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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta, 

att godkänna delårsuppföljning av mål och uppdrag per augusti 2017 enligt föreliggande 
förslag, och 

att överlämna delårsuppföljning per augusti 2017 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens delårsuppföljning per augusti 2017 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 fyra av dessa. För fyra inriktningsmål bedöms nämnden behöva göra mer eller 
annorlunda jämfört med plan. Slutligen bedöms ett av inriktningsmålen inte beröra 
äldrenämndens verksamhet (gäller barns lärande). 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen är 
färdiga, försenade eller ej påbörjats/väntar på att påbörjas. De uppdrag/åtgärder som inte 
påbörjats behöver uppmärksammas särskilt, för att säkerställa att måluppfyllelse ska kunna 
uppnås. Det gäller även ett fåtal åtgärder som är påbörjade, men trots detta kräver ytterligare 
insatser för att kunna genomföras och därigenom bidra till måluppfyllelse. 
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Ärendet 
I bilaga 1 beskrivs måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges inriktningsmål i Mål och 
Budget. För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse framskrider 
enligt plan eller inte. Av de nio inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till 
måluppfyllelse enligt plan för fyra av dessa. När det gäller fyra im-iktningsmål bedöms 
nämnden behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Ett av inriktningsmålen 
bedöms inte beröra äldrenämndens verksamhet'. 

I bilaga 1 beskrivs även statusen för de uppdrag som nämnden tilldelats av kommun-
fullmäktige för att kunna bidra till måluppfyllelse. En preliminär bedömning har gjorts av när 
uppdragen beräknas vara slutförda. Uppdragen har även statusmarkerats efter om de är 
påbörjade, ej påbörjade, försenade, 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. 

Nämndens åtgärder i verksamhetsplanen visar hur nämnden mer konkret arbetar med de 
uppdrag man tilldelats från kommunfullmäktige. I bilaga 2 har samtliga åtgärder 
kommenterats utifrån hur arbetet med åtgärden bedöms. Åtgärderna har även statusmarkerats 
efter huruvida åtgärden är påbörjad, ej påbörjad, försenad, färdig eller väntar. 

Huvuddelen av åtgärderna har påbörjats. Ett fåtal av åtgärdena har ännu ej påbörjats eller är 
försenade. Ett antal åtgärder är redan färdiga eller väntar på att påbörjas. 

Figur 1. Status för åtgärder i nämndens verksamhetsplan per sista augusti  2017: 

Huvuddelen (29) av åtgärderna har påbörjats. Ett fåtal av åtgärdena har ännu ej påbörjats 
(3). Ett antal åtgärder är redan färdiga (7). 8 åtgärder väntar på att påbörjas. 

1  'Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande." 



Mål, uppdrag och åtgärder och där ytterligare insatser krävs för att möjliggöra 
måluppfyllelse 
Ytterligare åtgärder kan krävas för att säkerställa måluppfyllelse för inriktningsmål 1 i 
verksamhetsplanen: "Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi". Här gäller 
ytterligare åtgärder bland annat upphandlingsformer för särskilt boende. Sådana åtgärder kan 
bedrivas vid sidan av verksamhetsplanen 2017-2019, för att sedan, om behov kvarstår, 
införlivas som åtgärder i verksamhetsplanen 2018-2020. 

När det gäller uppdrag och åtgärder finns ett fåtal som ej påbörjats eller är försenade och som 
behöver extra uppmärksamhet om de ska kunna bidra till måluppfyllelse, enligt nedan: 

• Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot 
brukarnas behov. (Åtgärden är inte påbörjad p.g.a. oklarheter i ansvarsfördelning) 

• Att utifrån en systematisk genomlysning av organisation, ansvarsfördelning, 
arbetsformer och standard på vård- och omsorgsboenden identifiera 
förbättringsområden och ta fram en strategisk utvecklingsplan. 
(Åtgärden är inte påbörjad. Uppdraget uppfattas som är oklart och bedöms behöva 
vidare dialog och fler tjänstepersoner behöver involveras. Under tertial 3 behöver 
innehåll och förutsättningar, samt ansvarsfördelning för arbetet förtydligas för att 
möjliggöra påbörjande av åtgärden.) 

• Medverka i av kommunstyrelsen lett arbete i att ta fram en strategisk plan för att växla 
till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. 
(Äldrenämnden avvaktar av kommunstyrelsen lett arbete för att ta fram en strategisk 
plan.) 

• Kartlägga språkbakgrunder hos personal och brukare 
(Åtgärden är ej påbörjad. Intention har funnits att undersöka möjligheten och 
lämpligheten att inkludera frågor om språkkunskap/språkbakgrund hos personal och 
brukare i tertialen till u(förarna. I dagsläget pågår inget aktivt arbete med tertialen 
som är vilande. Under tertial 3 kommer alternativa kartläggningsmöjligheter vid 
sidan av tertialen att undersökas.) 

• Utreda möjligheten och förutsättningarna till att öppna ett HBTQ certifierat 
äldreboende i Uppsala 
(Omvärldsspaning har påbörjats, för att se goda exempel men åtgärden är i övrigt 
inte påbörjad. Ansvarsfördelning och förutsättningar för arbetet behöver förtydligas 
under tertial 3 för att möjliggöra fortsatt arbete med åtgärden.) 

Därutöver finns några uppdrag och åtgärder som redan påbörjats, men där bedömningen görs 
att ytterligare insatser är nödvändiga för att nå måluppfyllelse. Det gäller att: 



• Fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling. 

• Utveckla äldreperspektivet i stadsplanering och landsbygdsutveckling i samarbete 
med SBF 

• 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 

I samtliga fall bedöms fördjupad samverkan/samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen vara 
nödvändig. 

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. 

Äldreförvaltningen 

Gurm-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1. Delårsuppföljning av mål och uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2017-2019 
Bilaga 2. Delårsuppföljning av mål och åtgärder i nämndens verksamhetsplan 2017-2019 



Mål Statusrapport mål från fullmäktige Uppdrag från kommunfullmäktige Statusrapport uppdrag från fullmäktige 

(Målområde 1) Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar 
ekonomi 

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra 
mer eller annorlunda jämfört med plan.Yttterligare åtgärder (vid sidan 
av verksamhetsplanen) krävs kring hållbar ekonomi, t.ex. rörande 
upphandlingsformer vad det gäller särskilt boende. 

Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 
Uppdrag påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. Stimulansmedel för 2017 är 
rekvirerade och fördelade. Uppföljning av användningen sker regelbundet under 2017, 
återrapportering till Socialstyrelsen i januari 2018. 

Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde 
årligen samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. i Uppdraget är inte påbörjat, men det är enlighet med plan. Analys av  

biståndsbeslut/insatser pågår. Utifrån resultatet kommer sedan budgeteringen kopplas på. 
Framtagandet av åtgärder sker efter jämställdhetsbudgeteringen genomförts. Uppdraget 
beräknas vara färdigt 2017. 

Samordna användninroch marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. Uppdraget är färdigt. Möten har bokats in månadvis med $BF under hösten 2017. SBF har 
tillsatt en person som resurs för att initalt inventera avtal och hyror för äldreförvaltningens 
tidigare servicehus. Utifrån denna samverkan och forum kommer äldreförvaltningen kunna 
lokalisera lokaler för samnyttjande. 

(Målområde 2) Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas 
i 

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Äldreprofilering av 
varumärke framtaget, omfattattande medborgardialoger inledda i 
arbetet med Äldrevänllg stad. 

Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala. Uppdraget är färdigt. Sammanställningen av resultatet i en presentation att användas för 
vidare Implementering  1  verksamheterna är färdigt. Ytterligare stöd för Implementering i 
verksamheterna kan avropas av respektive avdelning om behov finns. Resultatet dvs 
budskapet används framgent som stöd i annan extern och intern kommunikation. 

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2019. Den sista och tredje delen i 
medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, runt om i 14 olika områden  i 
Uppsala genomförs under april-maj 2017. Övriga förvaltningar bidrog med funktionärer i 
detta arbete. Resultatet från medborgardialogen bildar underlag för en handlingsplan som 
tas fram i i samverkan mellan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer och 
näringsliv. Arbete med framtagande av handlingsplan utifrån konferenserna beräknas var 
klart under andra kvartalet 2018. Implementeringen av handlingsplanen påbörjas under 
2018 och fortsätter under 2019. 

Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och I samverkan med 
andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2019. Den sista och tredje delen i 
medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, runt om 114 olika områden i 
Uppsala genomförs under april-maj 2017. Övriga förvaltningar bidrog med funktionärer i 
detta arbete. Resultatet från medborgardialogen bildar underlag för en handlingsplan som 
tas fram I i samverkan mellan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer och 
näringsliv. Arbete med framtagande av handlingsplan utifrån konferenserna beräknas var 
klart under andra kvartalet 2018. Implementeringen av handlingsplanen påbörjas under 
2018 och fortsätter under 2019. 

(Målområde 3) Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och 
hållbart 

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra 
mer eller annorlunda jämfört med plan. Ytterligare ansträngningar 
behövs för att utveckla samarbetet mellan ALF och SBF i plan- och 
planeringsfrågor. 

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2018. Kontakter är tagna för att etablera 
en ökad kommunikation kring ÄLF:s behovsinventeringar ifråga om äldreboende och 
planarbetet Inom SBF. Äldreförvaltningen har deltagit i projektering etapp 3 för Rosendal 
utifrån ett äldreperspektiv. Nämnden kommer att involveras i kommunövergripande 
arbete/åtgärder utifrån landsbygdsprogrammet under senare delen av 2017 och 2018. 
Dialog och samtal förs kontinuerligt med landsbygdsstrateg om åtgärder och prioriteringar. 

Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. UPpdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt år 2019. Den sista och tredje delen i 
medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, runt om i 14 olika områden i 
Uppsala genomfördes under april-juni. Resultatet kommer att omsättas len handlingsplan 
där frågor kring trygghet och säkerhet kommer att uppmärksammas utifrån vad som 
framkommit under medborgardialogerna. 

Öka återvinningen och en säker återanvändning. 
Uppdraget är påbörjat i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet, KLK och 
beräknas vara färdigt 2019. Aktualiseras i samband med nya upphandlingar/uppdrag 

Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. Uppdraget är påbörjat i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet samt enheten 
upphandling och inköp, KLK och beräknas vara färdigt 2019. Aktualiseras i samband med 
nya upphandlingar/uppdrag 



(Målområde 4) Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor 
för invånarna 

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Förberedande arbete 
inom sociala investeringar pågår och analys förväntas ske under 2018. 
Implementering av handlingsplan för å ldrevä nlig stad förväntas ske 
under 2018-2019. 

(Målområde 5) Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra 
mer eller annorlunda jämfört med plan. Behov finns av att ta fram en 
strategisk utbyggnadsplan avseende särskilt boende. 

målområde 7) Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få 

  

Nämnden kommer att kunna bidra till maiupptyireise, men behöver göra 
mer eller annorlunda jämfört med plan. Fördröjning finnsi arbetet kring 
strategisk planering av vård- och omsorgsboenden samt HBTC1-
certifierade boenden och ansvarsfördelning/förutsättningar för arbetet 
behöver klargöras inom dessa frågor. 

töd, vård och omsorg utifrån sina behov 

  

    

Ta fram en strategisk plan för att växla till nårodlade råvaror och ekologisk mat 1 
kommunens verksamhet. (mål specifikt riktat till (Tid, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS) 

Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klImatpositivt 2050. Uppdraget är påbörjat i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet samt enheten 
upphandling och inköp, KLK och beräknas vara färdigt 2019. Aktualiseras i samband med 
nya upphandlingar/uppdrag 

Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar. Uppdraget år påbörjat och beräknas vara färdigt år 2018. Avgränsad socioekonomisk 
genomlysning har genomförts för ett urval av kommunens stadsdelar/landsbygder när det 
gäller nämndens uppsökande verksamhet. Strategier kring sociala investeringar är ej 
påbörjade. Utvidgad genomlysning kommer att genomföras efter det att pågående 
utredning om nämndens öppna förebygggande verksamhet har slutförts. När det gäller 
målgruppsanpassning av träffpunkterna så arbetar projektgruppen med att ta fram en 
projektplan för uppdraget utifrån tidigare enkätresultat. 

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad. 

Uppdraget år påbörjat och beräknas vara färdigt år 2019. Den sista och tredje delen i 
medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, runt om i 14 olika områden 1 
Uppsala genomfördes under april-juni. övriga förvaltningar bidrog med funktionärer i detta 
arbete. Arbete med framtagande av handlingsplan utifrån konferenserna beräknas vara 
klart under andra kvartalet 2018, för att därefter följas av implementering. 

Uppdrag från fullmäktige saknas Uppdrag frän fullmäktige saknas 

Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar 
behoven. (riktat uppdrag till ÄLN, OSN, SCN och OFN) 

Uppdraget år påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017.1B1C-gruppen arbetar enligt 
plan och under hösten kommer ytterligare tre personer i gruppen gå Socialstyrelsens 
processledarutbildning. översyn av uppföljning år påbörjad. Tre personer deltar nu i 
utbildningen fördjupad jämställdhetsanalys och genomför inom ramen för denna en analys 
av biståndshandläggningen. Denna förväntas vara klar under september/oktober. En 
förvaltningsövergripande grupp för erfarenhetsutbyte gällande jämställd 
biståndsbedömning kommer att börja träffas under hösten. För jämförelseverktyget 
"Hitta och jämför" är förslag på kvalitetsmått framtaget för webbpublicering. Revidering . 
kan bli aktuellt utifrån översynen av arbetssätt i individuppföljning och samspel med 
avtalsuppföljning. 

Utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa. (riktat uppdrag till OSN, SCN, ÄLN) Uppdraget år påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. Enligt projektplanering 
genomförs regelbunda utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa äldre samt kurser 
Äldre med risk/missbruk. En ytterligare konferens har genomfört för att öka kunskap om 
psykisk (o)hälsa hos äldre. 

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. (riktat uppdrag till ÄLN, OSN, SCN) 

Uppdraget är påbörjat och beräkns vara färdigt under 2017. Checklistor och processkartor 
är framtagna och ska fastställas under hösten 2017. 

Utveckla de särskilda boendeformerna. (riktat uppdrag till KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN) Uppdraget är försenat och beräknas vara färdigt under 2018. Åtgärd gällande 
framtagande av strategiskt utvecklingsplan är oklar och fler behöver involveras. Åtgärd om 
att utreda möjligheterna till HBTQ-boende försenad. 



(Målområde 8) Uppsalas invånare och organisationer ska vara 
delaktiga i att utforma samhället 

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Mycket omfattande 
med borgardialog genomförd 1 arbetet med Äldrevänlig stad som nu ska 
resultera i en handlingsplan. Under 2017-2018 kommer nämnden att 
delta I revidering av lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) 

(Målområde 9) Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra 
arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala 

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan 

Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.(riktat uppdrag till SCN, 
AMN, OSN och ÄLN) 

Åtgärden är inte påbörjad men det är enligt plan. Utveckling av arbetsformer för en 
jämställd biståndsbedömning är beroende på resultatet i dokumentationsgranskning. 
Utveckling av arbetsformer för en säkerställd jämställd biståndsbedömning tas fram när 
utvecklingsområden i biståndsbedömningen är klargjorda. Klart under hösten 2017 

Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd förty teknik, 
smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2017. Ett tillsynsprojekt kommer att starta 
på två av nämndens äldreboenden i egenregi. En utbildningssatsning kommer att genom 
innovationsguiden ge nyckelpersoner i organisationen utbildning och stöd i hur man driver 
innovationsprojelt. 

Kvarvarande uppdrag: Att tillsammans med omsorgsnämnden inrätta ett omsorgspris i 
Uppsala kommun (KF 29 september 2014 § 195) 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2017. En gemensam arbetsgrupp med 
representanter från ÄLF, OMF och SCF har bildats och har börjat arbeta med att ta fram en 
gemensam modell för omsorgspds. OMF samordnar och leder arbetet. Arbetet fortgår 
enligt plan och priset förväntas vara inrättat innan året slut. 

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad. Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2019. Den sista och tredje delen i 
medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, runt om I 14 olika områden i 
Uppsala genomfördes under april-juni. Övriga förvaltningar bidrog med funktionärer i detta 
arbete. Arbete med framtagande av handlingsplan utifrån konferenserna beräknas vara 
klart under andra kvartalet 2018. 

Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad 
friskvård. (riktat uppdrag till ÄLN, OSN och IFN) 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2018. Ingår som en del i arbetet med att 
målgruppsanpassa träffpunkterna. 

Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med 
föreningslivet — LÖK. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2018. Äldreförvaltningen har varit delaktig 
i framtagandet anden kommunövergripande utredningen. Under 2017-2018 kommer 
nämnden delta i revidering av LÖK. 

Fortsätta genomförandet av heltidsreformen Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2017. Nära samarbete med projektledare 
för heltid som norm. Arbeta med schemaläggning, se över möjligheter till resurstid. Nytt 
omval till heltid inför 2018 sker 10/9. 

Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. (riktat uppdrag till OSN. SCN och ÄLN) 

Uppdraget år påbörjat och beräknas vara färdigt under 2019. 
Åtgärder för att stärka möjligheterna till ett nåra ledarskap och medarbetarnas möjligheter 
till Inflytande och delaktighet: 
Införande av områdeschefer i egen regin. Översyn av antal medarbetare per chef i egen 
regin.. Rekryteringsåtgärder med flera reklamkampanjer bl.a. annons i studentblocket för 
nya universitetsstudentfer, facebookannonser, chef från hemvården finns på 
arbetsförmedlingen varje fredag. 
Inom Vård och Omsorgscollege samlar vi just nu in statistik på antal pensionsavgångar 
närmaste 5 årsperiod för att tillsammans med gymnasieskolorna och vuxengymnasierna 
kunna matcha behovet av nyanställningar. 
Uppsala kommun står för värdskapet för yrkes-SM 2018 och Lundellska skolan är utvald 
tillsammans med 3 andra skolor i landet att anordna en av deltävlingarna innan SM startar. 
Vård- och omsorgscollege har ansvar för Uppsalas monter vid utställningen och kommer 
att angagera duktiga undrsköterskor. Till SM kommer tävlande och besökare från hela 
Sverige. KIVO-projektet är i full gång och utbildar fn inkluderingshandledare och 
språkombud för att nyanlända och även redan anställda ska få hjälp med svenska språket. 
Tillsammans med HR-enheten håller vi just nu på att ta fram en mall för hur man som chef 
ska tolka de betyg/intyg som en sökande har med sig. Vi tittar också på hur man 
bör skriva annonser för att verkligen rekrtytera attraktiv personal 

Delade turer ska motverkas. (riktat uppdrag till ÄLN och OSN) Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt år 2017. Införande av Bemanna smart 
1/10-31/12 i samtliga verksamheter 1 egen regin. 



A gärda strukturella löneskIllnader på grund av kön. Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. Ny löneanalys presenteras 
under hösten. 

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande 
bristyrken. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. Kompetenskartläggningen 
klar. Kompetensförsörjningsplan för bristyrken med förslag på aktiviteter är påbörjad. 
Deltaizande i innovationwuiden. Tillsvnsoroiekt i SÄBO 

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete. Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2018. 
I avd Boende finns ett prioterat område att nyttja daglig verksamhet tralneers i olika 
sysslor i verksamhet där det är möjligt. I avd hemvård tar man emot praktikanter i 
välfärdsanställningar och från Navet. I avd FM påbörjas samarbete med daglig verksamhet 
med enklare arbetsuppgifter. Arbete med att se över nämndens arbetsplatser utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv planeras till år 2018. 

Kvarvarande uppdrag (från 2016 eller tidigare) KVARVARANDE UPPDRAG: Att se över och eventuellt 
förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar 
mot brukarnas behov. 

, , _, , 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. Projekt rehabprocessen 
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KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: En fortsatt satsning på 
rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av 
äldreomsorgsinsatser. 
KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: En fortsatt utveckling 
av tydlig information och relevanta jämförelsemått 
baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta 
för medborgaren att göra informerade val. 

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2017. översyn och uppdatering av 
informationsmaterial är klart. Hitta och jämför, förslag på kvalitetsmått framtaget för 
webbpublicering. Revidering kan bli aktuellt utifrån översynen av arbetssätt i 
indivIduppfäljning och samspel med avtalsuppföljning. 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN:Uppdrag 
till berörda nämnden att i samband med del- och 
årsbokslut redovisa hur medlen använts. 
Beslutspunkten ingick i ärendet Finskt förvaltningsområde 
2017 (KSN-2017-1773), § 98 vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-05-10. 

Ska återrapporteras från och med uppföljningen per helår 
2017 

Rapportering görs vid årsbokslut 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN: Hur 
bidrar nämnden till att genomföra programmet för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning? 

Uppdraget ar ei pennr,,t Oa programmet nylige _  ÈE:n.o..3t-  o  

med nerier-rening utdran p.ogremmer n ,,mboiclut. 



UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN: Hur 
bidrar nämnden till att genomföra 
bredbandsprogrammet?  
UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN:Hur 
bidrar nämnden till att genomföra äldrepolitiska 
programmet? 
UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN:Frågor 
om CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN: Hur 
bidrar nämnden till att genomföra idrotts- och 
fritidspolitiska programmet? 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN. Hur 
arbetar nämnden med att förbättra företagsservice vid 
myndighetsutövning och i all övrig kontakt med 
näringslivet? 

Äldreförvaltningen har deltagit i projektering etapp 3 för Rosendal. detta har 
förvaltningen bidragit med tankar om hur rekreationsyta/aktivitetsyta och multihall kan 
utformas för att passa målgruppen äldre. ÄLN har från 
våren 2017 varit ansvarig för projektet "Cykling utan ålder", då projektet övergick till 
ordinarie verksamhet hos utförarna. 
Nämnden har i ett antal planärenden påpekat vikten av att ide älde  I  nya bostadsområden 
ska ha närhet till parker och gröna sammanhängande stråk, för att möta behov av 
utomhusvistelse och rekreation. 
Äldreförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av den kommunövergripande 
utredningen om samverkan mellan kommun och föreningsliv. Äldrenämnden kommer att 
delta i det fortsatta arbetet med implementeringen av utredningens rekommendationer. 

Statistik som redovisas för nämnden är alltid könsuppdelad. lämställdhetsanalyser för 
nämndens verksamheter har ännu ej påbörjats men analys av biståndsbeslut/insatser 
pågår. 
Utifrån resultatet kommer sedan analyser för jämställdhetsbudgetering inom hemvården 
att påbörjas. 
Framtagandet av åtgärder sker efter jämställdhetsbudgeteringen genomförts. 
KönskonsekvensbeskrIvningar Ingår I vissa fall  I  nämndens beslutsärenden men rutin 
behöver tas fram för att säkerställa att detta alltid finns med i underlaget. 

Avdelning rådgivning och bistånd har god tillgänglighet för företag. Avdelningen kan svara 
på frågor och ge service vardagar kontorstid. Introduktion av nya LOV-företag hemvård vid 
nytillkomna företag sker utifrån upparbetat arbetssätt. Introduktionen omfattar rutiner 
och arbetssätt i samspel. Uppdatering av informationsmaterial sker kontinuerligt under 
året. Vägledning av företag i information på utförarwebben sker kontinuerligt vid 
efterfrågan och uppkomna behov. 

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN: Hur 
bidrar nämnden till att genomföra avfallsplanen? 

Se rapportering angående KF-uppdrag OM att "öka återvinningen och en säker 
återanvändning". Detta uppdrag är påbörjat isamarbete med enheten för ekologisk 
hållbarhet samt enheten upphandling och inköp, KLK och beräknas vara färdigt 2019. 
Aktualiseras i samband med nya upphandlingar/uppdrag 





Mål Åtgärd Status åtgärd Kommentar åtgärd 

(Målområde 1) Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar 
ekonomi 

Aktivt söka de särskilda 
stimulansmedel som regeringen 
aviserat inom äldreområdet under 
2017 

Påbörjad 
Stimulansmedel för 2017 är rekvirerade och fördelade. Uppföljning av 
användningen sker regelbundet under 2017, återrapportering till Socialstyrelsen i 
januari 2018. 

Genomföra analyser för 
jämställdhetsbudgetering inom 
förebyggande verksamhet 
respektive hemvården under 2017 

Väntar 
Åtgärden är inte påbörjad, men det är i enlighet med plan. Analys av 
biståndsbeslut/insatser pågår. Utifrån resultatet kommer sedan budgeteringen 
kopplas på. 

Att utifrån analys ta fram åtgärder i 
syfte att minska ojämställdhet. Väntar 

Åtgärden är inte påbörjad, men det är i enlighet med plan. Framtagandet av 
åtgärder sker efter jämställdhetsbudgeteringen genomförts. 

Utveckla samverkan med andra 
kommunala aktörer, inte minst SBF, 
kring lokaler avseende 
samlokalisering och samnyttjande 

Färdig Åtgärden är färdig. Möten har bokats in månadvis med SBF under hösten 2017. 
SBF har tillsatt en person som resurs för att initalt inventera avtal och hyror för 
äldreförvaltningens tidigare servicehus. Utifrån denna samverkan och forum 
kommer äldreförvaltningen kunna lokalisera lokaler för samnyttjande. 

Nämndmål: Äldrenämnden ska ha en ekonomi i balans Revidera nämndens drift- och 
kvalitetsplan och i samband med det 
uppmärksamma frågor kring, 
ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet 

Färdig Drifts- och kvalitetsplanen reviderad och ersatt av programmet för kommunalt 
finansierad äldreomsorg, antaget och beslutat av Äldrenämnden vid 
februarisammanträdet 

Nämndmål: Äldrenämnden ska vara en part som bidrar till närings- 
och föreningslivets utveckling 

Förbättra företagsservice vid 
myndighetsutövning och i all övrig 
kontakt med näringslivet 

Färdig Avdelning rådgivning och bistånd har god tillgänglighet för företag. Avdelningen 
kan svara på frågor och ge service vardagar kontorstid. lntoduktion av nya LOV-
företag hemvård vid nytillkomna företag sker utifrån upparbetat arbetssätt. 
Introduktionen omfattar rutiner och arbetssätt i samspel. Uppdatering av 
informationsmaterial sker kontinuerligt under året. Vägledning av företag i 
information på utförarwebben sker kontinuerligt vid efterfrågan och uppkomna 
behov. 

Nämndmål: Äldrenämndens ska ha en verksamhet där kvinnor och 
män har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina 
liv 

Revidera nämndens drift- och 
kvalitetsplan och i samband med det 
uppmärksamma frågor kring, 
ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet 

Färdig Drifts- och kvalitetsplanen reviderad och ersatt av programmet för kommunalt 
finansierad äldreomsorg, antaget och beslutat av Äldrenämnden vid 
februarisammanträdet 



(Målområde 2) Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas 
i 

Medverka i arbetet med att 
implementera platsvarumärket. 
Utveckla fokus kring att Uppsala ska 
vara välkomnande och en bra stad 
att åldras i. 

Färdig Sammanställningen av resultatet i en presentation att användas för vidare 
implementering i verksamheterna är färdigt. Ytterligare stöd för implementering i 
verksamheterna kan avropas av respektive avdelning om behov finns. Resultatet 
dvs budskapet används framgent som stöd i annan extern och intern 
kommunikation. 

Genomföra rådslaget 
(medborgardialogen) med äldre 60+ 
och i samverkan med övriga 
förvaltningar och aktörer omsätta 
det i en handlingsplan 

Påbörjad Den sista och tredje delen i medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, 
runt om i 14 olika områden i Uppsala genomfördes under april-juni. Övriga 
förvaltningar bidrog med funktionärer i detta arbete. Arbete med framtagande av 
handlingsplan utifrån konferenserna beräknas var klart under andra kvartalet 
2018. 

Uppmärksamma frågor kring 
nedskräpning, trygghet och säkerhet 
inom ramen för medborgardialogen 
i arbetet med Äldrevänlig stad 

Påbörjad Den sista och tredje delen i medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, 
runt om i 14 olika områden i Uppsala genomfördes under april-juni. Resultatet 
kommer att omsättas i en handlingsplan där frågor kring nedskräpning, trygghet 
och säkerhet kommer att uppmärksammas utifrån vad som framkommit under 
medborgardialogerna. 

(Målområde 3) Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och 
hållbart 

Utveckla äldreperspektivet i 
stadsplanering och 
landsbygdsutveckling i samarbete 
med SBF 

Påbörjad Kontakter tagna för att etablera en ökad kommunikation kring ÄLF:s 
behovsinventeringar ifråga om äldreboende och planarbetet inom SBF. 
Äldreförvaltningen har deltagit i projektering etapp 3 för Rosendal. 1 detta har 
förvaltningen bidragit med tankar om hur rekreationsyta/aktivitetsyta och 
multihall kan utformas för att passa målgruppen äldre. 

Vidta åtgärder utifrån framtaget 
landsbygdsprogram 

Väntar Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Nämnden kommer att involveras i 
kommunövergripande arbete/åtgärder utifrån landsbygdsprogrammet och 
tillhörande handlingsplan. Dialog och samtal förs kontinuerligt med 
landsbygdsstrateg om åtgärder och prioriteringar. Under hösten påbörjas arbetet 
utifrån programmets handlingsplan, bl.a. med servicepunkter, i vilket 
äldrenämnden deltar. Åtgärden beräknas vara färdig under år 2019 

Uppmärksamma frågor kring 
trygghet och säkerhet inom ramen 
för medborgardialogen i arbetet 
med Äldrevänlig stad och i 
kommunens planprocesser 

Påbörjad Den sista och tredje delen i medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, 
runt om i 14 olika områden i Uppsala genomfördes under april-juni. Resultatet 
kommer att omsättas i en handlingsplan där frågor kring trygghet och säkerhet 
kommer att uppmärksammas utifrån vad som framkommit under 
medborgardialogerna. 

Utveckla det ekologiska 
hållbarhetsperspektivet i 
upphandling och i uppdrag samt 
intern hantering av inventarier och 
förbrukningsmaterial 

Påbörad j  
Åtgärden påbörjad i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet, KLK. 
Aktualiseras i samband med nya upphandlingar/uppdrag 



Genom uppdragsavtal och 
förfrågningsunderlag öka andelen 
förnybar energi och förbättra 
energieffektiviteten vid transporter 
för att nå klimatmålen för 
?n?ribn9R 

Påbörjad 
Åtgärden påbörjad i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet samt 
enheten upphandling och inköp, KLK. Aktualiseras i samband med nya 
upphandlingar/uppdrag 

Medverka i av kommunstyrelsen lett 
arbete i att ta fram en strategisk 
plan för att växla till närodlade 
råvaror och ekologisk mat i 
kommunens verksamhet. 

Äldrenämnden avvaktar av kommunstyrelsen lett arbete för att ta fram en 
strategisk plan. 

Genom uppdragsavtal och 
förfrågningsunderlag utveckla 
arbetet för att nå klimatmålen för 
fossilfritt 2030 och klimatpositivt 
nsn 

Påbörjad 
Åtgärden påbörjad i samarbete med enheten för ekologisk hållbarhet samt 
enheten upphandling och inköp, KLK. Aktualiseras i samband med nya 
upphandlingar/uppdrag 

(Målområde 4) Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor 
för invånarna 

Utifrån socioekonomisk 
genomlysning av nämndens 
verksamhet utveckla strategier kring 
sociala investeringar 

Påbörjad Avgränsad socioekonomisk genomlysning har genomförts för ett urval av 
kommunens stadsdelar/landsbygder när det gäller nämndens uppsökande 
verksamhet. Strategier kring sociala investeringar ej påbörjade. Utvidgad 
genomlysning kommer att genomföras efter det att pågående utredning om 
nämndens öppna förebygggande verksamhet har slutförts. 

Anpassa träffpunktsverksamheterna 
ur ett socialt och ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv så att de i 
högre grad riktar sig mot grupper 
där hälsovinsterna förmodas bli 
störst. 

Påbörjad 
Projektgruppen arbetar med att ta fram en projektplan för uppdraget utifrån 
tidigare enkätresultat. 

Utveckla samarbetet med Region 
Uppsala, förenings- och näringsliv 
kring hälsofrämjande aktiviteter och 
initiativ för äldre 

Väntar 
Ej påbörjad, men det är enligt plan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa 
baslinjemätning. Steget därefter är att ta fram en handlingsplan och först därefter 
är det aktuellt med implementering av handlingsplanen. 

Genomföra rådslaget 
(medborgardialogen) med äldre 60+ 
och i samverkan med övriga 
förvaltningar och aktörer omsätta 
det i en handlingsplan 

Påbörjad Den sista och tredje delen i medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, 
runt om i 14 olika områden i Uppsala genomfördes under april-juni. Övriga 
förvaltningar bidrog med funktionärer i detta arbete. Arbete med framtagande av 
handlingsplan utifrån konferenserna beräknas vart klart under andra kvartalet 
2018 



(Målområde 5) Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Nämndmål: I Uppsala ska det finnas en mångfald av boendeformer 

för äldre 

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 

Påbörjad Genomlysning av utbudet av trygghets- och seniorbostäder i kommunen har tagits 
fram. Målet är att under året/början av 2018 utveckla dessa till strategiska 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan med externa parter i frågan. 
Åtgärden beräknas vara färdig under år 2018 

Se över regelverk och praxis samt 
subventioner till trygghetsbostäder 

Väntar Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. Förberedande arbete har inletts 
och själva översynen kommmer att påbörjas under senare delen av 2017. 
Åtgärden beräknas vara färdig under år 2018. 

(Målområde 7) Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få 
stöd, vård och omsorg utifrån sina behov 

Fortsätta arbetet med 
implementering av IBIC och 
personcentrerad vård och omsorg 
samt den egna uppföljningen av 
äldres och anhörigas upplevelser av 
inflytande och egenmakt 

Påbörjad 
IBIC-gruppen arbetar enligt plan och under hösten kommer ytterligare tre 
personer i gruppen gå Socialstyrelsens processledarutbildning. Översyn av 
uppföljning är påbörjad. Tre personer deltar nu i utbildningen fördjupad 
jämställdhetsanalys och genomför inom ramen för denna en analys av 
biståndshandläggningen. Denna förväntas vara klar under september/oktober. En 
förvaltningsövergripande grupp för erfarenhetsutbyte gällande jämställd 
biståndsbedömning kommer att börja träffas under hösten. 

Fortsätta utvecklingen av tydlig 
information och relevanta 
jämförelsemått, med syftet att 
underlätta för medborgaren att göra 
informerade val. 

Väntar 
Åtgärden är ej påbörjad men det är enligt plan. För jämförelseverktyget "Hitta och 
jämför" är förslag på kvalitetsmått framtaget för webbpublicering. Revidering kan 
bli aktuellt utifrån översynen av arbetssätt i individuppföljning och samspel med 
avtalsuppföljning. 

Fortsätta det särskilda 
utvecklingsarbetet kring psykisk 
hälsa hos äldre 

Påbörjad 
Enligt projektplanering genomförs regelbunda utbildningar i Första hjälpen till 
psykisk hälsa äldre samt kurser Äldre med risk/missbruk. En ytterligare konferens 
har genomfört för att öka kunskap om psykisk (o)hälsa hos äldre. 

Fortsätta det särskilda 
utvecklingsarbetet och samverkan 
med övriga sociala nämnder kring 
att förebygga drogmissbruk, 
inklusive narkotikamissbruk och 
skadligt alkoholbruk 

Påbörjad 

Checklistor och processkartor är framtagna och ska fastställas under hösten 
2017. 



Omvärldsspaning har påbörjats, för att se goda exempel men åtgärden är i övrigt 
inte påbörjad. Ansvarsfördelning och förutsättningar för arbetet behöver 
förtydligas under tertial 3 för att möjliggöra fortsatt arbete med åtgärden. 

Försenad 

Påbörjad Pröva olika välfärdstekniska 
hjälpmedel 

Påbörjad Att tillsammans med 
omsorgsnämnden inrätta ett 
omsorgspris i Uppsala kommun (KF 
29 september 2014 § 195) 

ML_ 

d. Intention har funnits att undersöka mo theteif 
lämpligheten att inkludera frågor om språkkunskap/språkbakgrund hos personal 
och brukare i tertialen till utförarna. 1 dagsläget pågår inget aktivt arbete med 
tertialen som är vilande. Under tertial 3 kommer alternativa 
kartläggningsmöjligheter vid sidan av tertialen att undersökas. 

Påbörjad Fortsätta det särskilda 
utvecklingsarbetet och samverkan 
med övriga sociala nämnder kring 
att förebygga våld i nära relationer 

Checklistor och processkartor är framtagna och ska fastställas under hösten 
2017. 

Utifrån en systematisk 
genomlysning av organisation, 
ansvarsfördelning, arbetsformer och 
standard på vård- och 
omsorgsboenden identifiera 
förbättringsområden och ta fram en 
strategisk utvecklingsplan 

Utreda möjligheten och 
förutsättningarna till att öppna ett 
HBTO. certifierat äldreboende i 
Uppsala 
Utreda om och i så fall hur insatser 
och beslut fördelas och skiljer sig 
utifrån kön 
Utveckla arbetsformer för att säkra 
en jämställd biståndsbedömning. 

Kartlägga språkbakgrunder hos 
personal och brukare 

Påbörjad 

Väntar 

Nämndmål: Äldre invånare ska få stöd, vård och omsorg utifrån sina 
behov 

Nämndmål: Äldre invånares egnas resurser ska tas tillvara och de ska 
kunna leva ett oberoende liv 

Arbetet pågår inom ramen för den fördjupade jämställdhetsanalysutbildningen. 

Åtgärden är inte påbörjad men det är enligt plan. Utveckling av arbetsformer för 
en jämställd biståndsbedömning är beroende på resultatet i 
dokumentationsgranskning. Utveckling av arbetsformer för en säkerställd 
jämställd biståndsbedömning tas fram när utvecklingsområden i 
biståndsbedömningen är klagjorda. Klart under hösten 2017 

en tillsynsprojekt kommer att starta på två av våra äldreboenden i egenregi. En 
utbildningssatsning kommer att genom innovationsguiden nyckelpersoner i 
organisationen kommer att få utbildning och stöd i hur man driver 
innovationsoroiekt.  
En gemensam arbetsgrupp med representanter från ÄLF, OMF och SCF har bildats 
och har börjat arbeta med att ta fram en gemensam modell för omsorgspris. OMF 
samordnar och leder arbetet. Arbetet fortgår enligt plan och priset förväntas vara 
inrättat innan året slut. 



Nämndmål: Äldrenämndens egenregiverksamhet ska vara en förebild 
vad det gäller att kostnadseffektivt tillhandahålla vård och omsorg 
med hög kvalitet 

Utveckla arbetssätt och 
arbetsformer för att stärka 
egenregin som föredöme och 
riktmärke för andra utförare och 
samarhptmartnprs 

Påbörjad Ett tillsynsprojekt kommer att starta på två av våra äldreboenden i egenregi. En 
utbildningssatsning kommer att genom innovationsguiden ge nyckelpersoner i 
organisationen utbildning och stöd i hur man driver innovationsprojekt. 

(Målområde 8) Uppsalas invånare och organisationer ska vara 
delaktiga i att utforma samhället 

Genomföra rådslaget 
(medborgardialogen) med äldre 60+ 
och i samverkan med övriga 
förvaltningar och aktörer omsätta 
det i en handlingsplan 

Påbörjad Den sista och tredje delen i medborgardialogen, de s.k. rundabordskonferenserna, 
runt om i 14 olika områden i Uppsala genomfördes under april-juni. Övriga 
förvaltningar bidrog med funktionärer i detta arbete. Arbete med framtagande av 
handlingsplan utifrån konferenserna beräknas vara klart under andra kvartalet 
2018. 

Utreda former, villkor och 
finansiering för möjliga partnerskap 
med förenings- och näringsliv kring 
att erbjuda hälsofrämjande 
aktiviteter för äldre 

Påbörjad 
Åtgärden är påbörjad. Ingår som en del i arbetet med att målgruppsanpassa 
träffpunkterna. 

Medverka i kommunövergripande 
översyn av samverkan mellan 
kommun och föreningsliv 

'ä'iifii.  Äldreförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av den kommunövergripande 
utredningen. Äldrenämnden kommer att delta i det fortsatta arbetet med 
implementeringen av utredningens rekommendationer. 2017-2018 kommer 
nämnden även att delta i revidering av den lokala överenskommelsen (LÖK). 

(Målområde 9) Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra 
arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala 

Medverka i det fortsätta 
genomförandet av heltidsreformen 

Påbörjad Nära samarbete med projektledare för heltid som norm. Arbeta med 
schemaläggning, se över möjligheter till resurstid. Nytt omval till heltid inför 2018 
sker 10/9. 

Stärka möjligheterna till ett nära 
ledarskap och medarbetarnas 
möjligheter till inflytande och 
delaktighet inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Påbörjad Införande av områdeschefer i egen regin. Översyn av antal medarbetare per chef i 
egen regin.. Rekryteringsåtgärder med flera reklamkampanjer bl.a. annons i 
studentblocket för nya universitetsstudentfer, facebookannonser, chef från 
hemvården finns på arbetsförmedlingen varje fredag. 



Utveckla den verksamhetsförlagda 
utbildningen och nämndens 
samarbete med arbetsförmedling 
och utbildningsanordnare. 

Påbörjad 

  

Utveckla arbetsmiljöarbetet utifrån 
Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrift 
om psykosocial arbetsmiljö inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Inom Vård och Omsorgscollege samlar vi just nu in statistik på antal 
pensionsavgångar närmaste 5 årsperiod för att tillsammans med 
gymnasieskolorna och vuxengymnasierna kunna matcha behovet av 
nyanställningar. 
Uppsala kommun står för värdskapet för yrkes-SM 2018 och Lundellska skolan är 
utvald tillsammans med 3 andra skolor i landet att anordna en av deltävlingarna 
innan SM startar. Vård- och omsorgscollege har ansvar för Uppsalas monter vid 
utställningen och kommer att angagera duktiga undrsköterskor. Till SM kommer 
tävlande och besökare från hela Sverige. KiVO-projektet är i full gång och 
utbildar fn inkluderingshandledare och språkombud för att nyanlända och även 
redan anställda ska få hjälp med svenska språket. 
Tillsammans med HR-enheten håller vi just nu på att ta fram en mall för hur man 
som chef ska tolka de betyg/intyg som en sökande har med sig. Vi tittar 
också på hur man bör skriva annonser för att verkligen rekrtytera attraktiv 
personal 

Enkät besvarad av chefer. Insatser görs efter behov. 

Utveckla arbetet med 
schemaläggning inom egenregin 

Nämnden har inga strukturella 
löneskillnader på grund av kön och 
bevakar detta fortsatt vid 
löneöversyn. 

Se åtgärder ovan samt därutöver ta 
fram en aktuell 
kompetensförsöriningsplan.  
Se över nämndens arbetsplatser 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

Integrera 
funktionshinderperspektivet i 
nämndens nya 
kompetensförsörjningsplan  

Påbörjad 

Påbörjad 

Påbörjad 

Väntar 

Påbörjad  

Införande av Bemanna smart 1/10-31/12 i samtliga verksamheter i egen regin. 

Ny löneanalys presenteras under hösten. 

Kompetenskartläggningen klar. Kompetensförsörjningsplan för bristyrken med 
förslag på aktiviteter är påbörjad. Deltagande i innovationsguiden. Tillsynsprojekt 
i SÄBO 
Valet har gjorts att skjuta åtgärden på framtiden av prioriteringsskäl i 
omorganisationsarbetet, planeras preliminärt till 2018. 

I avd Boende finns ett prioterat område att nyttja daglig verksamhet, traineers 
olika sysslor i verksamhet där det är möjligt. I avd hemvård tar man emot 
praktikanter i välfärdsanställningar och från Navet. I avd F&J påbörjas samarbete 
med daglig verksamhet med enklare arbetsuppgifter 



Kvarvarande uppdrag (från 2016 eller tidigare) KVARVARANDE UPPDRAG: Att se 
över och eventuellt förnya 
hjälpmedlen i syfte att säkerställa 
att de svarar mot brukarnas behov. 

Påbörjad 

- — ; _ , i 
, 

Projekt rehabprocessen startar i augusti med kartläggning av hela rehabkedjan. 
Detta arbete går in i arbetet med trygg hemgång och trygg och säker utskrivning 
från slutenvården 

KVARVARANDE RIKTAD 
SATSNING: En fortsatt satsning på 
rehabiliteringsteam för att 
långsiktigt minska behovet av 
äldreomsorgsinsatser. 

KVARVARANDE RIKTAD Påbörjad 
SATSNING: En fortsatt utveckling av 
tydlig information och relevanta 
jämförelsemått baserade på 

Översyn och uppdatering av informationsmaterial är klart. Hitta och jämför, 
förslag på kvalitetsmått framtaget för webbpublicering. Revidering kan bli aktuellt 

kvalitetsmätningar, med syftet att utifrån översynen av arbetssätt i individuppföljning och samspel med 
underlätta för medborgaren att göra 
informerade val. 

avtalsuppföljning. 
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