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Inrättande av en funktion för 
välfärdsutveckling 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att inrätta en funktion för välfärdsutveckling 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 19 januari 2020 beslut att inrätta en gemensam 
ledningsorganisation för omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i syfte att samla 
förvaltningarna i en vård- och omsorgsförvaltning. Huvudskälet till sammanslagningen 
är att kommunen på ett effektivare och kraftfullare sätt ska kunna möta utmaningar 
inom vård -och omsorgsområdet. Vård och omsorg står inför stora reformerande 
utvecklingsbehov. Detta har bland annat belysts i pandemiarbetet samt den 
demografiska utvecklingen med en ökande andel kommuninvånare 80 år eller äldre 
som kommer kräva innovativa lösningar för att kunna tillgodose ökande behov av vård 
och omsorg. Region Uppsala utvecklar för närvarande också hälso- och sjukvården 
med den omfattande reformen Effektiv och nära vård 2030 vilket kommer att förändra 
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvården. En samorganiserad vård- 
och omsorgsförvaltning kan lättare ta sig an och dra nytta av reformen och utveckla ett 
fördjupat samarbete tillsammans med Region Uppsala kring till exempel geografisk 
nodorganisering och utvecklandet av vårdcentrum och närvårdsplatser i hemmet. 

För att kunna säkra välfärdsuppdraget behöver den nya vård- och 
omsorgsförvaltningen vila på stabil grund med fokus på brukarnas livskvalitet vilket 
aktiviteter och åtgärder ska utgå ifrån. Till hjälp i detta arbete föreslår förvaltningen att 
en tjänst med titeln välfärdsutvecklare tillsätts för att hålla ihop detta arbete. 
Välfärdsutvecklarens ska initialt ta fram en plan  som beskriver utvecklingsområden 
och  aktiviteter för hur välfärdsuppdraget inom äldrenämnden och omsorgsnämnden 
ska säkras.  Planen ska tas fram i samverkan med förvaltningens medarbetare, 
brukare, fackliga parter, politiken och berörda i civilsamhället.  

Äldrenämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Äldrenämnden 2021-02-10 ALN-2021-00079 
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Tjänsten kommer organisatoriskt vara knuten till avdelningen för systemledning men 
kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Välfärdsutvecklaren kommer att arbeta 
nära både äldrenämnden och omsorgsnämnden och regelbundet rapportera till 
nämndera hur arbetet fortskrider. Förvaltningen kommer att påbörja rekryteringen så 
snart förslaget antas av berörda nämnder. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för systemledning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tjänsten föreslås vara delad mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden. Kostnaden 
om cirka 1 mkr ska finansieras av statliga stimulansmedel i så stor utsträckning som 
möjligt. 

 

 

Vård -och omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund 
 
Förvaltningsdirektör 
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