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Syfte med programmet 

• Programmet ska ge förutsättningar för en ökad 
trygghet samt att upplevelsen av frihet, 
delaktighet och självbestämmande ska stärkas. 

 

• Programmet ska medvetandegöra om personer 
med funktionsnedsättningars situation samt 
verka mot stigmatisering. 

 

• Funktionshinderperspektivet ska införlivas inom 
alla områden och hinder ska undanröjas. 
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Förslag verksamhetsplan 2018 

Nämndens åtgärd Koppling till styrdokument  
Förväntade effekter av 

åtgärden 

Fortsätta samverka med 

berörda nämnder för en 

förbättrad folkhälsa bland 

äldre personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Program för full delaktighet för 

personer med 

funktionsnedsättning, KF 

2016. 

Idrott- och fritidspolitiska 

programmet, KF 2015. 

Förbättrad hälsa bland äldre 

personer med 

funktionsnedsättning. 
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Uppdrag: Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället  

 att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.  
 

 

Omsorgnämnden inväntar äldrenämndens kartläggning och utvärdering 

 av öppna förebyggande insatser. Resultatet kommer att ingå i framtagandet 

 av handlingsplanen för äldrevänlig stad där omsorgsnämnden medverkar.  
 

  

Att Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

 och projektet Äldrevänlig stad interagerar med varandra. 



Arena för  
boendeplanering 

 
- en intern organisation för att möta behov 

vid verkställighet av boendebeslut 

Omsorgsnämnden 

2017-11-24 



Målbild 

Personer med 

funktionsnedsättning  

i Uppsala kommun har en  

livs- och boendesituation  

där de kan växa,  

utvecklas och må bra  

utifrån individuella  

förutsättningar. 
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Förebyggande 

Boendeplanering 

Verkställighet 

Rörlighet 



Planering för hållbart boende 
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Personer med 

funktionsnedsättning  

i Uppsala kommun  

har en livssituation där de kan  

växa, utvecklas och må bra  

utifrån individuella  

förutsättningar. 

Tydliggör budskap om vart vi 

ska och vad som förväntas 

av medarbetare 

(roller, uppgifter och ansvar 

är tydliga) 

 

Ändamålsenlig organisation 

En ”väg in” till förvaltningen, 

en sluss för inkommande 

ärenden 

Stöd till myndighetsutövning 

 

Systematik för aggregerad 

data 

(underlag för analys, ex, 

ekonomi, prognos, nyckeltal, 

indikatorerer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering för hållbart 

boende  

(helhetsgrepp om 

uppdraget, analys av 

dagens och morgondagens 

behov) 

 

Ledningens genomgång  

Välgrundade 

beslutsunderlag 

(aggregerad och analyserad 

data till ledningsgrupp för 

beslut om riktning) 

  

Nutid (2017) 

Fokus 

Ti

d 

Närtid (2018-2020) Närframtid (2021-2024) Framtid (2025 ) 

Delmål att uppnå på vägen: 

‐Fungerande samverkan 

och tydliga gränssnitt mot 

andra förvaltningar, 

‐God rörlighet i 

boendebestånd 

‐Innovationer i boenden 

‐Inga brukare i kö till 

boende 



Hållbart boende – ny intern 
organisation 
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Direktör 

Arena för 
boendeplanering – 
arbete och bostad 

Arena för 
boendeplanering – 

socialpsykiatri 

Arena för 
boendeplanering – 

ordinärt boende 

Avdelningschef  

Enhetschef 
Boendesamordning 

Enhetschef 
myndighet 

Områdeschef 

 

Avdelningschef  

Enhetschef 
Boendesamordning 

Enhetschef 
myndighet 

Områdeschef 

Avdelningschef  

Enhetschef 
Boendesamordning 

Enhetschef 
myndighet 

Områdeschef 

 

Övriga berörda medarbetare (exempelvis 

biståndshandläggare, boendesamordnare, 

verksamhetschefer, strateg, MAS, leg personal etc. 

Admin 

systemledning 



Struktur 
Omfattning: Boplaneringsgruppen träffas 
ett tillfälle per vecka. 

Agenda 

Genomgång av  

-”Tom”-platser – statusuppdatering 

-Komplexa ärenden 

-Brukare som har beslut om särskilt 
boende som inte verkställts inom tre 
månader. 

- Om verkställighet ej är möjlig – behov 
av att säkra upp med andra insatser? 

-Individavtal  

- Avtalstider  

- Möjlighet till att verkställa beslutet i 
egen regi alt upphandlad verksamhet  

- Om aktuellt med upphandlad 
verksamhet – säkra så att samtliga 
utförare kontaktas 

 



Rätt att välja boende 
utifrån geografiskt område 

Omsorgsnämnden 

2017-11-24 



Rätt att välja boende 
utifrån geografiskt område 

• Vid beslut att införa geografiska valbara områden har hänsyn tagits till att det 
är låg omsättning på nämndens boenden samt att efterfrågan om 
valmöjlighet i första hand inte handlar om att välja ett specifikt boende. 

 

• Val av geografiska områden ökar möjligheten att kunna möta upp den 
enskildes önskemål samtidigt som nämnden kan svara mot den enskildes 
behov och ta hänsyn till gruppsammansättning, personalbemanning och 
kompetens. 
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Brukarombud 

Omsorgsnämnden 
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Brukarombud 

Stärka egenmakten hos individen. 

  

Skapa kunskap om livssituationen för medborgare 
med funktionsnedsättning, samt 
  

Arbeta strategiskt gentemot politik och omvärld. 
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Gruppbostad för personer 
med demenssjukdom och 
som tillhör personkretsen 

LSS. 

Omsorgsnämnden 

2017-11-24 



 

19 



Boende LSS för yngre  
personer med demenssjukdom  

• Om Sköldmövägen 19 D 

• Gruppbostad för personer med demenssjukdom 
och som tillhör personkretsen LSS. 

• Sex permanenta lägenheter och två 
korttidsplatser. 

• Bemanning dygnet runt. 

• Medarbetare med hög kompetens och lång 
erfarenhet av att arbeta med personer med 
demenssjukdomar. 
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Boende LSS för yngre  
personer med demenssjukdom  

• Det finns personer som drabbas av demens-
sjukdom när de befinner sig mitt i livet. Deras 
sociala situation och behov är ofta väldigt olik 
den som äldre med demens har. Ofta är de 
yrkesverksamma och mitt i karriären när de 
drabbas av sin sjukdom. Kanske är de föräldrar 
med hemmavarande barn, föreningsaktiva och 
aktiva socialt. Gruppboendet på Sköldmövägen 
är anpassat för målgruppens livsförutsättningar 
och hur det kan kombineras med behovet av att 
bo på särskilt boende. 
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