
Bilaga 6 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelser samt 

gemensamma nämnder 

 

Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd 

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 

2017 med plan för 2018-2019. Totalkolumnen visar en sammanvägd bedömning utifrån statusen för nämnderna. I den mån det finns underlag framgår där 

även vilket år uppdragen förväntas vara färdiga. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner 

(räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan. 

 

Förkortningar som används i tabellen   

KS Kommunstyrelsen UBN Utbildningsnämnden 

GSN Gatu- och samhällsmiljönämnden OSN Omsorgsnämnden 

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden SCN Socialnämnden 

NGN Namngivningsnämnden ÄLN Äldrenämnden 

PBN Plan- och byggnadsnämnden IFN Idrotts- och fritidsnämnden 

AMN Arbetsmarknadsnämnden KTN Kulturnämnden 

    

Förklaringar för bedömningen av mål Förklaringar för bedömningen av uppdrag 

Blå Nämnden har uppnått det den planerat (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet. 

Grön  Nämnden har uppnått övervägande del av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. 

Gul  Nämnden har (enbart) uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. 

Röd  Nämnden har inte bidragit till inriktningsmålet. 

Blå 

Grön 

Gul 

Röd 

Uppdraget är genomfört 

Arbetet med uppdraget går enligt plan 

Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan 

Uppdraget genomförs ej 

 

  



 
MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 1  Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi  
 

             

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering             2018 

1.2 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst 

ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta 

fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet 

        *    2018 

1.3 Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande 

investeringar 
            2018 

1.4 Ta fram en långsiktig investeringsplan             2019 

1.5 Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka 

kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet (SCN och OSN) 
            2018 

1.6 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark 

och anläggningar 
            2019 

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 



 

MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i              

2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och 

utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta 

innovationer 

         *   2019 

2.2 Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och 

fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN) 
            2018 

2.3 Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket 

Uppsala 
  *          2018 

2.4 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av 

kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN) 
            2019 

2.5 Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, 

jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid (KTN, IFN, 

Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern) 

            2019 

2.6 Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de 

nordöstra stadsdelarna (KTN) 
            2018 

2.7 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan 

inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga 

gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike 

Fyris 

            2019 

2.8 Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt 

Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och 

fritidsverksamheter (GSN, KTN och KS) 

             

2.9 Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 

lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och USAB) 
            2019 

2.10 Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och 

förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att 

upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun 

            2019 

2.11 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och 

kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, KS, PBN och de 

kommunala fastighetsbolagen) 

            2019 

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 

 

 

  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart              

3.1 Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för 

hållbar stads- och landsbygdsutveckling 
         *   2019 

3.2 Utveckla strategin för markförvärvning (KS, PBN och bolag)             2018 

3.3 Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och 

förhindra social oro 
     *   *    2019 

3.4 Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten (KS och 

RÄN) 
            2018 

3.5 Öka återvinningen och en säker återanvändning             2019 

3.6 Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten 

vad gäller energieffektivitet 
            2020 

3.7 Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav 

ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som 

bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på 

närproducerade energiresurser (KS och GSN) 

            2019 

3.8 Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)              

3.9 Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror 

och ekologisk mat i kommunens verksamhet (KTN, ÄLN, OSN, 

SCN, UBN och KS) 

            2019 

3.10 Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, 

bygga och drifta lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och 

rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och 

Skolfastigheter) 

            2018 

3.11 Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens 

ytterområden och kransorter (GSN, Skolfastigheter, 

Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och 

Uppsalahem) 

             

3.12 Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (GSN, 

UBN och Skolfastigheter) 
             

3.13 Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och 

klimatpositivt 2050 
            2019 

3.14 Ta fram program för klimatanpassning (KS)             2018 

3.15 Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom 

förbättrad samordning (KS) 
            2020 

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 

 

  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna              

4.1 Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad         * *   2020 

4.2 Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i 

syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för 

de olika programmen och planerna inom området (KS) 

            2018 

4.3 Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar             2019 

4.4 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga 

insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och 

IFN) 

            2019 

4.5 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva 

kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom 

kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN och UBN) 

            2018 

4.6 Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens 

engagemang mot rasism och diskriminering (KS) 
            2018 

4.7 Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, 

tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS) 
            2018 

4.8 Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att 

utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (MHN) 
            2018 

4.9 Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor (UBN 

och GSN) 
             

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 

  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete              

5.1 Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i 

kransorter (KS och USAB) 
            2018 

5.2 Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att 

tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa 

förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 (KS) 

            2018 

5.3 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser 

och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera 

sig i Uppsala (PBN och KS) 

            2018 

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända 

att få egen försörjning (AMN) 
             

5.5 Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller 

studerar (UBN, AMN, SCN och OSN) 
     *       2019 

5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt 

strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala 

företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS) 

            2019 

5.7 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, 

kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv (AMN) 
             

5.8 Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling             2018 

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 

  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och 

utmanas i sitt lärande 
             

6.1 Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan 

(UBN) 
      *       

6.2 Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre 

årskurser (UBN) 
      *       

6.3 Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för 

uppföljning i grundskolans lägre årskurser (UBN) 
      *       

6.4 Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, 

grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, 

modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv 

löneutveckling (UBN) 

      *       

6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 

barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn 

till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, 

inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla (KS, UBN 

och Skolfastigheter) 

            2018 

6.6 Utveckla en individanpassad vuxenutbildning (AMN)              

6.7 Fortsätta utvecklingen av kulturskolan (KTN)             2018 

6.8 Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan (KS och UBN)              

6.9 Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk 

(UBN och KTN) 
             

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat.  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård 

och omsorg utifrån sina behov 
             

7.1 Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och 

tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, OSN och IFN) 
            2019 

7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och 

insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN) 
            2019 

7.3 Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns 

för personer med komplexa behov utifrån social problematik 

och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt (OSN, AMN 

och SCN) 

        *    2019 

7.4 Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar 

(SCN och KTN) 
            2018 

7.5 Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (OSN, SCN, 

ÄLN) 
            2019 

7.6 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, 

inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk (ÄLN, 

OSN, SCN) 

        *    2019 

7.7 Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer 

(SCN) 
        *    2019 

7.8 Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN 

och ÄLN) 
            2018 

7.9 Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i 

bostad med särskild service enligt SoL och LSS (OSN) 
            2019 

7.10 Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning 

(SCN, AMN, OSN och ÄLN) 
       *     2018 

7.11 Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och 

familjeomsorgen (SCN) 
             

* Nämnden ansåg att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan, men har under året förskjutit vilket år uppdraget bedöms vara färdigt. Uppdraget är därför satt som försenat. 

 

  



MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att 

utforma samhället 
             

8.1 Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt 

verka för ett mer jämlikt valdeltagande (KS och VLN) 
            2018 

8.2 Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och 

felanmälan (KS) 
            2019 

8.3 Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och 

brukardialog (KS) 
            2019 

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och 

demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, 

inom fler områden (KS) 

            2018 

8.5 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom 

Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK 
            2018 

 

MÅL OCH UPPDRAG KS GSN MHN NGN PBN AMN UBN OSN SCN ÄLN IFN KTN Total 

Mål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och 

kan med hög kompetens möta Uppsala 
             

9.1 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen             2019 

9.2 Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och 

rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar 

arbetsmiljö (OSN, SCN och ÄLN) 

            2019 

9.3 Delade turer ska motverkas (ÄLN och OSN)              

9.4 Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön             2019 

9.5 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för 

nuvarande och kommande bristyrken 
            2019 

9.6 Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader 

för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och 

genomföra 'Vita jobb'-modellen (KS) 

            2018 

9.7 I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning 

arbete 
            2019 

 
  



Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per bolagsstyrelse 

Översikten visar hur kommunens olika bolag bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2017 med plan för 

2018-2019. Totalkolumnen visar en sammanvägd bedömning utifrån statusen för bolagen. I den mån det finns underlag framgår där även vilket år uppdragen 

förväntas vara färdiga. 

 
Förkortningar som används i tabellen   

IHUS AB Uppsala Kommuns Industrihus UKFAB Uppsala Kommuns Fastighets AB 

F-HOV Fyrishov AB UKK Uppsala Konsert & Kongress AB 

DUAB Destination Uppsala  UPAB Uppsala Parkerings AB 

UBFAB Uppsala bostadsförmedling AB STA Uppsala stadsteater AB 

FFAB Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB UVA Uppsala Vatten och Avfall AB 

SKOL Uppsala kommun Skolfastigheter AB UHEM Uppsalahem 

SPORT Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB   

 
Förklaringar för bedömningen av mål Förklaringar för bedömningen av uppdrag 

Blå Bolaget har uppnått det som det planerat (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet. 

Grön  Bolaget har uppnått övervägande del av det som det planerat för att bidra till inriktningsmålet. 

Gul  Bolaget har (enbart) uppnått delar av det som det planerat för att bidra till inriktningsmålet. 

Röd  Bolaget har inte bidragit till inriktningsmålet. 

Blå 

Grön 

Gul 

Röd 

Uppdraget är genomfört 

Arbetet med uppdraget går enligt plan 

Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan 

Uppdraget genomförs ej 

 
MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

Mål 1  Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi  
 

                   

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering              2018 

1.2 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett 

nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram 

åtgärder i syfte att minska ojämställdhet 

             2018 

1.3 Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande 

investeringar 
             2018 

1.4 Ta fram en långsiktig investeringsplan 

 
             2018 

1.6 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och 

anläggningar 
             2019 

 

 



 

MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

Mål 2  Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i 
 

                

2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra 

testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta 

innovationer 

            

 

2018 

2.3 Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket 

Uppsala 
             2018 

2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan 

inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga 

gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris 

                        

2.7 Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och 

förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att 

upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun 

            

 

2019 

2.9 Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 

lokal kultur och lokala produkter 
            

 
2018 

2.10 Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, 

jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid 
            

 
2018 

2.11 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och 

kulturlokaler i befintliga och nya områden  
             2018 

 

MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

Mål 3  Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart                 

3.1 Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för 

hållbar stads- och landsbygdsutveckling 
             2019 

3.2 Utveckla strategin för markförvärvning 

 
            

 
2018 

3.3 Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och 

förhindra social oro 
             2018 

3.5 Öka återvinningen och en säker återanvändning 

 
             2018 

3.6 Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten 

vad gäller energieffektivitet 
             2019 

3.10 Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, 

bygga och drifta lokaler 
             2018 

3.11 Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens 

ytterområden och kransorter  
             2018 

3.12 Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar 

 
            

 
2018 



MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

3.13 Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och 

klimatpositivt 2050 
             2019 

 
MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

Mål 4  Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna                 

4.1 Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad 

 
              2019 

4.3 Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar 

 
              2018 

Mål 5  Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete               

5.2 Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i 

kransorter 
            

 
2018 

Mål 6  Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och  

utmanas i sitt lärande 
 

            
 

2018 

6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 

barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn 

till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, 

inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla 

            

 

2018 

Mål 7  I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård 

 och omsorg utifrån sina behov 
 

            
 

   

 
Inga uppdrag till bolag 

 
            

 
 

 

 

MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

Mål 8  Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att  

utforma samhället 
 

            
 

   

8.5 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom 

Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK 
             2019 

Mål 9  Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög 

kompetens möta Uppsala 
 

            
 

2018 

9.1 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen 

 
             2019 

9.4 Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön 

 
             2019 

9.5 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för 

nuvarande och kommande bristyrken 
             2018 



MÅL OCH UPPDRAG IHUS F-HOV DUAB UBFAB FFAB SKOL SPORT UKFAB UKK UPAB STA UVA UHEM Total 

9.7 I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning 

arbete 
             2018 

 
  

  



Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden 

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden (RÄN) och överförmyndarnämnden (ÖFN). Uppsala är 

värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i 

Mål och budget som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om.   

 

MÅL OCH UPPDRAG RÄN ÖFN 

Mål 1  Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi  
 

  

1.2 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys 

ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet 
 

 

1.3 Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar 2018  

1.4 Ta fram en långsiktig investeringsplan   

Mål 3  Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart   

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

3.3 Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro   

3.4 Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten (KS och RÄN)   

3.5 Öka återvinningen och en säker återanvändning   

3.6 Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet   

Mål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov   

7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och 

ÖFN) 
  

Mål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala   

9.1 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen   

9.4 Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön   

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

9.7 I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete   

 
 

 


