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Bakgrund 
I nämndens verksamhetsplan för 2017 har de nio inriktningsmålen i Mål och Budget 2017-
2019 brutits ned till 15 nämndmål utifrån nämndens specifika uppdrag, utmaningar och 
behov. Nämnden berörs även av totalt 35 riktade eller generella uppdrag från 
kommunfullmäktige.  
 
För att nämnden ska bidra till måluppfyllelse har respektive avdelning i förvaltningen 
upprättat aktivitetsplaner där konkreta aktiviteter tagits fram som bidrar till måluppfyllelse. 
Det innebär att medarbetare och chefer på alla nivåer involveras, och att deras kunskap och 
engagemang tas tillvara. 
 
Ärendet 
Det pågår ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsförbättring utifrån 
verksamhetsplanen. En samlad bedömning är att nämnden bidrar till måluppfyllelse för 
inriktningsmålen och att uppdragen har påbörjats och flyter enligt plan. Inriktningsmålen och 
uppdragen redovisas i en särskild bilaga. 
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Direktör 
 



Mål Status Trend Kommentar

Inriktningsmål 

1: Uppsala kommun 

ska ha en jämställd 

och hållbar ekonomi

  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden vidtar flera åtgärder för att överföra verksamhet i egen regi, fortsätta utveckla 

hemmaplanslösningar istället för placeringar, samt utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning. Nämnden arbetar för att ställa om till 

andra boendelösningar utifrån förändrade ersättningsregler avseende sänkta statliga ersättningar för ensamkommande barn. 

Möjligheterna att i rätt takt ställa om till stödboende för att möta den ekonomiska utmaningen är dock beroende av tillgången till 

boenden, vilket ligger under annan nämnds mandat. Nämnden har omförhandlat individavtal med leverantörer för konsultenstödd 

familjehemsvård och sänkt kostnaden med ca 2 mnkr per månad. Ytterligare förhandlingar planeras under våren. Flera åtgärder pågår 

avseende utvecklad uppföljning och förbättrade arbetssätt i en ny samlad nämndorganisation i syfte att sänka kostnaderna inom 

framförallt barn- och ungdomsområdet. Fortsatt kvalitetssäkringsarbete avseende återsökning av statsbidrag för ensamkommande 

barn pågår.

Inriktningsmål 2: 

Uppsala ska vara 

attraktivt att leva, 

verka och vistas i

  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden genomför en rad åtgärder i syfte att förbättra mottagandet av 

ensamkommande barn. Förhandling av avtal och andra åtgärder pågår för att möta lagändring om sänkta ersättningsnivåer från och 

med juli i år. Nämnden arbetar för att öka antalet stödboenden och planeringar i stödboende för ensamkommande barn. Det första 

stödboendet har öppnade nu i maj 2017.

Nämnden utvecklar arbetssätt med stöd av teknik så som krypterad e-post, digitala handlingar till individutskott, samt Skype-möten för 

att bättre möta invånarnas behov och underlätta det vardagliga arbetet för medarbetarna så att mer tid frigörs för direkt 

medborgarkontakt.

Inriktningsmål 3: 

Uppsalas stad och 

landsbygd ska växa 

smart och hållbart
  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Digitala handlingar har införts för individutskotten vilket innebär en kraftigt minskad 

administration som sparar mycket tid och energi för medarbetarna och innebär en högre säkerhet avseende känsliga handlingar, samt 

minskad pappersförbrukning. Säker (krypterad) e-post införs successivt under året, vilket minskar administrativ börda för 

medarbetarna och ger en ökad säkerhet i hanteringen internt och externt. Planering pågår för att uppmuntra till cykelanvändning 

istället för bil där så är möjligt.

Inriktningsmål, status och kommentarer, aprilbokslut 2017, socialnämnden 
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Inriktningsmål 

4: Uppsala ska vara 

jämlikt, med goda 

levnadsvillkor för 

invånarna

  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden genomför i samarbete med civilsamhället en kartläggning av förekomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck i grundskolan i årskurs 9. En nämndövergripande grupp tillsätts för att säkerställa kommunikation och 

 implementering av handlingsplanen i nämndens verksamhet. Kommunövergripande utbildningsinsatser planeras. Nämnden planerar 

stärkta insatser gentemot våldsutövare i samarbete med civilsamhället. Nämnden har tagit fram en aktivitetsplan för 

utvecklingsarbetet avseende den nationella minoriteten romer - implementering pågår. En uppsökandetjänst om 50 procent avseende 

socialt utsatta EU-medborgare med särskilt fokus på barnens situation har tillsatts.

En rad åtgärder pågår för att utvecklat mer flexibla lösningar i en större nämndorganisation i syfte att öka kvaliteten för medborgarna 

och minska kostnaderna.

Nexus utbildar sig i syfte att blir HBTQ-diplomerade under året.

Inriktningsmål 

5: Uppsalas invånare 

ska ha bostad och 

arbete   

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Under 2016 avslutades 183 bostadssociala kontrakt och antalet kontrakt minskade med 

118 st. Bedömningen är att minskningen av antalet kontrakt inte kan fortsätta på samma sätt under 2017 mot bakgrund av den 

genomgång som är gjord och att biståndsbehovet kvarstår hos flertalet av de som nu har kontrakt. Målsättningen nu är att jobba för att 

nya kontraktsinnehavare ska kunna skriva eget kontrakt så fort som möjligt. På så sätt ökar omsättningen och den enskildes 

självständighet ökar. Bostad först som startade under hösten 2016 kommer under året att utökas med ytterligare fem lägenheter.

Inriktningsmål 

6: Uppsalas alla barn 

och elever ska klara 

sin utbildning och 

utmanas i sitt lärande
  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Den kartläggning som samverkansprojektet för ökad skolnärvaro genomfört under 2016 

är nu klar och presenteras våren 2017. Rapporten innehåller olika förslag kring konkret arbete och resursförstärkningar. Planering 

pågår för åtgärder utifrån kartläggningen.

Nämnden arbetar tillsammans med UBN för att utveckla arbetssätt för att säkra placerade barns skolgång.

Inriktningsmål 7: 

Uppsala ska invånare 

leva ett oberoende liv 

och få stöd, vård och 

omsorg utifrån sina 

behov

  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbete för utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har inletts med 

inventering av processer, planering för framtagande av ytterligare processer och styrdokument, utveckling av intranätet samt 

förvaltningsorganisation för kvalitetssäkring. En rad åtgärder pågår för att stärka det förebyggande arbetet bland annat inom ramen för 

närvårdssamverkan och PRIO.

Nyckelpersoner utbildas inom jämställdhetsanalys.

Inriktningsmål 8: 

Uppsalas invånare 

och organisationer 

ska vara delaktiga i 

att utforma samhället
  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Fortsatt implementering av metoden Signs of Safety som borgar för en hög delaktighet 

hos invånarna. En årsplanering tas fram för hur brukarsynpunkter ska samlas in och tas till vara för förbättring av verksamheten. 

Avdelning Ensamkommande barn och ungdom medverkar i utformning av en ny nationell brukarundersökning med fokus på 

boendesituation för målgruppen. Avdelning Ensamkommande barn och ungdom medverkar även i Nationellt förnyelselabb via SKL 

och Avdelning behandlingshem och utredningshem medverkar i SKLs projekt Innovationsguiden för nya arbetssätt och ökad 

delaktighet. Båda projekten har fokus på brukarorienterad innovation och verksamhetsutveckling. 
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Inriktningsmål 

9: Uppsala kommuns 

medarbetare ska ha 

bra arbetsvillkor och 

kan med hög 

kompetens möta 

Uppsala

  

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar enligt flera handlingsplaner och projektplaner för att säkra 

kompetensförsörjningen inom barn- och ungdomsområdet. Arbetsgrupper med medarbetare har tillsatts för att säkra hög delaktighet i 

att finns lösningar på utmaningen att rekrytera och behålla socionomer. Fortsatt uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

planeras likväl som chefsstöd i form av handledning.

3 Therese Andersson (therese.andersson), 2017-04-13 17:16



Uppdrag Status Kommentar

Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Förbättringsarbete avseende återsökning statsbidrag 

pågår. Ytterligare arbete med rutin för bevakning och ansökan om externa medel tas fram under året. 

Uppdraget beräknas klart 2017.

Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst 

ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta 

fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nyckelpersoner har utbildats i jämställdhetsanalys 

och analyserat insatser för barn och unga. Uppdraget beräknas klart 2017.

Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande 

investeringar
 

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

och centrala anvisningar för investeringsplan (se separat KF-uppdrag). Uppdraget beräknas klart 

senast 2018.

Ta fram en långsiktig investeringsplan

 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Avvaktar centrala anvisningar för 

investeringsplan. Uppdraget beräknas klart senast 2018.

Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka 

kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet (SCN och 

OSN)
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Översyn avseende kostnader för barn- och 

ungdomsvården har påbörjats och en del åtgärder har redan inletts.  Uppdraget beräknas klart 2017.

Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark 

och anläggningar
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Dialog avseende lokaler etc. pågår med 

Stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget rör ett av nämndens mest prioriterade behov, dvs. lokalfrågor 

och boendelösningar, och arbetet bedöms som långsiktigt. Uppdraget beräknas därför klart tidigast 

2019.

Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och 

utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och 

klimatsmarta innovationer

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nya arbetssätt provas i form av Skypemöten som 

kompletterande kommunikation, digitala handlingar till nämnd och krypterad e-post. Avdelning 

Ensamkommande barn och ungdom medverkar i Nationellt förnyelselabb via SKL och Avdelning 

behandlingshem och utredningshem medverkar i SKLs projekt Innovationsguiden för nya arbetssätt 

och ökad delaktighet. Myndighetshandläggningen utvecklas med stöd av IT-utveckling. Uppdraget om 

innovation är ett prioriterat område för nämnden och kommer att bedrivas löpande. Uppdraget slutförs 

därför tidigast 2019.

Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket 

Uppsala
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Kontakt har tagits med kommunikationsstaben och 

nämndens kommunikationsstrateg som arbetar med detta. Uppdraget beräknas pågå under 2017 och i 

viss mån 2018 (slutförs 2018).

Kommunfullmäktigeuppdrag, status och kommentarer, aprilbokslut 2017, socialnämnden
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Förbereda kommunens åtagande avseende 

världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för 

Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta 

naturreservatet Årike Fyris

 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Avvaktar samordning av ansvarig nämnd. 

Planeringen är att bevaka socialnämndes ansvarsområden i världsarvsansökan, som inkludering och 

tillgänglighet. Uppdraget beräknas klart 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 arbetet går enligt plan. Socialnämnden arbetar för en trygg och säker 

kommun genom utveckling av områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärkning med en särskild 

uppsökande resurs för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation. Uppdraget 

beräknas slutfört 2017.

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för 

hållbar stads- och landsbygdsutveckling
 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Avvaktar samordning från KS i frågan. 

Arbetet med stads- och landsbygdsutveckling bedöms som löpande och uppdraget förväntas därför 

vara slutfört tidigast 2019.

Stärka arbetet med stadsutveckling för att förebygga och 

förhindra social oro
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Socialnämnden arbetar för en trygg och säker 

kommun genom utveckling av områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärkning med en särskild 

uppsökande resurs för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation.

Öka återvinningen och en säker återanvändning

 

Uppdraget är påbörjat inom vissa avdelningar avseende förbättrad återvinning. Ett 

förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas 

senare under året. Uppdraget bedöms som löpande och slutsförs därför tidigast 2019.

Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten 

vad gäller energieffektivitet
 

Uppdraget är inte påbörjat än, men det är enligt plan. Ett förvaltningsgemensamt arbete med 

kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året. Uppdraget bedöms 

som löpande och slutsförs därför tidigast 2019.

Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror 

och ekologisk mat i kommunens verksamhet (KTN, ÄLN, 

OSN, SCN, UBN och KS)  

Uppdraget är till del påbörjat inom vissa avdelningar avseende ekologiska livsmedel. Åtgärden 

samordnas med berörda nämnder. Ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och 

samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året. Uppdraget bedöms som löpande 

och slutsförs därför tidigast 2019.

Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och 

klimatpositivt 2050

 

Uppdraget är påbörjat inom vissa avdelningar avseende förbättrad ekologiska livsmedel och minskad 

bilanvändning till förmån för cykel. Ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning 

av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året. Uppdraget bedöms som löpande och slutsförs 

därför tidigast 2019.

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nämnden bidrar i det arbete med äldrevänlig stad 

som Äldrenämnden samordnar. Medarbetare medverkar i att arrangera äldredialoger. Uppdraget 

bedöms slutföras 2017.
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Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nämnden arbetar med två ansökningar avseende 

sociala investeringar med inriktning mot att utveckla stöd till biologiska föräldrar till placerade barn, 

vilket har en välkänd förebyggande effekt. Uppdraget beräknas som löpande och slutförs därför tidigast 

2019.

Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga 

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

och IFN)

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Det förebyggande arbetet är ett prioriterat område för 

nämnden och flera åtgärder pågår inom området. Ny nämndorganisation ger möjlighet till mer flexibla 

lösningar och ökat samarbete mellan avdelningarna som främjar det förebyggande arbetet och 

motverkar placeringar. Områdesarbetet har stärkts med fler resurser och en särskild funktion för socialt 

utsatta EU-migranter med särskilt fokus på barnens situation har införts. Nämnden arbetar 

förebyggande tillsammans med civilsamhället inom flera områden. Uppdraget bedöms som löpande 

och slutförs därför tidigast 2019.

Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller 

studerar (UBN, AMN, SCN och OSN)
 

Uppdraget är påbörjat i viss mån och arbetet går enligt plan. Nämnden undersöker möjlig och lämplig 

utveckling av insatser för ungdomar. Uppdraget bedöms som löpande och slutförs därför tidigast 2019.

Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning 

samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till 

sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)  

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

uppdraget och socialnämnden avvaktar inbjudan till att ta fram en handlingsplan för sociala företag. 

Uppdraget bedöms slutföras senast 2018.

Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och 

insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och 

ÖFN)

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Ett brukarteam har startats under hösten 2016 som 

utvecklat samarbetet mellan barn och vuxenenheterna avseende familjer där det finns missbruk hos 

föräldrarna. Fortsatt utveckling genom att samla in synpunkter från brukarteamet för 

verksamhetsutveckling pågår. Resultatet av SKLs brukarundersökning 2016 analyseras för närvarande 

och förbättringsarbete utifrån resultatet planeras. Ytterligare utveckling av brukarinflytande planeras 

under året. Uppdraget bedöms som prioriterat löpande och bedöms därför slutföras tidigast 2019.

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)

 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Kommunikation och samarbete på 

ledningsnivå med berörda nämnder planeras under året. Uppdraget bedöms slutföras 2018.

Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens 

stadsdelar (SCN och KTN)
 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Nämnden planerar inleda samarbete med 

Kulturnämnden avseende uppdraget senare under året. Uppdraget bedöms slutföras 2018.
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Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (OSN, 

SCN, ÄLN)

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nämnden arbetar tillsammans med övriga berörda 

nämnder utifrån PRIO-handlingsplan - särskilt fokus läggs på utveckla ungdomsmottagningarna, öka 

skolnärvaro (samverkansprojekt) och insatser för ensamkommande barn och ungdomar. Uppdraget 

bedöms som löpande och slutförs därför tidigast 2019.

Stärka insatserna för att förebygga och behandla 

drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholbruk (ÄLN, OSN, SCN)
 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Socialjouren utvecklar samarbetet med SSP-

samordnarna. Under våren 2017 har gemensamma insatser mellan polis och socialtjänst gemoförts 

med syfte att komma tillrätta med drogmissbruket bland ensamkommande ungdomar. I detta arbete har 

SSP och socialjouren haft ett tätt samarbete, man har också inom andra områden påbörjat ett 

informationsutbyte. Uppdraget bedöms slutföras 2018.

Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer 

(SCN)

 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Nämnden kommer under året att utreda och 

föreslå former för utvecklad samverkan med landstinget kring hemlösa personer, samt satsa 

på samordnade individuella planer (SIP) i samverkan med landstinget. Uppdraget bedöms slutföras 

under 2017.

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

och ÄLN)

 

Uppdraget är påbörjat. Allt är klart för att starta halvvägshus men lokaler för verksamheten saknas. En 

kartläggning av boende- och vårdkedjan är genomförd och har lämnat förslag till åtgärder. Den interna 

öppenvården användas i högre grad, likväl som användandet av verksamheten Siri ska öka efter 

vidtagna åtgärder. En stor omställning av verksamhet och boendelösningar pågår för ensamkommande 

ungdomar utifrån förändrade förutsättningar. Uppdraget bedöms slutföras senast 2018.

Utveckla metoder för att säkra en jämställd 

biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Handläggarna på beroendeenheterna fick under 

2016 utbildning i att använda Genushanden. Implementeringen fortsätter och under 2017 ska en 

uppföljning och utvärdering göras. KS samordnar erfarenhetsutbyte med berörda nämnder för ett ökat 

lärande. Uppdraget bedöms slutföras 2018.

Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och 

familjeomsorgen (SCN)

 

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Utvärdering av program för individ- och 

familjeomsorgen samordnas med uppföljning av övriga program och handlingsplaner som samordnas 

av KS i samband med augustibokslutet 2017. Uppdraget bedöms slutföras 2017.

Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom 

Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Nämnden har flera åtgärder avseende ökad 

samverkan med föreningslivet. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag är klar sedan maj 2016 och 

efter synpunkter från berörda föreningar kommer riktlinjerna nämndbehandlas före sommaren. Eksätra 

ingår ett samarbete med friluftsfrämjandet för fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

neuropsykistriska diganoser. Uppdraget bedöms slutföras senast 2018.
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Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

 

Uppdraget är färdigt. Heltidsreformen är genomförd avseende socialnämndens verksamheter.

Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och 

rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar 

arbetsmiljö (OSN, SCN och ÄLN)

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Socialnämnden har påbörjat flera åtgärder som syftar 

till att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Bland annat se över annonsering, ökad 

samverkan med universitetet, utveckla kvalitetsledningssystem och bättre IT-lösningar, samt 

utvecklingsarbete i samverkansprojekt med fackliga parter för att rekrytera och behålla socionomer 

inom myndighetsutövande barn- och ungdomsvården. Uppdraget är prioriterat för nämnden och 

bedöms som löpande. Uppdraget slutförs därför tidigast 2019.

Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

 

Nämnden har kartlagt löneläget och konstaterat att det inte finns osakliga löneskillnader på grund av 

kön inom nämndens verksamheter.

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för 

nuvarande och kommande bristyrken

 

Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Socialnämnden har påbörjat flera åtgärder som syftar 

till att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Bland annat ett flertal åtgärder för att förbättra 

arbetsmiljö och ta fram en kompetensförsörjnings plan. Ytterligare åtgärder är bland annat att se över 

annonsering, ökad samverkan med universitetet, utveckla kvalitetsledningssystem och bättre IT-

lösningar, samt utvecklingsarbete i samverkansprojekt med fackliga parter för att rekrytera och behålla 

socionomer inom myndighetsutövande barn- och ungdomsvården. Uppdraget är prioriterat för 

nämnden och bedöms som löpande. Uppdraget slutförs därför tidigast 2019.

I ökad utsträckning erbjuda personer med 

funktionsnedsättning arbete  

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. KS samordnar uppdraget och 

socialnämnden bedömer att åtgärder vidtas under året. Uppdraget bedöms slutföras under 2018.
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