fram en strategisk 

lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 

Status 

Påbörjad 

      

       

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelningen arbetar med denna fråga tillsammans med SBF på såväl strategiskt som operativ nivå. 

Plan ska antas politiskt 2018 som ska revideras löpande. 

lnriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning 

och utmanas i sitt lärande 
Bedömning 

Ej uppfyllt 

Senaste kommentar (2017-08-31): 

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse då inriktningsmålet faller utanför nämndens 

ansvarsområde 

lnriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få 

stöd, vård och omsorg utifrån sina behov 
Bedömning 

Helt uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den 

vill se. 

Arbete fortgår enligt plan inom samtliga uppdrag från KF. 

NÄMNDMÅL 

Äldreomsorgen i Uppsala kommun ska vara ett föredöme, där brukare ska uppleva att 

de får en omsorg av god kvalitet 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att 

leda till de resultat den vill se. 

Arbete pågår enligt plan för att utveckla den samordnade verksamhetsuppföljningen. Planering och 

genomförande av utbildning inom vård i livets slutskede planeras genomförs hösten 2018. Inom 

särskilt boende egen regi så har verksamheterna pågående utbildningar inom palliativ vård. 

Arbete pågår med att ta fram en lokalförsörjningsplan för äldrenämnden, kontinuerlig dialog förs 

även med privata utförare inom LOV-systemet för att möjliggöra att utbud och efterfrågan är i 

balans. Arbete har även påbörjats för införande av en ny "mellanboendeform" för äldre. 

Däremot är kartläggning av språkbakgrunder hos personal och brukare ej påbörjad, oklarheter 

kvarstår i hur denna åtgärd ska genomföras. 

ÅTGÄRDER 

Fortsätta arbetet med att stärka avtals- och uppföljningsprocessen för att förebygga och 

hantera situationer där utförare inte följer avtal 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete är påbörjat med att processkartlägga hur förvaltningen ska agera när utförare inte följer avtal. 

Rutiner och en processkarta ska vara framtagen senast juli 2018 

Stärka verksamhetsuppföljningen av hemvården och särskilt boende 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Inför 2018 finns en uppföljningsplan antagen av äldrenämnden i december 2017. En 

processkartläggning har påbörjats som ska utmynna i en processkarta/rutiner för hur avdelningen 

arbetar med avtalsuppföljningar. Arbetet ska vara klart innan årets slut. 

Arbete pågår med förenkling av instrument för att underlätta i individuppföljningen. Instrumentet 

förväntas vara klart och testat till 2018-05-31. Fortsatt implementering av instrumentet förväntas 

pågå under hösten 2018. 

Säkerställa att behovet och utbudet av lägenheter i särskilt boende är i balans 

Status 

Påbörjad 
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Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbete pågår, dels inom ramen med att ta fram en lokalförsörjningsplan för äldrenämnden, dels 

genom kontinuerlig dialog med privata utförare inom LOV-systemet för att möjliggöra att utbud och 

efterfrågan är i balans. 

Arbete har även påbörjats för införande av en ny "mellanboendeform" för äldre. 

Öka kunskapen om vård i livets slutskede oavsett omsorgsform, boställe eller diagnos. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Under våren 2018 läggs inom myndighetsutövningen fokus på utbildningssatsning på demens, IBIC 

samt HBTQ. Planering och genomförande av utbildning inom vård i livets slutskede planeras 

genomförs hösten 2018. 

Inom särskilt boende egen regi så har verksamheterna pågående utbildningar inom palliativ vård. 

Kartlägga språkbakgrunder hos personal och brukare 

Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad, oklarheter kvarstår i hur åtgärden ska genomföras. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

7.1 Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till 

anpassad friskvård (ÄLN, SCN, OSN och IFN) 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppdraget beräknas vara färdigt 2019. 

En översyn av nämndens förebyggande verksamheter pågår och inom ramen för den inryms också 

översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds. Någon ytterligare samverkan med idrotts- och 

fritidsnämnden har inte inletts. Detta kan sannolikt ske under 2019. Den handlingsplan som ska tas 

fram inom Äldrevänlig stad kan också ligga till grund för denna samverkan 

ÅTGÄRDER 

I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden utreda hur en förbättrad och anpassad friskvård 

för äldrenämndens målgrupp kan möjliggöras. 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

En översyn av nämndens förebyggande verksamheter pågår och inom ramen för den inryms också 

översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds. Någon ytterligare samverkan med idrotts- och 

fritidsnämnden har inte inletts. Detta kan sannolikt ske under 2019. Den handlingsplan som ska tas 

fram inom Äldrevänlig stad kan också ligga till grund för denna samverkan. 
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Genomföra utredning inom  öppna  förebyggande insatser. 

Status 
Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är påbörjad och fortlöper enligt plan. Kartläggning är påbörjad. 1 nuläget samlas 

datamaterial in genom intervjuer med personal och brukarenkäter. Datainsamlingen planeras vara 

färdig i juni. Åtgärden i sin helhet beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019. 

7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre 

motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN) 
Status 
Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

Arbetet fortgår löpande inom ramen för IBIC, regelbunden omprövning/översyn av beslut, samt 

andra insatser för att öka den enskildes delaktighet och inflytande. 

ÅTGÄRDER 

Fortsätta arbetet med implementering av IBIC och personcentrerad vård och omsorg 

Status 
Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 

Aktivitetsplan för fortsatt implementering av IBIC avseende mål och bedömning är framtagen. 

Arbetsgrupp arbetar enligt plan med implementeringen av arbetssättet. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Regelbundet ompröva brukares behov av insatser i hemvården 

Status 
Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Handläggning av insatser utgår ifrån hur biståndet kan tillgodoses på annat sätt. Arbetsmodell IBIC 

säkerställer brukarens egna förmågor. Uppstartat arbete gällande översyn av längden på besluten i 

förhållande till ansökt insats är pågående. Arbetet gällande översynen förväntas vara klart 2018. 

Stärka individens delaktighet i utredning, planering och genomförande av insats samt i 

uppföljning av beslutad insats 

Status 
Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 

Aktivitetsplan för fortsatt implementering av IBIC avseende mål och bedömning är framtagen. 

Arbetsgrupp arbetar enligt plan med implementeringen av arbetssättet. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Individens delaktighet finns alltid i fokus när förfrågningsunderlag tas fram såväl som vid 

avtalsuppföljningar. Arbetet med detta sker löpande. 
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Inom egen regin så sker detta inom ramen för det löpande arbetet med framtagande och 

utvecklande av genonnförandeplaner. 

Stärka strukturen för inflytande på individnivå 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Aktivitetsplan för fortsatt implementering av IBIC avseende mål och bedömning är framtagen. 

Arbetsgrupp arbetar enligt plan med innplementeringen av arbetssättet. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Individens inflytande finns med när förfrågningsunderlag tas fram såväl som vid avtalsuppföljningar. 

Arbetet med detta sker löpande. 

Inom egen regin så sker detta inom ramen för det löpande arbetet med framtagande och 

utvecklande av genomförandeplaner. Brukaren är delaktig i sin genomförandeplan och insatsens 

utförande. 

Träffpunkternas verksamhet utgår från deltagarnas intressen och önskemål. 

7.3 Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med 

social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN  och SCN) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Utbildning inom demens är initierad från regionen. Planering pågår för genomförande av 

webutbildning gällande HBTQ (socialstyrelsen). Förvaltningsövergripande planering pågår för 

genomförande av utbildning gällande jämställd biståndsbedömning för nyanställda. Arbetet 

förväntas vara klart 2018. 

Arbetsgrupp inom myndighetsutövningen arbetar med framtagande av stöd för handläggare för 

identifiering av social problematik inom området hot och våld i nära relation. Arbetet förväntas vara 

klart 2018. 

Arbete med frågan på avtalsnivå kommer att påbörjas senare under 2018. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Fortsatta utveckla arbetssätt, utbildningsinsatser och rutiner i samverkan med övriga sociala 

nämnder inom ramen för rättssäker och effektiv myndighetsutövning (REM) när det gäller 

personer med social problematik 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Utbildning inom demens är initierad från regionen. Planering pågår för genomförande av 

webutbildning gällande HBTQ (socialstyrelsen). Förvaltningsövergripande planering pågår för 
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genomförande av utbildning gällande jämställd biståndsbedömning för nyanställda. Arbetet 

förväntas vara klart 2018. 

Hitta former för att identifiera personer som riskerar social problematik samt erbjuda (slussa 

vidare till) både förebyggande och tidiga insatser 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Arbetsgrupp inom myndighetsutövningen arbetar med framtagande av stöd för handläggare för 

identifiering av social problematik inom området hot och våld i nära relation. Arbetet förväntas vara 

klart 2018. 

Arbete med frågan på avtalsnivå kommer att påbörjas senare under 2018. 

7.5 Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och 

IFN) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Arbete pågår framför allt inom ramen för nämndens myndighetsutövning när det gäller att 

identifiera och slussa vidare personer med olika former av psykisk ohälsa (inklusive våld i nära 

relation och förhöjd suicidrisk) till förebyggande och tidiga insatser. Utbildningsinsatser bland 

nämndens medarbetare inom området psykisk (o)hälsa fortgår. 

Arbete pågår i samverkan med Regionen för förbättrad munhälsa inom nämndens målgrupper. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Utveckla former för att identifiera förhöjd suicid risk så att rätt hjälp i rätt tid erbjuds 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Planering finns för tre utbildningstillfällen under hösten i "Första hjälpen till psykisk hälsa äldre", 

samarbete med OMF. 

Samarbete med Uppsala kommuns projektledare för Suicid prevention har påbörjats 

Verka för att berörda medarbetare har utbildning och relevant kunskap om suicidprevention 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Medarbetare har utbildats i Psykisk (o)hälsa 

Avdelning för kvalitet och utveckling 
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Kompetensutveckling: Planering finns för tre utbildningstillfällen under hösten i "Första hjälpen till 

psykisk hälsa äldre", samarbete med OMF. Samarbete med Uppsala kommuns projektledare för 

Suicid prevention har påbörjats. 

Avdelning förebyggande och jour 

Fortsatt och utvecklat arbete med psykisk ohälsa i samråd med avd kvalitet och utveckling 

Avdelning hemvård 

Flera medarbetare har gått utbildningen "första hjälpen", hemvården har även två utbildare i "första 

hjälpen" som riktar sig kring personalens arbete kring äldre personer med psykisk ohälsa. Fortsätter 

under 2018. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Biståndshandläggare har deltagit i utbildningssatsningen inom psykisk (o)hälsa hos äldre. 

Särskilt stödja förebyggande insatser för psykisk hälsa hos civilsamhället/föreningslivet. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Utbildningen "Första hjälpen till psykisk hälsa" kommer att hålla en instruktörsträff under våren 2018 

samt tre utbildningstillfällen under hösten 2018. Det är inte beslutat för exakt vilken målgrupp 

utbildningen kommer att hållas men det kan finnas möjlighet att inkludera civilsamhälle och 

föreningsliv i utbildningen. 

Avdelning för strategi och plan 

Sker inom ramen för nämndens föreningsbidrag och genom offentligt idgpuret partnerskap (10P). 

Fortsatta utveckla arbetssätt, utbildningsinsatser och rutiner i samverkan med övriga sociala 

nämnder, inom ramen för rättssäker och effektiv myndighetsutövning (REM) för minskad 

psykisk ohälsa 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Psykisk hälsa har en koppling till psykiskt och fysiskt hälsotillstånd. Utbildning inom demens är 

initierad från regionen. Planering pågår för genomförande av webutbildning gällande HBTQ 

(socialstyrelsen). Planering pågår för genomförande av utbildning gällande jämställd 

biståndsbedömning för nyanställda. Stöd i arbete för handläggare gällande hot och våld i nära 

relationer är under framtagande. Stöd i arbete för handläggare gällande risk - och missbruk finns 

framtagen och används vid möte med brukare. Arbetet förväntas fortgå 2018-12- 

Hitta former för att identifiera personer med psykisk ohälsa samt erbjuda (slussa vidare till) 

både förebyggande och tidiga insatser 

Status 

Påbörjad 
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Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Bör ligga på Rådgivning och bistånd alt Kvalitet och utveckling att hitta övergripande former för 

detta, avdelning Boende beredd att implementera när dessa är framtagna. Arbete sker i dagsläget i 

verksamheterna utifrån individperspektiv. 

Avdelning för avtal och marknad 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats ännu på grund av att annat prioriterats. Kommer att 

påbörjas under 2018 där ett första steg är att identifiera avdelningens roll i uppdraget. 

Avdelning förebyggande och jour 

Systematiskt arbete ej påbörjat. Samverkan mellan förvaltningens avdelningar behöver intensifieras 

Avdelning hemvård 

Uppdraget bör troligtvis ligga hos rådgivning och bistånd. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Framtagande av stöd för handläggare pågår för identifiering av social problematik inom området hot 

och våld i nära relation. Arbetet förväntas vara klart 2018. Stöd för handläggare gällande risk- och 
missbruk finns framtagen och används i möte med brukare. 

Fortsätta utveckla arbetssätt, utbildningsinsatser och rutiner i samverkan med övriga sociala 

nämnder, inom ramen för rättssäker och effektiv myndighetsutövning (REM) för att motverka 

våld i nära relationer 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Psykisk hälsa har en koppling till psykiskt och fysiskt hälsotillstånd. Utbildning inom demens är 

initierad från regionen. Planering pågår för genomförande av webutbildning gällande HBTQ 

(socialstyrelsen). Planering pågår av genomförande av utbildning gällande jämställd 

biståndsbedömning för nyanställda. Stöd i arbete för handläggare gällande hot och våld i nära 

relationer är under framtagande. Stöd i arbete för handläggare gällande risk - och missbruk finns 

framtagen och används vid möte med brukare. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 

Hitta former för att identifiera personer som är utsatta för våld i nära relation, samt erbjuda 

(slussa vidare till) både förebyggande och tidiga insatser 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Bör ligga på Rådgivning och bistånd alt Kvalitet och utveckling att hitta former för detta, avdelning 

Boende beredd att implementera när dessa är framtagna. Arbete sker i dagsläget på individnivå i 
verksamheterna. 
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Avdelning för avtal och marknad 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats ännu på grund av att annat prioriterats. Kommer att 

påbörjas under 2018 där ett första steg är att identifiera avdelningens roll i uppdraget. 

Avdelning förebyggande och jour 

Systematiskt arbete ej påbörjat. Intern samordning mellan avdelningar i förvaltningen behöver 

systematiserat 

Avdelning hemvård 

Uppdraget bör vara hos rådgivning och bistånd. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Framtagande av stöd för handläggare pågår för identifiering av social problematik inom området hot 

och våld i nära relation. Arbetet förväntas vara klart 2018. Stöd för handläggare gällande risk- och 

missbruk finns framtagen och används i möte med brukare. 

Utveckla det förebyggande arbetet för äldres munhälsa 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Första kvartalet har genomförts uppsökande Tillsammans med Folktandvårdens verksamhet. 

Informerat grupper anhöriga på Anhörigcentrum och äldre på Träffpunkter om tandvårdsstödet och 

om äldres tänder och munhälsa. 

Stöd och support till sjuksköterskor som är utfärdare av tandvårdsstödsintyg på SÄBO och i hemvård. 

7.6 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk (UBN, 

ÄLN, OSN och SCN) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Arbete pågår framför allt inom ramen för nämnden myndighetsutövning. Samverkan sker med 

socialförvaltningen för att samordna möten för informationsutbyte och gemensamma 

ärendedragningar. Stöd i arbete för handläggare gällande risk - och missbruk finns framtagen och 

används vid möte med brukare. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Fortsatta utveckla arbetssätt, utbildningsinsatser och rutiner i samverkan med 

socialnämnden, inom ramen för rättssäker och effektiv myndighetsutövning (REM) för att 

förebygga missbruk 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Avdelning rådgivning och bistånd 

Fortsatt samarbete med socialförvaltningen för att samordna möten för informationsutbyte och 

gemensamma ärendedragningar. Arbetet förväntas fortgå 201842-31. 

Hitta former för att identifiera personer som riskerar/befinner sig i missbruk samt erbjuda 

(slussa vidare till) både förebyggande och tidiga insatser 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats ännu på grund av att annat prioriterats. Kommer att 

påbörjas under 2018 där ett första steg är att identifiera avdelningens roll i uppdraget. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Stöd i arbete för handläggare gällande risk - och missbruk finns framtagen och används vid möte med 

brukare. 

Skapa förutsättningar för ökad kunskap och samordning kring äldre personer med 

missbruksproblem och psykisk ohälsa 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Bör ligga på Rådgivning och bistånd alt Kvalitet och utveckling att skapa dessa förutsättningar. Avd 

Boende beredd att implementera när dessa finns. Arbete kring dessa frågor sker idag på individnivå i 

verksamheterna. 

Avdelning för avtal och marknad 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats ännu på grund av att annat prioriterats. Kommer att 

påbörjas under 2018 där ett första steg är att identifiera avdelningens roll i uppdraget. 

Avdelning förebyggande och jour 

Planering för att frigöra resurser för att medarbetare ska kunna delta i utbildningar. 

Omvärldsbevakning med att hitta olika former/möjligheter till utbildning. 

Avdelning hemvård 

Uppdraget bör vara hos rådgivning och bistånd. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Psykisk hälsa har en koppling till psykiskt och fysiskt hälsotillstånd. Utbildning inom demens är 

initierad från regionen. Planering pågår för genomförande av webutbildning gällande HBTQ 

(socialstyrelsen). Planering pågår av genomförande av utbildning gällande jämställd 

biståndsbedömning för nyanställda. Stöd i arbete för handläggare gällande hot och våld i nära 

relationer är under framtagande. Stöd i arbete för handläggare gällande risk - och missbruk finns 

framtagen och används vid möte med brukare. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 
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7.7 Säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Planering pågår för genomförande av förvaltningsövergripande utbildning gällande jämställd 

biståndsbedömning för nyanställda. Planering av dokumentationsgranskning och jämställdhetsanalys 

pågår och denna kommer genomföras hösten 2018. Implementering av arbetssätt IBIC fortgår. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Fortsätta implementering av IBIC och säkerställa att det nya arbetssättet uppnår de 

förväntade effekterna på bl.a. likvärdighet och rättsäkerhet 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Aktivitetsplan för fortsatt implementering av IBIC avseende mål och bedömning är framtagen. 

Arbetsgrupp arbetar enligt plan med implennenteringen av arbetssättet. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Fortsätta utveckla myndighetsutövningen för att säkerställa rättssäkerhet ur ett 

jämställdhetsperspektiv, exempelvis genom utbildningsinsatser för nyanställda 

biståndshandläggare och för chefer 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Planering pågår för genomförande av förvaltningsövergripande utbildning gällande jämställd 

biståndsbedömning för nyanställda. Planering av dokumentationsgranskning och jämställdhetsanalys 

pågår och denna kommer genomföras hösten 2018. 

Delaktighet i kravställande av nytt IT-system. Inom ramen för HVO påverka vilket system vi ska 

ha och driva på för införande av nytt IT-system som stöder IBIC-modellen och tillåter 

framtagande av mer detaljerad och könsuppdelad statistik på insatsnivå. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Arbete i delprojektgrupp påbörjat med representant från avdelningen för kravställande av IT-system 

för myndighetsutövning. Arbetet förväntas vara klart 2019. 
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7.8 Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region 

Uppsala (ÄLN och OSN)  
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Arbete pågår med färdigställande av kriterier, framtagande av rutiner samt framtagande av 

rollbeskrivningar. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

I samverkan med Region Uppsala arbeta för att nå målet "God och nära vård" 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Detta arbete sker löpande. Närvårdskoordinator som ingår i avdelningen arbetar aktivt med frågan 

tillsammans med uppdragsstrateger och andra berörda på förvaltningen. 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Planerat projekt gemensamt med regionen, "Trygg hemgång med hjälp av digitalt stöd och vård på 

distans". Projekt idén är förankrad i förvaltningens ledning och regionens högsta ledning'. Under 

våren påbörjas arbetet och arbetet med ev. projektansökan. 

Avdelning förebyggande och jour 

Deltagande i arbetet med Trygg och säker utskrivning från slutenvården. Införande av pilot Trygg 

hemgång. 

AC deltar i beredningsgrupp hälso- och sjukvård samt arbetsgrupp geografisk samverkan med 

regionen 

Avdelning hemvård 

Arbetar i samverkan med regionen, kring tidig utskrivning och kring vis dokumentet. fortsätter under 

hela 2018. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Arbetsgrupp arbetar med färdigställande av kriterier samt med framtagande av rutiner för 

uppföljning och handläggning av ärenden utifrån arbetsmodell trygg hemgång. Arbetsgrupp arbetar 

med färdigställande av kriterier, framtagande av rutiner samt framtagande av rollbeskrivningar 

avseende trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Arbetet med kriterier, rutiner och 

rollbeskrivningar förväntas vara klart 2018. 

Implementera ny arbetsmodell utifrån Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 

Status 

Påbörjad 
Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har varit involverad i arbetet med införandet av pilotprojektet "trygg hemgång" både i 

styrning/planering som i det operativa arbetet. Pilot ska vara igång i slutet av april 2018. 

Avdelning förebyggande och jour 

Arbetsmodellen implementeras. Trygg hemgång påbörjad med personal och chef 2 april 2018. 

Brukare tas emot med start v 17-18 Intensivt arbete med rutiner, former för arbetssätt mm pågår i 

samråd andra avdelningar i ÄLF 

Avdelning hemvård 

Arbetet med trygg hemgång är pågående, start senast 2/5 med ny arbetsmodell 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Arbetsgrupp arbetar med färdigställande av kriterier, framtagande av rutiner samt framtagande av 

rollbeskrivningar. Arbetet förväntas vara klart 2018. 

Verka för att befintliga ersättningssystem och/eller styrmekanismer inte motverkar syftet eller 

effekterna av insatser kopplade till modellen 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

1 arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för hemvården och reviderat 

ersättningssystem har avdelningen verkat för att befintliga ersättningssystem och/eller 

styrmekanismer inte motverkar syftet eller effekterna av insatser kopplade till modellen. 

Avdelningen kommer att delta i arbetet med att följa upp förväntade effekter. 

Avdelning förebyggande och jour 

Översyn av ersättningsmodell i hemsjukvården pågår. 

Avdelning hemvård 

Har inte haft något extra arbete kring detta, men har ett ständigt pågående arbete med att verka för 

att befintliga ersättningssystem och/eller styrmekanismer inte motverkar syftet eller effekterna av 

insatser kopplade till modellen. Vi arbetar med att se utvecklingsmöjligheter och kvalitetsökningar 

utifrån de modeller som finns. Avvaktar direktiv från ledningsgruppen. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Arbetsgrupp arbetar med färdigställande av kriterier samt med framtagande av rutiner för 

uppföljning och handläggning av ärenden utifrån arbetsmodell trygg hemgång. Arbetet förväntas 

vara klart 2018. 

Söka extern finansiering via riktade statsbidrag för förändrade rutiner och arbetssätt vid 

utskrivning från sjukhus 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har varit involverad i alla delar utifrån förändrade utskrivningsregler från slutenvården. 

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara 

delaktiga i att utforma samhället 
Bedömning 

1 hög grad uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att 

leda till de resultat den vill se. 

Medverkan/genomförande av HBTQ-utbildning behöver intensifieras. Styrningen för ett mer 

normkritiskt förhållningssätt behöver påbörjas med stöd av handlingsplanen för att främja mänskliga 

rättigheter. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med 

SKL:s delaktighetstrappa 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Resultatet från rundabordskonferenserna inom ramen för Äldrevänlig stad har återkopplats till 

samtliga berörda stadsdelar/landsbygdsområden. I framtagande av handlingsplanen för Äldrevänlig 

stad arrangerades ett antal arbetsmöten med seniorer som bildar underlag till handlingsplanen. 

Frågan om delaktighet är inkluderad i utredningen om nämndens öppna förebyggande insatser. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Informera om och återkoppla resultatet av rundabordkonferenserna för Äldrevänlig stad i 

samtliga berörda stadsdelar och landsbygder 

Status 

Färdig 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Åtgärden är färdig. Resultatet återkopplades till samtliga stads- och landsbygdsområden, total 14 

områden. Återrapporteringen genomfördes på sex olika stads-/kommundelar under perioden jan-

februari 2018. Vid återrapportering sammanslogs i tre geografiska kluster 

I samband med framtagande av handlingsplan för Äldrevänlig stad bjuda in äldre att 

medverka i arbetet kring handlingsplanen 

Status 

Färdig 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Avdelning för avtal och marknad 

Åtgärden är färdig. Under perioden 19 mars - 17 april arrangerades åtta olika arbetsmöten. Till varje 

arbetsmöte var 40 personer, 60 plus, inbjudna Fem olika temaområden var föremål för dialog. De 

fem temaområdena var en följd av resultatet från rundbordkonferenserna och andra dialogmöten. 

Resultaten från arbetsmötena kommer att bilda underlag för den kommande handlingsplanen 

Inom ramen för utredning inom öppna förebyggande inkludera frågor där delaktighet ingår, 

beräknad färdig 2018 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Åtgärden är påbörjad och fortlöper enligt plan. Kartläggning är påbörjad. I nuläget samlas 

datamaterial in genom intervjuer med personal och brukarenkäter. Datainsamlingen planeras vara 

färdig i juni. 1 intervjuguide och enkät finns frågor som berör inkludering och delaktighet, både hos 

brukaren och hos personal. Åtgärden i sin helhet beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019. 

8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja 

mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism 
Status 

 

Försenad 

   

     

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat, men flyter inte på enligt plan. 

Medverkan/genomförande av HBTQ-utbildning behöver intensifieras. Styrningen för ett mer 

normkritiskt förhållningssätt behöver påbörjas med stöd av handlingsplanen. 

ÅTGÄRDER 

1 handlingsplanen för Äldrevänlig stad och i samverkan med andra berörda parter fram förslag 

på åtgärder för att motverka ålderism samt beakta ett intersektionellt perspektiv. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Arbete med handlingsplanen pågår. Förslag på åtgärder för att motverka ålderism kommer att ingå i 

handlingsplanen för Äldrevänlig stad. Handlingsplanen förväntas antas av KF i december 2018. 

Utifrån handlingsplan för Äldrevänlig stad och i samverkan med andra berörda parter 

genomföra åtgärder för att motverka ålderism samt beakta ett intersektionellt perspektiv 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Åtgärden påbörjas efter det att handlingsplanen antagits av KF (december 2018). 
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Inom ramen för utredning inom öppna förebyggande insatser utreda hur verksamheten 

arbetar för att motverka diskriminering och rasism 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Åtgärden är påbörjad och fortlöper enligt plan. Kartläggning är påbörjad. 1 nuläget samlas 

datamaterial in genom intervjuer med personal och brukarenkäter. Datainsamlingen planeras vara 

färdig i juni. Det finns möjligheter att göra analyser utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Åtgärden i 

sin helhet beräknas vara färdig vid årsskiftet 2018/2019. 

Genom medverkan i HBTQ-utbildning öka kunskaperna kring HBTQ och äldre bland nämndens 

medarbetare 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Avvaktar utbildningsmöjligheter. 

Avdelning för avtal och marknad 

Som äldreförvaltningens jämställdhetssamordnare har en medarbetare på avdelningen för Avtal och 

marknad gått utbildning i både jämställdhet och HBTQ. Kunskapen kommer föras vidare till 

avdelningen för Avtal och marknads medarbetare genom utvecklingsmöte. 

Träffpunkterna kommer att under hösten 2018 införa HBTQ-certifiering av sina verksamheter. 

1 nämndens förfrågningsunderlag och avtal, både för särskilt boende och hemvård finns krav gällande 

HBTQ-frågor som utföraren ska följa. 

Avdelning för strategi och plan 

Förvaltningsgemensamma föreläsningar planeras till hösten 2018 

Avdelning förebyggande och jour 

Översyn av träffpunkternas deltagande i HBTQ-utbildning/certifiering 

Avdelning hemvård 

Vi har ej påbörjat detta arbete. Avvaktar utbildningsplatser. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Planering pågår för genomförande av webutbildning gällande HBTQ (socialstyrelsen). Arbetet 

förväntas vara klart 2018. 

Genomföra H BTQ-certifiering av träffpunkterna (egen regn 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Åtgärden är inte påbörjad men det är enligt plan. Arbetet med HBTQ-diplomering av träffpunkterna 

påbörjas under våren 2018. 

Genomföra HBTQ-certifiering av minst två vård- och omsorgsboenden 

Status 

Stoppad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är stoppad och kommer inte att genomföras p.g.a. de förväntade kostnaderna. 

Certifieringen kommer istället att ersättas av bredare utbildningsinsatser. 

Utveckla styrningen för ett mer normkritiskt förhållningssätt inom nämndens verksamheter 

Status 

Ej påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad, ställningstagande på ledningsnivå behöver tas hur nämnden konkret ska 

arbeta med åtgärden. 

8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal 

överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning 

och delaktighet 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Förslag på prioriterade utvecklingsområden för samverkan mellan nämnd/förvaltning och 

föreningslivet tas fram under hösten 2018. 

Översyn av nämndens aktivitetsbidrag har påbörjat för att undersöka möjligheten att stödja 

föreningar/organisationer ekonomiskt som erbjuder friskvårdsaktiviteter/hälsofrämjande aktiviteter 

för äldre, ex. idrottsföreningar. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Utveckla samverkansmöjligheter mellan föreningslivet och nämnd/förvaltning utifrån 

reviderad lokal överenskommelse (LÖK) 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för strategi och plan 

Äldreförvaltningen har deltagit i framtagande av reviderad lokal överenskommelse under början av 

2018. Under återstoden av året fortsätter arbetet med att implementera den nya överenskommelsen 

och utveckla samverkansmöjligheter mellan föreningslivet och nämnd/förvaltningen. Förslag på 

prioriterade utvecklingsområden tas fram under hösten 2018. 
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Utveckla samverkansmöjligheter mellan nämnd/förvaltning och idrottsrörelsen för ökad 

folkhälsa för målgruppen 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för avtal och marknad 

Översyn av nämndens aktivitetsbidrag har påbörjat för att undersöka möjligheten att stödja 

föreningar/organisationer ekonomiskt som erbjuder friskvårdsaktiviteter/hälsofrämjande aktiviteter 

för äldre, ex. idrottsföreningar. 

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer 

stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering 
Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är inte påbörjat men det är enligt plan. 

Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner för nämnderna kommer att påbörjas under 

våren. KLI< har anställt en projektledare som kommer vara en del i detta arbete. Det är tre nämnder 

som kommer vara först ut, ÄLN är inte en av dessa. Arbetet kommer att drivas i projektform och en 

projektgrupp tillsättas. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

ÅTGÄRDER 

Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en 

effektiv, rättssaker och digital informationshantering samt möter kommande lagstiftning 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är inte påbörjad men det är enligt plan. 

Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner för nämnderna kommer att påbörjas under 

våren. KLI< har anställt en projektledare som kommer vara en del i detta arbete. Det är tre nämnder 

som kommer vara först ut, ÄLN är inte en av dessa. Arbetet kommer att drivas i projektform och en 

projektgrupp tillsättas. 

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga 

områden med framtagen metod för medborgarbudget 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

Framtagen metod för medborgarbudget ännu inte aktuell men arbete pågår inom ramen för följande 

åtgärder i handlingsplanen för landsbygdsprogrammet där äldrenämnden är delansvarig: 
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"Tillsammans med Uppsalahem se över i vilka prioriterade tätorter trygghetsboende/seniorboende 

kan byggas." 

Samverkan sker tillsammans med SBF och Uppsalahem gällande möjliga etableringar av 

seniorboenden/serviceboenden i de prioriterade tätorterna. 

"Se över möjligheten med byggemenskaper som arbetssätt." 

Diskussion kommer påbörjas med SBF/Uppsalahem med start under våren om och hur denna åtgärd 

ska prioriteras. 

"Etablera sammanlagt tio servicepunkter i kommunens landsbygder". 

Förberedande arbete inlett tillsammans med SBF. 

ÅTGÄRDER 

I samverkan med andra berörda nämnder genomföra aktuella åtgärder i handlingsplanen till 

landsbygdsprogrammet 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för strategi och plan 

Åtgärd: "Tillsammans med Uppsalahem se över i vilka prioriterade tätorter 

trygghetsboende/seniorboende kan byggas." Åtgärd påbörjad. Samverkan sker tillsammans med SBF 

och Uppsalahem gällande möjliga etableringar av seniorboenden/serviceboenden i de prioriterade 

tätorterna. 

Åtgärd. "Se över möjligheten med byggemenskaper som arbetssätt." Åtgärd ej påbörjad. Diskussion 

kommer påbörjas med SBF/Uppsalahem med start under våren om och hur denna åtgärd ska 

prioriteras. 

Åtgärd: Etablera sammanlagt tio servicepunkter i kommunens landsbygder. Åtgärd påbörjad. 

Förberedande arbete inlett tillsammans med SBF. 

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra 

arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala 
Bedömning 

Helt uppfyllt 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den 

vill se. 

Fokus ligger främst på arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning, bland annat genom 

implementering av nämndens kornpetensförsörjningsplan. 

Flertalet av de aktiviteter som är framtagna i kompetensförsörjningsplanen är genomförda eller 

påbörjade. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

2018-05-04 11:35 44 



9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande 

bristyrken 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Arbetet med verksamhetsförlagd utbildning samt implementeringen av 

kompetensförsörjningsplanen pågår. Flertalet av de aktiviteter som är framtagna i 

kompetensförsörjningsplanen är genomförda eller påbörjade. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Genomföra åtgärder enligt framtagen kompetensförsörjningsplanen 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Flertalet av de aktiviteter som är framtagna i kompetensförsörjningsplanen är genomförda eller 

påbörjade. 

Avdelning boende 

Avd deltar i mässor, andra rekryteringssatsningar samt i utvecklingsgrupper inom området 

kompetensförsörjning. 

Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har tagit hänsyn till framtagen kompetensförsörjningsplanen vid nyrekryteringar. 

Avdelning förebyggande och jour 

Områdeschef för hemsjukvård deltar i två kommunövergripande utvecklingsgrupper gällande 

strategis kompetensförsörjning för legitimerad personal. 

Praktikanter tas emot från relevanta utbildningar 

Deltagit i Medrecmässan där ett antal arbetsterapeutstudenter fångades upp. 

Bemanna smart är infört i avdelningens verksamheter. 

Avdelning hemvård 

Vi arbetar utifrån framtagen kompetensförsörjningsplan, men behöver i förvaltningen se över fler 

möjligheter till stärkt tillgång till relevant kompetens. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Biståndshandläggare deltar i "utvecklingsgrupp socionomer" och har deltagit vid 

marknadsföringsaktiviteter för yrkesgruppen på högskola och universitet via sociala medier. 

Upparbetat arbetssätt finns för att ta emot praktikanter enligt avtal. Avdelningen tar årligen emot 

cirka 10 praktikanter. Avdelningen har tagit fram beskrivning av karriärvägar för 

biståndshandläggare. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 
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Säkerställa att arbetet med kompetensförsörjningsplanen präglas av ett normkritiskt 

förhållningsätt och motverkar förekomsten av stereotyper. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Utvecklingsgrupper med representanter från flera förvaltningar arbetar med aktiviteter och förslag 

till aktiviteter till kompetensförsörjningsplanen för att säkerställa att alla aspekter tas med. 

Avdelning boende 

Sker enligt gällande planer och styrdokument 

Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har tagit hänsyn till framtagen kompetensförsörjningsplanen vid nyrekryteringar. 

Avdelning förebyggande och jour 

Arbete pågår. Denna åtgärd kan med fördel slås ihop med 9.2. åtgärd 2 

Avdelning hemvård 

Sker enligt plan. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Medarbetare deltar i utvecklingsgrupp specifikt för biståndshandläggare. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och nämndens samarbete med 

arbetsförmedling och utbildningsanordnare. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Utfört: VFU medverkat på branschråd för att sprida information och kompetens till utförarna när det 

gäller utbildningsbehov och krav. Samt verksamheternas åtagande när det gäller arbetsförlagd 

utbildning. 

Planeras: Journal club, legitimerad personel erbjuds delta i genomgång av vetenskapliga artiklar 

under ledning av förvaltningens kliniska lektorer. 1-2 ggr/termin. 

Forsknings- och utvecklingsdag: Där presenterar medarbetare sina masteruppsatser och en extern 

föreläsare bjuds in. 

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och 

rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

2018-05-04 11:35 46 



Arbetet med implementeringen av kompetensförsörjningsplanen pågår. Inventering av rutiner och 

arbetssätt pågår som underlag för utredning om certifiering av arbetsmiljö. 

Förvaltningen har deltagit i de mässor som finns som aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen. 

Aktiviteter avseende utveckla och behålla är i uppstartsskede, ett koncept för att möjliggöra 

validering till undersköterska för visstidsanställda medarbetare är under framtagande. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Genomföra åtgärder enligt  framtagen kompetensförsörjningsplan 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Förvaltningen har deltagit i de mässor som finns som aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen. 

Aktiviteter avseende utveckla och behålla är i uppstartsskede, ett koncept för att möjliggöra 

validering till undersköterska för visstidsanställda medarbetare är under framtagande. 

Avdelning boende 

Avd deltar i mässor, andra rekryteringssatsningar samt i utvecklingsgrupper inom området 

kompetensförsörjning. 

Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har tagit hänsyn till framtagen kompetensförsörjningsplanen vid nyrekryteringar. 

Avdelning förebyggande och jour 

Områdeschef för hemsjukvård deltar i två kommunövergripande utvecklingsgrupper gällande 

strategis kompetensförsörjning för legitimerad personal. 

Praktikanter tas emot från relevanta utbildningar 

Deltagit i Medrecmässan där ett antal arbetsterapeutstudenter fångades upp. 

Bemanna smart är infört i avdelningens verksamheter. 

Avdelning hemvård 

Hemvården arbetar med aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen. Fortsätter under hela året. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Biståndshandläggare deltar i "utvecklingsgrupp socionomer" och har deltagit vid 

marknadsföringsaktiviteter för yrkesgruppen på högskola och universitet samt via sociala medier. 

Upparbetat arbetssätt finns för att ta emot praktikanter enligt avtal. Avdelningen tar årligen emot 

cirka 10 praktikanter. Avdelningen har tagit fram beskrivning av karriärvägar för 

biståndshandläggare. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 

Säkerställa att arbetet med kompetensförsörjningsplanen präglas av ett normkritiskt 

förhållningsätt och motverkar förekomsten av stereotyper 

Status 

   

Påbörjad 
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Senaste kommentar (2018-04-30): 

Utvecklingsgrupper med representanter från flera förvaltningar arbetar med aktiviteter och förslag 

till aktiviteter till kompetensförsörjningsplanen för att säkerställa att alla aspekter tas med. 

Avdelning boende 

Sker enligt gällande planer och styrdokument 

Avdelning för avtal och marknad 

Avdelningen har tagit hänsyn till framtagen kompetensförsörjningsplanen vid nyrekryteringar. 

Avdelning förebyggande och jour 

Arbetet pågår 

Avdelning hemvård 

Hemvården arbetar med aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen. Fortsätter under hela året. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Medarbetare deltar i utvecklingsgrupp specifikt för biståndshandläggare. Arbetet förväntas fortgå 

2018-12-31. 

Påbörja arbetet med certifiering av arbetsmiljö 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Ett arbete med att undersöka vad som krävs för att göra en certifiering av arbetsmiljön har påbörjats. 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

För att ta fram ett beslutsunderlag tillsammans med HR pågår en inventering av nuvarande rutiner 

och arbetsätt för att se hur befintligt material står sig mot ISO standarden. 

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön 

Status 

Stoppad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är stoppat. Enligt den kommunövergripande löneanalys som gjordes hösten 2017 finns 

inga strukturella löneskillnader på grund av kön inom samma yrke. 

ÅTGÄRDER 

Utifrån genomförd lönekartläggning/löneanalys öka möjligheten att kunna åtgärda eventuella 

strukturella löneskillnader p.g.a. kön. 

Status 

Stoppad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

     

     

     

Enligt den kommunövergripande löneanalys som gjordes hösten 2017 finns inga strukturella 

löneskillnader på grund av kön inom samma yrke. 
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Avdelning boende 

Enligt uppgift från HR saknas strukturella löneskillnader 

Avdelning för avtal och marknad 

Det har ej varit aktuellt på avdelningen. 

Avdelning för strategi och plan 

Strukturella löneskillnader p.g.a. kön ej aktuellt inom avdelningen 

Avdelning förebyggande och jour 

Det finns inte dagsläget några strukturella löneskillnader i ÄLF 

Avdelning hemvård 

Utifrån central kartläggning så har vi inte strukturella löneskillnader på grund av kön. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Ingen åtgärd då det vid lönekartläggning/löneanalys inte förekommer någon strukturell löneskillnad 

på grund av kön. 

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. 

Äldrenämnden inväntar vidare instruktioner kring följande uppdrag som kommer genomföras under 

året i samarbete med konnmunledningskontoret. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

ÅTGÄRDER 

Äldrenämnden inväntar vidare instruktioner kring följande uppdrag som kommer genomföras 

under året i samarbete med kommunledningskontoret 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Äldrenämnden inväntar vidare instruktioner kring 

följande uppdrag som kommer genomföras under året i samarbete med konnnnunledningskontoret. 

9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom 

samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt 

öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns 

verksamheter 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 
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Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 

Rutin är framtagen inom ramen för anställningsgarantin, för att på bästa sätt matcha 

undersköterskor för bästa rekrytering. Gemensam introduktion genomförs månatligt på 

äldreförvaltningen. Introduktion ges även på arbetsplatsnivå. 

Studentmedarbetarskap har hittills inte varit aktuellt men frågan bevakas framöver. 

Praktikplatser anordnas på ett flertal av nämndens verksamheter inom egen regi och 

myndighetsutövning. 

ÅTGÄRDER 

Skapa förutsättningar för att ta emot nyexaminerade undersköterskor från regionens 

gymnasieutbildningar enligt överenskommelse. 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Rutin är framtagen inom ramen för anställningsgarantin, för att på bästa sätt matcha 

undersköterskor för bästa rekrytering. Gemensam introduktion genomförs månatligt på 

äldreförvaltningen. Introduktion ges även på arbetsplatsnivå. 

I samverkan med universitet undersöka vilka uppdrag inom äldreförvaltningen som kan vara 

aktuella för studentmedarbetaranställning 

Status 

Väntar 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Avvaktar vidare arbete med frågan inom förvaltningsledning, HR och/ eller Kvalitet och utveckling/ 

VFU 

Avdelning för avtal och marknad 

Frågan kommer att diskuteras vid avdelningsmöte under våren 2018 för att genomföra en 

inventering av lämpliga uppdrag. 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Kontakt med universitetet finns., arbetet är ej praktiskt påbörjat. 

Avdelning för strategi och plan 

Inte aktuellt för närvarande, men frågan bevakas 

Avdelning förebyggande och jour 

Förslag på uppdrag lämnade till VFU, främst inom området hemsjukvård 

Avdelning hemvård 

Avvaktar vidare i frågan, väntar in från äldreförvaltningens ledningsgrupp. 
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Avdelning rådgivning och bistånd 

Har för avdelning rådgivning och bistånd inte varit aktuellt under det första tertialet. 

Undersöka möjligheterna att anordna praktikplatser i samverkan med universitetet och 

eventuellt rekrytera praktikanter från t.ex. relevanta mastersprogram 

Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Avdelning boende 

Sker i samarbete med Kvalitet och utveckling/ VFU 

Avdelning för avtal och marknad 

Frågan kommer att diskuteras vid avdelningsmöte under våren 2018 för att genomföra en 

inventering av lämpliga uppdrag. 

Avdelning för kvalitet och utveckling 

Kontakt finns med universitetet, det finns möjligheten för chefer att använda sig av den 

kommungemensamma databasen för att anlita en studentmedarbetare. 

Avdelning för strategi och plan 

Inte aktuellt för närvarande, men frågan bevakas 

Avdelning förebyggande och jour 

Praktikanter tas emot i de verksamheter där det är relevant, såsom hemsjukvård, korttidsboenden, 

hos verksamhetschefer (socionomer) 

Avdelning hemvård 

Inväntar mer information från förvaltningen. 

Avdelning rådgivning och bistånd 

Upparbetat arbetssätt finns för att ta emot praktikanter enligt avtal. Avdelningen tar årligen emot 

cirka 10 praktikanter. Arbetet förväntas fortgå 2018-12-31. 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN 

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Rapportering per mars i bilaga finns under aktivitet 

Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad 

Magnus Bergman- 2017-04-28 2017-04-28 Påbörjad 30% 
Kyllönen 
(magnus.kyllonen) 

Titel 

Aktivitet 
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KVARVARANDE UPPDRAG: Att se 

över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de 

svarar 

mot brukarnas behov. 
Status 

Färdig 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är färdigt. Inom ramen för ordinarie hjälpmedelsarbete pågår en kontinuerlig 

anpassning/översyn. 

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: En fortsatt 

utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått 

baserade på kvalitetsmätningar, 

med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade va 
Status 

Påbörjad 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Arbete med att utveckla "Hitta och jämför" är 

påbörjat. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

Titel på uppdraget 
Status 

Ej påbörjad 

KVARVARANDE UPPDRAG: Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, 

AMN, OSN, SCN och ÄLN) 
Status 

  

Påbörjad 

  

 

Senaste kommentar (2018-04-30): 

  

 

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Hanteras delvis inom ramen för uppdraget att 

utveckla ny särskild boendeform för äldre. 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 

arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i 

enlighet med rutin för detta 

 

 

Status 

    

 

Påbörjad 
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Senaste kommentar (2018-04-30): 

Uppdraget är påbörjad och flyter på enligt plan. Arbetet med riskanalys inlett under ledning från KLI< 

Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

2018-05-04 11:35 53 



e.. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60

