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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-01-13 

Justerandes sign. 

Au§ 7 Dnr KS 017/2016 

Aktivitetsplaner 2016 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutad1e vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

Styrmodellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och strategin 
för att uppnå detta är att genom fyra utvecklingsområden, öppen kommun, möten och 
upplevelser, kunskap och kompetens samt irmovation och entreprenörskap, skapa en 
ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad som skall 
uppnås anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås i stödjande 
dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur varje budgetansvarig 
och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklings-områdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2016 har inkommit från följ ande ansvarsområden: 

• Ansvar 101 Ekonomichef 
• Ansvar 111 Kommund1ef 
• Ansvar 120 Näringslivsutvecklare 
• Ansvar 122 Kanslichef 
• Ansvar 140 Kostchef 
• Ansvar 160 Vuxam 
• Ansvar 170 och 610 Fastighetschef och Allmä1myttan 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIAL.I\ 
UTSKOTI 

2016-01-14 

Juslerandes sign. 

Bos§ 10 Dnr KS 017 /2016 

Aktivitetsplaner 2016 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

Sty1modellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och strategin 
för att uppnå detta är att genom fyra utvecklingsornråden, öppen kommun, möten 
och upplevelser, kunskap och kompetens samt innovation och entreprenörskap, 
skapa en ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad 
som skall uppnås anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås 
i stödjande dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur va1je 
budgetansvarig och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklings
områdena under året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommtmstyrelsen för 
kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2016 har inkommit från följande ansvarsområden: 

• Ansvar 410 Socialchef 
• Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg 
• Ansvar 430 Funktionsstöd 
• Ansvar 440 Äldreomsorg Solgården/Heden 
• Ansvar 460 Äldreomsorg Koppargården 
• Ansvar 470 Sjuksköterskor 
• Ansvar 480 Rehabilitering 
• Ansvar 510 Bildningsch1:::f 
• Ansvar 520-522 Förskol,echef, Garhyttan och Åstugan 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar överlämna aktivitetsplanerna till 
kommunstyrelsen för delgivning. 



Box: Öppen kommun Ansvar 520 
Kommunen ska verka för att man snabbt kan erbjuda en barnomsorgsplats utifrån önskemål och behov 

Delmål 

Att kunna erbjuda alla barnomsorgsplats 
när behov finns. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Bra planering och kartläggning av 
barnomsorgs behovet 

På hemsidan ska man lätt hitta information om viir verksamhet och blanketter finns för 
anmälan till barnomsorgen. Kartlägga var i kommunen behovet av barnomsorg är. 
Kontrollera kö-listan. Samarbeta med MVC så man vet hur många barn som kommer att 
födas. Samarbeta med integrationsenheten så man vet hur många "PUT-barn" som bor i 
kommunen. Regelbundet informera politiken om behovet av barnomsorg. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska 
göras under höstterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga 

kvalitetsredovisningen. 

Kön stäms av varje månad. Dialog med MVC och integrationsenheten 4 ggr/år. Information 
till utskottet 4 ggr/år eller när behov finns 
Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen. 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 520-522 
All personal är väl förtrogen med barngruppens behov så att barns utveckling och lärande är optimalt 

Delmål 

Alla personal ska vara väl förtrogna med 
dokumenten i kvalitetsarbetet, så att vi 
vet att vi arbetar utifrån barngruppens 
behov". 

Aktivitetsplan 

Aktiivitet 

Alla avdelningar ska veta att verksamheten gynnar alla 
barns utveckling och lärande. 

Alla avdelningar gör en gruppöversyn enligt kvalitetsdokumentationen och tillser att man arbetar 
utifrån prioriterade mål. Att man använder lotuscliagrammen regelbundet kopplat till bilder från 
verksamheten. Bra strukturerade utvecklingssamtal med föräldrar. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska göras under 
höstterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. 

Uppföljning och utvärdering görs i det systematiska kvalitet sarbetet. 
Resultatet redovisas på stängningsdagar och arbetslagsmöten. 
Förskolechef är tillsammans med personalen ansvarig för uppföljning och utvärdering 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 520 

Antalet besökare ska öka på Öppna förskolan och antalet deltagare i föräldrautbildningen 

Cope 

Delmål 

Alla föräldrar ska ha tillgång till en Öppen 
förskola några dagar i veckan. 

Föräldrautbildningen Cope är på flera 
språk 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Att verka för att Öppna förskolan har öppet 
mer än en dag i veckan. Samarbeta med 
migrationsboendena om Öppen förskola för 
familjer som bor i deras boenden. 

I första läget föräldrautbildning Cope på 
arabiska 

Att initiera en diskussion med socialförvaltningen, Svenska kyrkan och landstinget (Region 
Örebro län) om ett utökat öppethållande på den Öppna förskolan SAMBA 
Diskutera med Migrationsverket om en Öppen förskole-liknande verksamhet i deras lokaler. 
Informera politiken om läget och om eventuella behov av ytterligare medel för att 
genomföra satsningen .. 
Marknadsföra Cope utbildningen och även erbjuda den på arabiska. Lätt att anmäla sig om 
man vill gå utbildningen 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet ska 
göras under hästterminen och resultat och analys ska redovisas i den årliga 
kvalitetsredovisningen. 

Uppföljning och utvärdering görs I maj för att utvärdera hur lång man kommit i processen 
och redovisas vid årets slut. 
Ansvarig för uppföljning och utvärdering försko lechefen med stöd av förvaltningschef 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Box: Innovation & entrepirenörskap 

522 

Ansvar 520-

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt 

Delmål 

Att alla barn möts på den nivå de är och 
utmanas optimalt. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Använda sig av kunskaper och erfarenheter 
från processutbildningen i entreprenöriellt 
lärande. 

Att personalen hjälper och påminner varandra om vad man arbetade med under 
processutbildningen. Vågar vara en kritisk vän 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet sker 
genom observationer och genom diskussioner i arbetslag och på arbetsplatsträffar. 
Utvärderingen ska göras under höstterminen och resultat och analys redovisas i den årliga 

kvalitet sredovisningen. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är förskolechefen tillsammans med personalen. 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Box: Öppen kommun 

Ansvar 542-544 

Skolornas verksamhet ska präglas a\1 öppenhet och en god tillgänglighet. 

Delmål 

Grundskolan ska erbjuda en god 
tillgänglighet 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig 
välkomna att ta del i skolans verksamhet. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Asylsökande elever ska få plats i 
förberedelseklass inom en månad. 

Skolan ska inbjuda till: 
- fyra skolråd/år 
- fyra matråd/år 
- två föräldramöten/år 
- sex evenemang från Kultursko/an varje år 

Aktiviteterna ska läggas in i skolornas terminsplaneringar. 

Uppföljning och utvärdering 

Elevers och vårdnadshavares uppfattning om skolorna mäts i årliga enkäter under 
oktober/november varje år. Presentation av resultaten av undersökningen görs i skolornas 
kva litet sredovisning samt i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens 

Ansvar 542-544 

Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan följer genomsnittet i riket. 

Delmål 

Alla elever ska kunna läsa en 
sammanhängande text när de går ut 
årskurs 1. 

Att våra elever prioriterar närvaro framför 
frånvaro. 

Att erbjuda aktiviteter som stärker 
elevernas möjlighet att nå målen 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Tidiga uppföljningar samt särskilt stöd till elever som 
riskerar att inte nå målet. 

Skärpta rutiner kring elevers frånvaro. 

- Erbjuda lovskola på samtliga skollov. 
- Fortsätta projektet Mathivation med målet att höja 
elevernas resultat i matematik en nivå. 
- Påbörja ett samarbete mellan SFl-elever och eleverna i 
internationella klassen gällande matematik. 

Planer för aktiviteterna ska göras på respektive skola. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomförda aktiviteter görs vid läsårets slut. Utvärdering av resultaten görs av rektor i 
samverkan med övrig personal 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 



Box: Möten & upplevelser 
Ansvar 542-544 

Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Delmål 

Att trygghetsenkäterna och 
trygghetssamtalen visar att alla elever 
känner sig trygga i skolan och på Fritids. 

Att alla elever deltar i minst ett 
studiebesök under läsåret. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

- Arbete kring skolans värdegrund. 
- Fortsatt arbete med att utveckla arbetet i 
trygghetsteamen. 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av trygghetsmålet görs i den årliga elevenkäten i oktober/november 
Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 510 

Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny 
teknik. 

Delmål 

Att användningen av IKT inom 
undervisningen ökar. 

Att öka elevernas kunskaper om 
arbetsmarknaden och dess villkor. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

- Att under våren implementera 
lärplattformen lt's learning och koppla på 
eleverna vid höstterminsstarten. 

-Att öka elevernas IKT-kompetens genom 
regelbunden dataundervisning med en 
lektion/vecka, med början i åk 3 och 4. 

Att ge alla elever i årskurs 7 och 8 
motivationsföreläsningar av representanter 
för projektet Arbetsmarknadskunskap samt 
av skolans SYV. 

Aktiviteterna genomförs enligt uppgjord plan. 

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av implementeringen av lärplattformen samt av övriga aktiviteter görs 
av rektor och personal i slutet av året . 

Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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I Box: Öppen kommun Ansvar 510 

Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen 

Delmål 

De tjänster som erbjuds av biblioteket ska 
uppfattas som attraktiva av de som 
utnyttjar biblioteket. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

En ny brukarundersökning ska genomföras 
under året för att få brukarna synpunkter på 
bibliotekets tjänster, service och öppettider .. 

Undersökningen ska planeras under våren och genomföras i september/oktober. 

Uppföljning och utvärdering 

Presentation av resultaten av undersökningen görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 510 

Biblioteket ska bidra till att stärka läsförm~3gan bland barn och unga i kommunen 

Delmål 

Biblioteket ska genomföra läsfrämjande 
aktiviteter för kommunens barn och unga. 

Aktivitetsplan 

Akt ivitet 

Personal från biblioteket ska hålla sagostunder 
för barn i f örskoleåldern samt bokprat med 
elever i grundskolan. 

Författarbesök ska anordnas under hösten i 
grundskolan under förutsättning att 
ekonomiska medel finns inom ramen för 
Skapande skola. 

Personal från biblioteket ska planera in regelbuna'na sagostunder där förskolan bjuds in till 
sagostunder på huvudbiblioteket. Man ska också, i samverkan med klasslärarna i 
grundskolan, anordna bokprat f ör eleverna i grundskolan. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomförda aktiviteter görs vid årets slut. Utvärdering av verksamheten görs 
av bibliotekspersonal i samverkan med f örskola och skola. 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 510 

Biblioteket ska vara en mötesplats för boende i kommunen 

Delmål 

Biblioteket ska arbeta för att vidga 
gruppen som utnyttjar dess tjänster. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Biblioteket ska under året genomföra olika 
former av offentliga arrangemang som 
förs/ösningar, utställningar och liknande för 
att locka nya grupper av kommuninvånare. 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av måluppfyllelsen görs i slutet aiv året 

Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entrepirenörskap Ansvar 510 
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Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

Delmål 

Andelen som lånar e-böcker ska öka 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Biblioteket ska aktivt marknadsföra möjligheten 
att låna e-böcker. 

Möjligheten att låna e-böcker via biblioteket ska marknadsföras bättre än idag, dels på 
biblioteket men även via bibliotekets hemsida och facebooksida 

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av antalet utlånade e-media görs i slutet av året. 

Presentation av sa mtliga aktiviteter görs i den årliiga verksamhetsberättelsen. 



I Box: Öppen kommun Ansvar 101 

f ~~i~~~r~t~~~t~~!;tJg~{t~\b~~i~t~~"~f ~~~-,~::,7~:~(R?,;~!~~t~~~~ii~f ,_ 
Delmål 

Skapa en genomgripande och pedagogisk 
systemdokumentation för samtliga system 

i kommunen som producerar 
redovisningsinformation. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Under 2016 ska avdelningen utarbeta 
dokumentation av redovisningssystem i 
enligh<~t med Redovisningsrådets 
rekommendation nr 23 "Bestämmelser om 
löpande bokföring etc" . 

Grunden till öppenhet börjar i en bra systemdokumentation. Under 2015 har länets 
kommuner samarbetat om framtagandet av en mall för dokumentationen. Under 2016 ska 

den fylla.smed innehåll. Ekonomihandläggaren samordnar arbetet. Till vår hjälp finns skrifter 

och nätverk med andra ekonomer. 

Uppföljning och utvärdering 

När mallen är ifylld ska den gås igenom av samtliga som är involverade i 
redovisningssystemets olika delar för synpunkter. Dokumentationen är ett levande 
dokument som ska uppdateras när det sker förändringar i organisationen. 
Ekonomihandläggaren ansvarar för att dokumentationen färdigställs och inhämtar hjälp vid 

behov. 
Arbetet ska vara klart under höst en 2016. Men därefter behövs kontinuerlig uppdatering. 

Dokumentationen ska finnas tillgänglig för revisorer och andra som granskar verksamheten 

eller har behov av att lära sig redovisningssystemets. struktur. 

j Box: Kunskap & kompetens Ansvar 101 

Delmål 

Kommunen ska sträva efter att företagen 

ska känna till lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och hur de svarar på 

kommunens anbud. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Utveckla informationen på kommunens 
hemsida om upphandling och informera om 
upphandling på en företagsträff i kommunen. 

Troligtvis kommer lagstiftningen rörande upphandling att förändras inom den närmaste 
framtiden. Bland annat'kan det bli krav på att lämna anbud digitalt, vilket föranleder ett 

behov av att informera företagen om det digitala verktyg som kommunen använder. 
Uppdatera informationen på kommunens hemsida om LOU och skriva kort om de olika 

upphandlingsförfaranden som finns samt länka till K'onkurrensverkets hemsida och 

Upphandlingsmyndighetens hemsida. 



Uppföljning och utvärdering 

Inköparen ansvarar för aktiviteten i samarbete med näringslivsutvecklaren. Aktiviteten 
utvärderas genom en dialog ·med företrädare för företag i kommunen som får lämna 
feedback på kommunens information. Feedbacken ska tas till vara i det fortsatta 
utvecklingsarbetet och resultatet presenteras i vmksamhetsberättelsen i samband med 
årsredovisning 2016. 

j Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 101 

Delmål Ak1tivitet 

Erbjuda samtliga leverantörer möjlighet 
att skicka SWE-faktura till kommunen. 

Implementera elektronisk faktura hantering. 

Aktivitetsplan 

Ekonomiavdelningen ska se t ill att utveckla ekonomisystemet till att innehålla de funktioner 
som krävs för ändamålet. De leverantörer som önskar skicka sina fakturor elektroniskt ska 
ges möjlighet till detta genom att det förbereds i systemet. Information om möjligheten ska 
spridas på hemsida och via andra kanaler som når ut till kommunens leverantörer. 

Samtliga aktuella leverantörer ska erbjudas servicen innan augusti 2016. 

Uppföljning och utvärdering 

I verksamhetsberättelsen i samband med årsredovisningen 2016, alternativt delårsrapporten 
2016, görs en redogörelse för 
Hur många leverantörer som har skickat fakturor elektroniskt till kommunen. 
Om detta har sparat tid för ekonomiadministrationen. 
Vilka delar som fortfarande behöver utvecklas. 
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Box: Öppen kommun Ansvar 111 
Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i dlen kommunala beslutsprocesen 

Delmål Aktivitet -- -.~'-~-;.: t 
! ; t !A ~ t ~ 
. --~-...,,,__ .. ~ 

r 
i 
1 

Lokala företag ska uppleva att de får 

information om pågående kommunala 
upphandlingar. 

-En förteckning över företag som kan till

handahålla sk RUT-tjänster ska upprättas 

och läggas upp på hemsidan. 

-Information via hemsidan och länk till BKT:s 
hemsida för iupphandlingar 
-Näringslivsutvecklare tillsammans med 

webbredaktör kvalitet ssäkrar listan innan 

publicering. 

!'·· ~··· ~~- ~ 

LK{rroT17&0.1 b..-~ ~~- . 

Aktivitetsplan 

Tjänsteman kontaktar BKT för att få till ett bra samarbete omkring information till 

föret agare. 

Näringslivsutvecklare har kontakt med aktuella företag. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom kont ro ll av hemsidan. Båda delmålen kont rolleras på det sättet. 
Ansvarig för uppföljningen är kommunchefen. 

Box: Kunskap & kompetens: Ansvar 111 
Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela 
organisationen för att möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan. 

Delmål 

I enlighet med revisionens påpekanden 
om sårbarheten i den lilla kommunen 

avseende faktureringsprocessen ska 
kompetensen gällande 
äldreomsorgsdebiteringen säkerställas. 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Utredning orn möjligheten att bli medlem i Sydnärkes taxe- och 

avgiftsnämndl (TAN) ska företas. Det ska utredas vilka 

konsekvenser det få r för den kommunala verksamheten. 

Kontakter ska tas med TAN och en utredning ska skrivas som beskriver konsekvenserna av övertagandet 
avseende personalresurser och ekonomiska resurser. 

Uppföljning och utvärdering 

Utredningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast maj 2016. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 111 
Allmänheten skall uppleva att den får god service vid kontakt med reception/växel. 

Delmål Aktivitet 

Genomsnittlig tid för växeln att koppla ett 
samtal till rätt person ska vara max sju 
sekunder från samtalets öppnande. 

1. Nyck1elorden i växelns verksamhetssystem 

ska uppdateras för att stämma överens med 

organisationsförändringar som har skett. 

Aktivitetsplan 

2. Det ska undersökas vilken typ av statistik som 

kan tas fram ur verksamhetssystemet. 

Växelns verksamhetssystem ska genomlysas av personalen för att nyckelorden hänförliga 

samtliga anknytningar ska vara relevanta. Varje anställd som har en arbetstelefon i 

kommunen ska uppdatera uppgifterna om sin anknytning och detta ska samordnas av 

växelpersonalen. Det ska även undersökas vilken typ av statistik som kan tas fram ur 

verksamhetssystemet och ett sammandrag av intressanta statistiska uppgifter ska 

sammanställas av kommunchefen. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom att växelpersonalen själva antecknar hur lång tid det tar att koppla 
vidare varje samtal. Alternativ att det tas fram rapporter ur verksamhetssystemet där 
resultatet framgår. 

Uppföljning sker senast november 2016 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2016. 
Ansvarig för uppföljningen är kommunchefen. 

Box: Innovation & entrepre:nörskap Ansvar 111 
Kommunchefen ska 

Delmål 

Majoriteten av kommunens leasingbilar 
ska vara klassade som miljöbilar. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Kartläggning av kommunens leasingbilar ska 
göras för att klargöra om majoriteten av 
leasingbilarna är klassade som miljöbilar. 
Inriktningen ska vara att upphandlingar av 

leasingbilar fortsättningsvis ska företas med 
miljöaspekterna som betydande faktor vid 

urvalet. 

Det ska utifrån upphandlingslagstiftningen klargöras vilka möjligheter kommunen har att ha 
inriktningen att enbart leasa miljöklassade bilar. Det ska tas i beaktande ekonomiska 

konsekvenser av en sådan inriktning. Inriktningen ska speglas i inköpspolicyn, som bör 
revideras. 

Uppföljning och utvärdering 

lnköpspolicyn ska revideras under året utifrån inriktningen om miljöklassade leasingbilar. 



/ Box: Öppen kommun Ansvar 120 

~it~~~1ir~W::t:~9E~~;µ~~,~~fri~~~'.~;"1.,~:~i~tk~~k~A~~-rä_-7·? i __ ~~,n.o'm~hit~:g~aA:,w~,f~~~:~~-~~:9I~::~'.~~;:::,;;_:, 
Delmål 

2016: 70 poäng 

Aktivitetsplan 

Akti"itet 

En viktig del i den öppna kommunen är 
informationsutbudet. Informationens 
betydelse har ökat i samhället, allt fler 

~~~:~:~:n~~~o;k~~~i~~·rida och ~J~~Ij~<3_:hi~ ; 
tillhandahålla information på olika sätt. . f.mlt ~ms =m"' i i. 

Information som är viktig att nå för !J:,~ räp/b-:-j ~-. _ 
föret.agen ska finnas under 
näringslivsdelen på kommunens 
hemsida. Informationen på hemsidan 
ska vara enkel att hitta, sökbar och ska 
hållas aktuell. 

Under 2016 upprätta system för att utöka och underhålla en aktuell e-post lista till företag 
inom kommunen. 

Under 2016 Marknadsföra och göra funktionen "För;etagslots" känd. 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig avstämning i Näringslivsrådet. Jämföra e-post lista med aktuella företag 
i UC registret. 

/ Box: Kunskap & kompetens; Ansvar 120 

Delmål 

Skillnaden mellan kommunens 
arbetslöshet och länets genomsnitt ska vid 
novembers månadssijfror ha minskat. 

Aktiviitet 

Genorn att ha kontinuerlig kontakt med 
Arbetsförmedlingen och 

Migrationsverket samt samverka med 
näringslivet ska vi hitta 

samverkansformer och vägar för att ta 

tillvara de delvis outnyttjade kunskaper 
och erfarenheter som finns hos de 
nyanlända personerna 



Aktivitetsplan 

Kontinuerliga träffar med Af chefer och handläggare riktad mot företag under 2016 

Genomföra minimässa/seminarium under våren angående integration 

Uppföljning och utvärdering 

Avstämning i "styrgrupp" vår/höst 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 120 

Delmål 

2016: Plats 91 

Aktivitetsplan · 

Företagsfrukostar 4/2, 5/4, 31/5 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivitet 

För att främja nya sätt att mötas 
behöver vi prova olika 
arenor/mötesformer till de forum sor 
redan idag existerar. Frukostmöten ä1 
ett beprövat och uppskattat 
mötesforum i våra grannkommuner. 

Utvärdering genom att mäta antalet deltagare på frukostmötena, redovisas på 

Näringslivrådet i juni. Ansvarig Näringslivsutvecklare. 

j Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 120 

2 



Delmål 

2016: 4,3 nystartade företag per 1000 
invånare. 

Aktivitetsplan 

Akti\litet 

Idag finns möjligheten att 
marknadsföra ledig 
industrimark/lokaler genom 
Objektvison via ett samarbetsavtal med 

BRO men vi också behöver titta andra 

möjligheter marknadsföra 
etableringsmöjligheter i kommunen. 

Under 2016 arbeta med att marknadsföra möjligheten att för kommunensföretag använda 

objektvision. 

Under 2016 utreda möjligheten till skyltanordningar för att marknadsföra ledig industrimark 

Uppföljning och utvärdering 

Följs upp under hösten i Näringslivsråd för avstämning. Ansvarig Näringslivsutvecklare. 
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BOX: Öppen kommun !01.ä'i'let{~:ec::";!0··1·;--·---· --~--~ Ansvar 140 
l,!~~-@Jl1~6~ \.L .... =1 

Delmål; 1. Att få boende i närområdet att bo1 kvar och locka till inflyttning till kommunen 
genom att kunna erbjuda praktik och eventuiellt framtida attraktiva tjänster i de 

kommunala köken. 

2. Att med sociala medier nå ut till allmänheten och visa upp och förklara maträtter 
och måltider och den arbetsprocess som ligger bakom dessa. 

Aktivitet; 

1. Erbjuda två praktikplatser på våren samt två praktikplatser på hösten 2016 på främst 
centralköket Treskillingen. Ta emot elever på RL- programmen på gymnasieskolorna. 

Erbjuda praktikplatser genom Arbetsförmedlingen för utbildad, yrkeserfarna och 
outbildad men med intresse för branschen. 
Erbjuda praktikplatser för Yrkesutbildniing för Köksmästare. 

2. Via en facebook- sida tillhörande centralköket Treskillingen kunna visa upp bilder 
med text på maträtter och arbetsmetoder. 

Aktivitetsplan 

1. Se över elever som bor i kommun eller närliggande som går på RL- program. Ta 

kontakt med programmens ansvariga för att se över möjligheter. 
Ta kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare i dessa frågor. Ta initiativ till möte 
med Lernia utbildning och Arbetsförm1edlingen för att se över åtgärder i dessa frågor. 

2. Ta reda på vad kommunens policy säger om detta och hur det ska skötas. Utse en 

som är ansvarig för sidan. 

Uppföljning och utvärdering 

1. Uppföljning, analys samt slutsats görs !halvårsvis. 
2. Hur har uppslutningen varit och vilka ifr reaktionerna. 

BOX: Kunskap& kompetens 

Delmål; 1. Eleverna i skolan ska få kunskap om hur kostens verksamhet arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Få in frågor kring miljö och hälsa kopplat till mat och måltider i den 

pedagogiska verksamheten. 

2. Fastställa ett referenstal för utsläpp av koldioxid från kökens inköpta livsmedel. 

3. Att under våren 2016 arbeta med att minska matsvinnet. 

4. Översyn av kostpersonalens kunskap ii köksarbetet för att minska miljö- och 

klimatbelastningen. 

S. Öka alternativ med hälsosamma och miljösmarta måltider. 



Aktivitet 

1. Kostverksamheten deltar tex i skolornas temaveckor om klimatsmart och hållbar utveckling 
eller liknande temaarbeten i den pedagogiska verksamheten. 

Kostchef eller kökschef eller båda tillsammans är ute i skolans (och äldreomsorgens) verksamheter 
och berättar om kostverksamhetens arbete. 

2. Att aktivt se över alternativ av produkter som påverkar att utsläppen minskar. Att mäta 
klimatpåverkan från inköpta livsmedel i Kg C02E per kilo. 

3. Mätningar vid olika perioder ska göras. 

4. Kökspersonal deltar i utbildning, fortbilldning eller i projekt kring hållbar måltidshantering. 
5. Att successivt införa en grönsaksrätt som ett extra alternativ i skolmåltiden. 

Aktivitetsplan 

1. Planera tillsammans med skolan för temaveckor med miljö och klimat och lägg in matfrågan 
som en punkt. 

2. Ett första mätresultat till första halvåret 2016. 
3. Fastställa åtgärder samt jämföra resultat för de olika mättidpunkterna. 
4. Fortsatt deltagande i projektet "Hållbara måltider". Samt en matlagningskurs ur ett hållbart 

och hälsosamt perspektiv. 

5. Under våren 2016 kommer beslut tas i vilken omfattning en extra rätt ska införas. Kökschef 
planerar arbetsfördelning samt vilka rätter man kommer satsa på. 

Uppföljning och utvärdering 

1. Dels ta del utav skoians uppföljningar samt lägga in en punkt på elevråd. 

2. Analys och slutsats görs av jämförelsetalen. 

3. Görs av arbetet och resultat. 

4. Två varianter av uppföljning och utv.ärdering. Dels deltagande i den stora 

spridningskonferensen i vår 2016. Samt en egen i det arbetslag som deltagit i 

projektet. 

5. Via elevråd och/ eller enkäter i Skolrnatsverige. 

Hur har det fungerat i köket och hur kan man vidareutveckla detta? En kontinuerlig 

uppföljning kommer att ske. 

BOX: Möten& upplevelser 

Delmål; 1. Kostenheten ska tillsammans m1ed äldreomsorgen anordna och bjuda in till 
tema- och eller högtidsmiddagar för brukat'e och anhöriga. · 

Aktivitet 

1. Utifrån ett givet tema eller en högtidsdag lagar köket passande mat. 



Aktivitetsplan 

1. Kostchef/ kökschef och enhetschef/ matansvarig på äldreomsorgen ser över vilka 

möjligheter som finns och hur detta ska skötas. Ta reda på vad kunderna på boenden 

har för förslag och önskemål och utifri3n detta planera detta. Ett tillfälle på våren och 

ett på hösten. 

Uppföljning och utvärdering 

1. Personal inom omsorgen samlar in fee,dback för att tillsammans med kostenheten 

göra en utvärdering för planeringen, utförandet. 

Åsikter tas även upp i nästkommande bo-råd samt de matråd som hålls mellan kost-/ 

kökschef och enhetschef med matansvariga på avdelningarna. 

BOX: Innovation& entreprenörskap 

Delmål 

Minska pappersanvändning och effektivisera beställningssystemet. 

Aktivitet 

Utökar användningsområden i kostdatasystemet för beställningar från exempelvis äldreomsorgens 

enheter och avdelningar. 

Aktivitetsplan 

Gör en kartläggning på vilka möjligheter som systE?met kan erbjuda. Se över de behov som finns ute 
på avdelningarna på äldreomsorgen. Utifrån detta tas rutiner fram för hur arbetet i framtiden kan se 
ut när det gäller beställningar från enheter till centralköket. 

Utbildningsinsats för kökspersonal i ett första skede. Kökspersonal utbildar berörda i omsorgen. 

Uppföljning och utvärdering 

I fall beslut tagits för att implementera detta bes@lningssystem i verksamheten görs en uppföljning 

av både kostens och omsorgens berörda personal. 
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Box: Öppen kommun;ö~jflt (lfilL~1'":~~~,c Ansvar 160 

11,J~tif i?ti\:i;tiirlf l i:i;~r~!i.~r~:;ik::~r1:~iit1f ,~:~trI;tii,iJii1i~\ ... ,--
Delmål 

1. Kommunens verksamheter tar 
ett större ansvar för 
mottagande av personer i 
behov av praktikplatser. 

2. Kommunens företagare tar ett 
större ansvar för mottagande 
av personer i behov av 
praktikplatser. 

Aktivitetsplan 

Aktivi1tet 

Inventering av verksamheter för att finna 
placeringsmöjligheter som fyller de olika 

behov som finns. 

Det ska etableras långvariga kontakter med 
företag i kommunen som kan erbjuda 
praktikplatser och därefter möjligen 
anstäl lning. 

Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten beskriver vilka olika typer av 
praktikplatser det finns behov av. 

Kommunens verksamhetschefer får under januari/februari i uppdrag att se över var 
p laceringsmöjligheterna finns. 

Företagsbesök ska genomföras under 2016 i sådan omfattning att seriösa 

överenskommelser om lediga praktikplatser kan erbjudas till vuxenutbildningen och 

arbetsmarknadsenheten. 

En "bank" av praktikplatser och regler/rut iner skapas. 

Ett system för uppföljning av praktikanter upprättas. 

Uppföljning och utvärdering 

Rektor/enhetschef, studie-och yrkesvägledaren samt verksamhetschefer gör en 

uppföljning av aktiviteten i april. 

Rektor/enhetschef, studie-och yrkesvägledaren samt verksamhetschefer utvärderar 
aktiviteten i november. 

Ansvarig: Rektor/enhetschef, Vuxam 

Presentation av aktiviteten görs i den årliga verksamhetsberättelsen samt skickas till 
berörda representanter inom det lokala näringslivet. 



Box: Kunskap & kompeteltls Ansvar 160 

Delmål Aktivitet 

Alla elever med utländsk bakgrund ska Uppstart av Språkintroduktion (en del av 

kunna erbjudas relevant undervisning. gymnasieskolans introduktionsprogram). 

Aktivitetsplan 

Uppgörelse med Lindeskolan gällande filial för Språkintroduktion i Kopparberg i januari. 

Rekrytering av lärare i januari. 

Studie- och yrkesvägledaren påbörjar i januari en kartläggning över elevernas kunskaper och 

validering av tidigare kunskaper sker kontinuerligt så snart detta är möjligt. 

Uppstart av svenskundervisning i februari. 

Rekrytering av fler lärare och undervisning i fler ämnen samt samordnad undervisning med 
vuxenutbildningen på Kopparhyttan och Kyrkbacksskolan i mars. 

Uppföljning och utvärdering 

2 

Rektor/enhetschef, skolchef, studie-och yrkesvägledaren samt berörda lärare gör en uppföljning av 
aktiviteten i april. 

Rektor/enhetschef, sko/chef, studie-och yrkesvägledaren samt berörda lärare utvärderar 
aktiviteten i november. 

Ansvarig: Rektor/enhetschef, Vuxam 

Presentation av aktiviteten görs i den årligai verksamhetsberättelsen samt skickas till Lindeskolan. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 160 

Det ska skapas möten mellan de ensamlkommande ungdomarna och kommunens 

övriga ungdomar 

Delmål 

1. Ökad integration av 

ensamkommande ungdomar. 

2. Ökad fritidssysselsättning för 

de nyanlända och 

ensamkommande 

ungdomarna och kommunens 

övriga ungdomar. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Kommunen ska samverka med föreningar 

och studieförbund gällande 

fritid sa ktiviteter. 

Representanter från gruppen av ensamkommande ungdomar, kommunens övriga 

ungdomar, föreningarna, studieförbunden och integrationskoordinatorn som 

ti llsätts den 1 mars 2016, bildar under mars månad en arbetsgrupp som ska 

kartlägga intressen samt befintliga aktiviteter samt ta fram förslag på nya 

aktiviteter/mötesplatser. Introduktion till aktiviteter sker successivt från och med 

april. 

Uppföljning och utvärdering 

Ovan nämnda representanter gör en uppföljning av aktiviteten i augusti. 

Ovan nämnda representanter gör en utvärdering av aktiviteten i december. 

Ansvarig: lntegrationskoordinatorn. 

Presentation av aktiviteten görs i den årliga verksamhetsberättelsen samt skickas till 
ovan nämnda representanter. 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 160 

Delmål 

Upprättande av fakturaunderlag 

förenklas och fakturering till kunderna 

ska ske snabbare. Kunderna ska 

erhålla fakturor varje månad, vilket 

gör att fakturering av höga belopp 

undviks samt att kommunen 

kontinuerligt mottar betalning. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Ett system för detta har skapats och 

kommer att vidareutvecklas i början av 

2016. Servicegruppen för dagligen in typ av 

arbete och kostnad i systemet. 

Ekonomiassistent på kommunen kan efter 

varje månads slut hämta underlagen via 

systemet. 

I januari införskaffas läsplattor till samtliga airbetsfordon. Personal i Servicegruppen 

introduceras gällande hantering av läsplattorna och systemet för fakturaunderlagen. 

Faktureringsunderlag gällande arbeten utförda i januari kan hämtas upp via 

systemet efter januari månads utgång. 

Uppföljning och utvärdering 

Samordnaren (AME}, ekonomiassistenten och handledaren i Servicegruppen gör en 
uppföljning av aktiviteten i februari. 

Samordnaren, ekonomiassistenten och handledaren i Servicegruppen gör en 
utvärdering av aktiviteten i april. 

Ansvarig: Samordnaren 

Presentation av aktiviteten görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Delmål 

Aktivitetsplan 

Ansvar 610 

Akti\/itet 

En enklare och tydligare layout på hemsidan 
ska utarbetas för att underlätta för allmänhet 
och hyresgäster att hitta aktuell information 
om avdelningen och lediga lägenheter/lokaler. 

Fastighetsavdelningens administrativa personal ska tillsammans med Styrbjörn utarbeta en 
tydligare layout på hemsidan. Dessutom ska nyhetsflödet på sidan uppdateras minst en gång 
varannan vecka för att få en mer levande sida som !blir den naturliga vägen att söka 
information om avdelningen. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om aktiviteten bidragit till ett bättre betyg på hyresvärdens information till 
hyresgästerna ska följas upp löpande i samband med avstämningsmöten med 
Hyresgästföreningen och i samband med hyresgästundersökning 2017. Ansvarig för 
uppföljning är fastighetschef. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse vid delår- och 
årsbokslut. Resultatet av hyresgästundersökningen kommer att redovisas till KS då analysen 
av densamma är klar. 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 610 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

En standardinformation upprättas och 
överlämnas till hyresgäst i samband med 
kontrE1ktsskrivning. 

Ett "informationspaket" om boendet, och angelägenheter kopplat till detta, ska upprättas 
och delges alla hyresgäster som tecknar nya kontrakt. Materialet ska också göras tillgängligt 
för alla hyresgäster på hemsidan. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering av hur aktiviteten bidragit till målbilden ska göras i verksamhetsberättelsen och 
genomförs genom en bedömning av om antalet felainmälningar som orsakas av instruktions
och informationsbrist minskar. 
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Box: Möten & upplevelser 

Delmål Aktivitet 

Aktivitetsplan 

Uppföljning och utvärdering 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 610/170 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Införande av fastighetssystem med digital 
felanmälan som möjliggör statistikinhämtning 

över antal fel, kategori av fel, åtgärdstid•m.m. 

Under 2016 ska ett fast ighetssystem köpas in med funktionen digital felanmälan med 
möjlighet för hyresgästen att följa ärendehantering och historik. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om aktiviteten bidragit till att hyresgästerna upplever en ökad 
servicenivå kommer att följas upp löpande vid avstämningsmöten tillsammans med 

Hyresästföreningen och i samband med hyresgästundersökning 2017. 

Resultatet av den löpande avstämningen redovisas i verksamhetsberättelsen och 

enkätresultatet redovisas till kommunstyrelsen då analysen är färdig. 
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I Box: Kunskap och kompJ~ f PL~4öiA~~~~~r 430 
M-~I: A!t ge våra brukare trygghet i att journa.lföring sker på ett formenligt och 

kompetent sätt. · 

Delmål: 
Ökad kunskap till våra brukare om hur enheten uppfyller sitt krav på social 

dokumentation. 
Aktiviteter: 
Öka kuqskapen om social dokumentatiion och om dokumentationssystemet 

Viva. -

Akthiit~tsplan: 
Eri journål_grupp utses inom socialförvaltningen. 
Ett vägdledningsdokument för social dokumentation utarbetas av enhetschef 

tillsamma_ns med kvalitetsgruppen. 
En resur·sperson utse_s och utbildas inom den egna enheten utses för att 

uppdatera-både ny personal och befintlig baspersonal ·i Viva. 

Uppföljning och utvärdering: 
Information och uppföljning via borådsmöten. 

I Box: Möten och upplevelsier Ansvar 430 

Mål: Att öka våra boendes inflytande och medbestämmande över sin vardag, 

var och en utifrån sina förutsättningar.. . 

Delrriål: 
De boende ska göras mer delaktiga och medskapande i sin vardag genom ökat 

brukarinflytande. 

Aktiviteter: 
Delaktighetsslingor genomförs och husmöten startas inom enheten under 

2016 . . 
Aktivitetsplan: 
Fyra .delaktighetsslingor bokas in, varav två på våren och två på hösten av våra 
vagle:dare. ' . . .. 



---) 
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Husmöten införs from.2016 på Kata och Bergsniansvägen, dagordning 
utarbetad i samverkan med de boende, mötena kommer att ske var 3:e vecka. 

Uppföljning och utvärd~ring: 
Utvärdering görs av vägledarna efter varje genomförd delaktighetslinga via 
enkät. Resultatet rapporteras till enhetschef och presenteras i den årliga 
verksamhets berättelsen. 
Uppföljning och utvärdering via enkätundersökning 2ggr/år, 31 maj och 30 nov 
som görs av personalen. Redovisas till enhetschef och presenteras i 
verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 430 

Mål: Att våra boende och arbetstagare ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin 

vardag baserat på kunskap om var och ens behov. 

Delmål: 

De boende i gruppbostäderna ska erbjudas bättre stöd i vardagen genom att 

det pedagogiska arbetssättet utvecklas iom införandet av nya 

personalkategorier, stödpedagoger. 



Aktiviteter: 

Tillhandahålla fördjupade kunskaper till stöd pedagogerna för att de ska ges 

förutsättningar av verka som coacher i den egna arbetsgruppen och lära ut 

metoder för stödjande arbetssätt. 

Aktivitetsplan: 

Basutbilda samtlig personal i Viva (Visuellt individuellt arbetssätt) via 

kunskapskompendium. Utbilda både vikarier och ordinarie baspersonal via 

webben (blå hjärtat). 
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Fördjupa kunskaperna till stödpedagogerna tex via askultation, 

vidareutbildning och genom att ingå i iresursnätverk med andra stödpedagoger. 

Utarbeta kompetensutvecklingsplan för stödpedagoger. 

Uppföljning och utvärdering: 

Årlig enkätundersökning till våra brukare som redovisas i 

verksamhetsberättelsen. 





Delmål 

Sträva mot att kunderna skall vara 
nöjda till minst 90 % genom att 
besvara" Insatsenkät 

socialförvaltningen Ljusnarsbergs 

kommun" som årligen under hösten 

delas ut till våra boende/anhöriga. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Alla kunder skall ha en aktuell 
genomförandeplan. 

Plan1?rade teamträffar och vårdplaneringar. 

Alla kunder skall ha en utsedd 
kontaktperson. 

Allt arbete/insatser skall ske utifrån 
kommunens värdegrund. 

Tillgodose den enskildes behov av sociala 
och iintellektuella behov. 

Genomförandeplanen skall följas upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i 
hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 

Möjlighet att byta kontaktperson om den boende önskar 

Öka samarbete med anhöriga/förening genom ett utbud av aktiviteter genom 
månadsplanering och årsplanering. 

Uppföljning och utvärdering 

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella. Fortlöpande 
uppföljning. 

Följer upp teamträffar och vårdplaneringar. 

Analyserar den årliga enkät undersökning. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 460 

Delmål 

Få kunskap om träning och 

rehabilitering. Öka/behålla sin fysiska 
förmåga. 

Minska risken för fall och fallskador 

genom förbyggande insatser. 

Kvalitets register Senior Alert. 

Aktivitetsplan 

Aktiv:itet 

Tillgång till daglig träning av 
perso1r1al. Vid behov kontakt 
med sjukgymnast och 

arbets;terapeut. 

Gemensam 

gruppgymnastik/aktivitet 

Regelbunden uppföljning av 

Senior alert 



Genom individuellt träningsprogram som anpassats till individen. 

Rutiner med inplanerade dagar för Riskbedömning och registrering i 
Senior Alert. 

Personalen skall tillsammans med de boende planera aktiviteter och 
regelbunden träning under veckan och året. 

Uppföljning och utvärdering 

Analysera den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. Den innehåller 

"sammanställningen på avvikelser och fallrapporter" 

Ansvarig är enhetschefen tillsammans med all inblandad personal. 

Enhetschef ansvarar och redovisar resultatet på Arbetsplats möten. 
Individuellt träningsprogram kan innebära signeringslistor som följs upp 

av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kontinuerlig uppföljning. 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 460 

Delmål 

Alla boenden på kommunens 

äldreboenden ska erbjudas 

underhållning minst två gånger per 
månad. 

Alla boende erbjuds egen tid 30 

minuter /vecka med sin 
kontaktperson. 

Måltidernas betydelseför 

välbefinnande och för att.uppnå en 
god fysiskt aktivitet och ett 

välmående. 

Önskekost för att öka välbefinnande 

och anpassa maten till varje individ. 

Våra regelbundna Bomöten med 

kontaktpolitiker ger en 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Att tillsammans med 

föreningar ha en månads 

planering. Förutom de 

aktiviteter 

vi själva ordnar på boendet 

Den stunden kan vara något 
Pyssel eller annan valfri 

aktivitet. 

Måltiden skall alltid ge en 

god upplevelseför både 
kropp och själ. Bra miljö 

Vackert dukade bord med 

god vällagad/anpassad mat 

för varje kund. 

Utökat samarbete med 
Kostenheten. 

Kontakt med studieförbund och föreningar om vilken upplevelse de 

kan erbjuda. Ta upp frågan på teamträffar och i den vardagliga kon 

takten med våra boende. 
Regelbunden kontakt med Kostenheten t\npassa matsedeln efter 

2 



Högtidsdagar, årstider och helger. 

Uppföljning och utvärdering 

Anpassad underhållning fråga de boende vad de tycker 

Se hur stort intresset varit att få komma WI underhållningen. 

Genom att återrapportera till köket hur våra boende uppfattat 

Matsedeln. 

I Box: Innovation & entrepn~nörrskap Ansvar 460 

;,:~:tk;i~_\(y~:td~fä)5b.J~~:~t~~r:~e ~~- gl~ä ·p~ffi~t_iv:J~1~ :· -
-~:-. . ?· · '· 

,.J. 

Delmål 

En god palliativ vård med 
utgångspunkt från symtomlindring, 

gott samarbete med den boende och 
anhöriga när vi kommer till livets 

slutskede. 

Aktivitetsplan 

-Aktivitet 
Professionellt samarbete, bra 

kommunikation relation och stöd till den 

sjuke och närstående. 
Vara 'lyhörd till och erbjuda samtal och 

närhet till den sjuke. 
Erbjuda samtal till den anhöriga under och 

efter den palliativa vårdtiden. 

Bjuda in till samta l med boende/anhöriga och berörd personal. Syftet är att lindra 

symtom, förebygga oro och missförstånd. 
Fråga hur den sjuke vill ha det när han själv inte kan svara för sig berätta att personal 

kan finnas hos hen den sista tiden i livet. 

Uppföljning 

Slutsamtal med anhöriga. 
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Delmål 

Samverka internt och externt för att 
på rätt nivå kunna tillhandahålla de 
sjukvårdsinsatser som krävs 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Alla som är inskrivna i hemsjukvården 
eller bor på våra särskilda boenden skall 
ha en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska (fast vårdkontakt) 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att 
lämna meddelande och bli uppringd, 
samt personliga e-post adresser 

Klagomål/synpunkter och avvikelser 
dokumenteras, hanteras och åtgärdas 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras i samband med personal 
förändringar 
Avvikelser sammansställs och analyseras kontinuerligt 

Uppföljning och utvärdering 

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs I ggr/år av MAS, MAR och 
Verksamhetschef. Den innehåller bl a analyser och kommentarer gällande 
avvikelser på respektive område som redovisas från varje enhetschef. 

Hemsidan och katalogen i samverkansp01ialen kontrolleras 2 ggr/år Uuni och 
december) av enhetschef 

j Box: Kunskap & kompetens Ansvar 470 

Delmål 

Sprida information om vår 
verksamhet och uppdrag 

Aktivitetsplan 

-~ -· .-. ~. . 

,.•, \ 

Aktivitet 

I broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av vår 
verksamhet och ex på insatser som kan utföras. När 
kan man bli erbjuden hemsjukvård och hur det går 
till. 

Utveckla spetskompetensen inom enheten gällande 
pallia1tiv och inkontinensvård 

Uppdatering av hemsidan och broschyren vid förändringar 

Upprätta palliativa vårdplaner som utgår från förhållningssättet i de nationella och regionala 
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riktlinjerna 
Förändra och.förbättra tillvägagångssättet vid utprovning av inkontinens hjälpmedel med 
hjälp av ett nytt mätinstrument 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt göra uppföljningar från palliativa registret på APT med möjlighet att finna 
föi"bättringsområden 
Hemsidan kontrolleras 2 ggr/år Guni och december) av enhetschef 

Box: Möten & upplevels;er Ansvar 470 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Alla som har hälso och
sjukvårdsinsatser har en vårdplan 

Granskning av journaler med innehålllande vårdplaner görs I ggr/år 

Uppföljning och utvärdering 

Sammanställning av journalgranskningen görs av MAS/MAR och presenteras 
i arbetsgruppen och förbättringsområden identifieras. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 470 

Delmål 

Möjlighet till mobil dokumentation 
och inhämtande av dokumentation i 
ordinä1t boende 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Genom att använda de smaita 
telefonernas olika möjligheter kunna 
kmia ledtider och vara 
kostnadseffektiva 

Ladda hem och använda den app som finns tillgänglig för beslutsstöd 

Att i en grnpp på försök testa den app som möjliggör dokumentation och 



tillgång till information i vårt verksamhetssystem (Viva) 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt följa arbetet gällande tillgängllighet, funktionalitet och 
tidsåtgång. För att i december 2016 göra en utvärdering hur det fungerat under 
året och hur vi går vidare. 
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Box: Möten & upplevellser 
Allmänheten skall uppleva sig få god seirvice vid kontakt med kansliavdelningen. 

Delmål 

95 procent av allmänheten skall uppleva 
sig få god service vid kontakt med 
kansliavdelningen. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Informera berörd personal om kommunens 

ansvar beträffande att tillhandahålla service till 

allmänheten. 

Under 2016 skall vid minst två kompetensutbi ldningsti llfä llen fokuseras på kansliavdelningens 

servicenivå. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom enkät på kommunens webplats till allmänheten rörande deras 

upplevelse av den service de får vid kontakt rned kansliavdelningen. 

Uppföljning sker senast november 2016 och redovisning av uppföljningen sker i 
verksamhetsberättelsen för 2016. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 122 
Digitala utskick via lpad/platta till förtroendevalda 

Delmål Aktivitet 

Digitala utskick via lpad/platta skall införas Inköp av lpad/plattor. 
för kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

Aktivitetsplan 

Under första halvåret 2016 skall inköp göras av lpad/plattor ti ll ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen samt digitala utskick av kallelser och handlingar till sammanträden ha 
inletts. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker i augusti 2016 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2016. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 122 

Delmål Aktivitet 

95 procent av allmänheten skall uppleva 
sig få god service vid kontakt med 
kansliavdelningen. 

Informera berörd personal om kommunens 

ansvar beträffande att tillhandahålla service till 

allmänheten. 

Aktivitetspla n 

Under 2016 skall vid minst två kpmpetensutbildningstillfällen skall fokuseras på 
kansliavdelningens servicenivå. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom enkät på kommunens webplats till allmänheten rörande deras 

upplevelse av den service de får vid kontakt med kansliavdelningen. 

Uppföljning sker senast november 2016 och redovisning av uppföljningen sker i 
verksamhetsberättelsen för 2016. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 122 
;;~giij~J,~~;~i ;}~rt;~i1i:·~.i;,~~i1.~t~iiii1-i',i~;,~ig~i2:~~l;l~jJ::~:{t. ·· 

Delmål Aktivitet 

Digitala utskick via lpad/platta skall införas Inköp av lpad/plattor. 
för kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

Aktivitetsplan 

Under första halvåret 2016 skall inköp göras av lpad/plattor till ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen samt digitala utskick av kallelser och handlingar till sammanträden ha 
inletts. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker i augusti 2016 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2016. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 



(---~ .-

l t\, ~'. :, • T f. --~ . -,_ . --. . . . 
/ Box: Öppen kommun ifi'.'.®l1Jtoli,:JJ -Ansvar 480 

~f:~f {gJ~~j:1~;~~~;t~~#!il~~~~]I·053:~g;~::~4~~~~i;,r6~:t'i:.:; 
Delmål 

A: God kvalitet 

B: 90 % nöjda kunder 

C: Tillgänglig verksamhet 

D: Delta i samverkan internt/ externt 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Implementera kvalitetsledningssystemet i 
verksaimheten. Kvalitetsledningssystemet ska 
uppdateras med nya processer och rutiner vid 
behov. 

Varje gäst som finns på Dagrehab och i 
Dagverksamheten har en utsedd 
kontaktperson. I varje ärende finns en 

· Re'1ab .. plan alternativt en Genomförandeplan. 
Alla våra kunder har möjlighet att lämna 
klagomål/synpunkter. Dessa dokumenteras, 
hanteras och åtgärdas. 

Arbetsterapeuterna har telefontid varje vardag. 
Telefonmeddelanden avlyssnas varje vardag. 
Hemsidan uppdateras vid behov. Mail sänds 
vidare till kollega vid semester. 

Arbetsterapeuterna deltar i planerade 
teamtr.äffar och vårdplaneringar. 
Dagrehab.personalen och arbetsterapeuterna 
deltar i samverkansträffar med 
sjukgymnasterna på vårdcentralen minst tre 
gånger per år. 
Arbetsterapeuterna deltar även i 
samverkansträffar med kollegor från övriga 
kommuner i Norra länsdelen. 
Hjälpm1:!delsteknikerna från kommunerna i 
länet tr.äffas minst en gång per år. 

Enkätundersökning en gång/år på Dagrehab/Dagverksamheten. 
Uppföljning av Rehab- och genomförandeplaner genom journalgransknirig en gång/år. 
Avvikelser sammanställs och analyseras regelbundet. Klagomål/synpunkter tas upp vid 
arbetsplatsträffar. 
Hemsidan kontrolleras i juni och december. 
Säkerställa att mail sänts vidare i semestertider. 

Uppföljnlng'och utvärdering 

Analys/utväidering av enkätundersökning. 
Kontroll om hemsidan är uppdaterad vid egenkontrollen. 
Kontroll om verksamhetens processer och rutiner är aktuella vid egenkontrollen. 



/ Box: Kunskap & kompetens Ansvar 480 

;-,:~k·~-:~~:6·~~~~;~~~:;1·;·;~~1:~ti::.~'.~'~,~;/;~~~~;a_,~.:~~-~~j:~pt~'bf~~-r~i1~r:;~:r~~Ii'.~r~~P:i1w~4~r~~~~:Y::i 
Delmål 

Att ha så friska och självständiga kunder som 
möjligt med ökat välbefinnande. 

Aktivitetsplan 

Uppdatera informationsbroschyr varje år. 

t\ktivitet 

hla en för verksamheten tillgänglig informationsbroschyr. 
Erbjuda arbetsterapeutisk rehabilitering till de som har 
behov. 
Arbetsterapeuterna deltar i a·rbetet med 
kvalitetsregistret Senior Alert i sina arbetsgrupper enligt 
rutin. 
Eirbjuda de som har behov av Dagrehab/ Dagverksam het 
pllats inom sex veckor. 
Erbjuda ett förebyggande hembesök till 
kommuninnevånare över 80 år som inte har beviljade 
insatser sedan tidigare. 

Erbjuda alla aktuella 80 åringar ett förebyggande hembesök. 
Arbetsterapeuterna ska ta kontakt med ny kund inom en vecka för bedömning (90% mål~ärde} samt att de fått 
en rehab plan inom en månad (90% målvärde). 
Erbjuda plats på Dagrehab/Dagverksamheten inom sex veckor (90% målvärde). 

Uppföljning och utvärdering 

Redovisa antal erbjudna och genomförda förebyggande hembesök i halvårs- och årsredovisning. 

Redovisa hur många procent som fått kontakt med arbetsterapeut inom en vecka för bedömning och 
rehab.plan inom en månad. 

Redovisa hur många som fått plats på Dagrehab/Dagverksamheten inom sex veckor. 

/ Box: Möten & upplevelser Ansvar 480 

Delmål 

Öka vä lbefinnandet hos våra gäster. 

Aktivitets plan 

Göra en plan för aktiviteter i verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivit•~t 

Använda "Må bra rumme.t11 regelbundet. 
Inköp av nya aktivetsmaterial/fler filmer för 
visning och även utlåning till övriga boenden. 
Göra utflykter i samband med hemresa. 

Sammanställning av aktivitetsplaneringen tas med i halvårs/helårsrapport. 



j Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 480 

Kun_clen *~_-få verkWg .atthantera .vardi:lg(ln rt1ed hjälp c;IV välfärd~tekriik; 
Att hushålia)ned kdmmunehs medel . - . 

Delmål 

Start med vårdplanering på distans. 

Skapa möjlighet till mobil dokumentation 

för arbetsterapeuterna. 

Skapa ett rum där urladdade batterier kan 
få nytt liv. 

Samverka med övriga enheter för att ge 
minskade kostnader för vikarier och 
transporter. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Lära sig tekniken för vårdplanering på distans. 

Test av Viva applikation som möjliggör 
dokumEintation och ger tillgång till information 
i vårt veirksamhetssystem Viva. 

Återvinna urladdade batterier till lyftar, på sikt 
även bussbatterier. 

Daglig samverkan mellan vaktmästare inom 
äldreomsorgen och skolan samt med 
Dagcenters personal. 

Genomföra vårdplaneringar på distans på Kopparbergs vårdcentral i teamsamverkan. 

Om Viva applikationen fungerar bra, hyra surfplattor med denna applikation installerad. 

Iordningställa batterieladdningsrum i Koppargårdens källare med all utrustning installerad. 

Uppföljning och utvärdering 

Redovisa antal genomförda vårdplaneringar på distans som vår verksamhet deltagit i. 

Uppföljning av Viva applikationens funktion och dess effekter i verksamheten. 

Registrera hur många batterier som har återladdats per halvår. 

Dessa tre uppföljningar tas med på halvårs-och helårsredlovisningen. 
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Box: Öppen kommun Ansvar 440 
Det är lätt att kontakta oss och boende och anhöriga möts respektfullt med e.ii_;,. 
professionellt förhållningssätt. · {-::...-., 

f /\;~l, 

Delmål 

Samverka intern och externt för att 
på rätt nivå kunna tillhandahålla de 
omvårdnadsinsatser som krävs 

Aktivitets plan 

lt'\l{;• 

Aktivitet loT~'7G -- ... _ :<i::S . -o-' I 
o • .._ =-'"·=QB.1.Z:91b_.: IZ. . Alla som bor pa Solgardens = ----- , 

äldreboende ska ha en utsedd 
kontaktperson 

Vi har internt larmsystem 

Klagomål/synpunkter och 
Avvikelser dokumenteras, 
hanteras och åtgärdas 

Hemsidan och samverkanportalen uppdateras två gånger om året. 
Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar 
Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år 
Boråd två gånger per år vår och höst, där boende, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 
inbjudna. 
Genomförandeplan.er ska göras två ggr per år samt att varje boende har en utsedd 
kontaktperson · 

Box: Kunskap & kompetens 

Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära 
sig och vara delaktiga. 

Delmål 

Genomförandeplan 

Sprida information om 
Verksamheten 

Dokumentation 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

boende vara delaktig i genomförandeplanen 

uppdatering av hemsidan och broschyren 
vid förändringar 

skapa rutin för granskning av dokumentation 

l 

Uppdatering av hemsidan och broschyren vid förändringar 
Skapa rutiner för dokumentations granskning i SoL samt genomförandeplaner 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerligt göra uppföljningar av dokumentationsgranskning 
Hemsidan och boendebroschyren kontrolleras 2ggr/år . 
Kontinuerligt göra uppföljningar av genomförandeplaner på arbetsplastträffar 



Box: möten & upplevelser 

Insatser utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål samt utifrån kommunens 
värdegrund. 

Delmål 
Vardagsrehabilitering 

Social verksamhet 

Måltider 

Utevistelse 

Aktivitets plan 

Aktivitet 
arbeta förebyggande , få den träning 
individen behöver för att främja hälsan. 
erbjuda aktiviteter varje vecka 

stimulera till goda matvanor och miljö 

möjligheten till att vistas ute 

Förebyggande och främjande insatser för indivfden 

Ge möjlighet och förutsättningar till att fortsätta vara aktiv utifrån egna individuella önskemål 
och behov 

Maten är viktig både för hälsan och för livsglädjen. Näringsrik mat är viktig för den äldre och 
även miljön där måltiden intas. 

Möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhUls främjar god hälsa. Tillgängliga grönområden 
har stor betydelse 

Uppföljning och utvärdering: 
Uppföljning samt utvärdering ska ske på boråds:mötena där både personal, anhörig och boende 
är delaktiga 2ggr/år 

Box: Innovation I entreprenörskap 

Få verktyg hantera vardagen på det sätt den boende önskar med hjälp av välfärdsteknik 

Att hushålla med kommuninvånarnas medel 

Delmål Aktivitet 

Införa nytt larn1systeni byta ut gammalt larmsystem 

Aktivitetsp Ian 

Byta ut gammalt lannsystem till ett nyare och säkrare system 



/ Box: Öppen kommun Ansvar 420 

Individ och familjeomsorgen ska verka för ett iutökat föräldrastödsarbete samt utveckling 
av missbruksvården 

Delmål 

Samtliga föräldrar till barn i skolår 7- 9 ska 
under hösten 2016-våren 2017 erbjudas 
föräldrastödsutbildning. Vidare ska ett 
mer aktivt deltagande vid familjecentralen 
ske från Individ och familjeomsorgen. 

Missbruksvården ska utveckla 
öppenvå rdsinsatserna. 
Fler personer ska bli självförsörjande 
och inte beroende av försörjningsstöd 

Aktivitetsplan 

I: : l · -.- .• · 

Aktivitet [. ·-- ·- · · 
f r, -i · .: !·~ \ I~" L 

Det ska skickas inbjudningar till COPE- \1 1
' u ·• ' · · . 

utbildning i samarbete med skola. En planJEing,i.,~~·11. 1· llQ IL I\~_ 
ska ske tillsammans med styrgrupp för K~-Wl~- . <;J.,J = _'(L .=- · 
familjernntra l om IFOs deltagande. 

Erbjuda fler personer strukturerad 
öppenv;ård i grupp och individuellt. 
Arbetet inom försörjningsstöd ska 
utvecklas genom förändrat arbetssätt. 

Information om COPE utbildning ska läggas ut på kommunens hemsida. Inbjudning och 
information ska även skickas per post till föräldrar i ov,annämnda målgrupp. 

·~ 
Individ och familjeomsorgen ska under våren 2016 utse handläggare för arbetet med 
delatagande i fami ljecentralen samt kalla berörda parter till möte för planering av 
arbetet. 
Handläggarna i missbruksgruppen ska under våren 2016 utveckla ett strukturerat 
program för öppenvård i såväl grupp som individuellt. 
Inom försörjningsstöd ska handläggarna erbjuda nybesökssamtal i syfte att slussa 
den sökande ti!I rätt instans. Ett ökat samarbete mellan AME och försörjningsstöd 
ska utvecklas där den enskilde ska få t illgång till strukturerat stöd för att komma ut i 
aktivitet. Det ska även erbjudas hushållsekonomisk rådgivning. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om huruvida den genomförda aktiviteten bidragit till att uppnå delmålet 
gällande COPE utbildningen ska göras under hösten 2016 samt våren 2017 och resultat och 
analys ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen1. 

Utvärdering av öppenvårdsinsatserna ska ske kontinuerligt efter varje avslutad 
aktivitet. 
Utvärdering av det nya _arbetssättet inom försörjniingsstöd ska ske genom den 
månatliga ekonomiska uppföljningen samt genom kontinuerlig ärendegenomgång. 
Uppföljning av COPE utbildningen görs efter varje avslutad kurs med deltagarna och 
redovisas skriftligt i verksamhetsberättelsen. 
Utvärdering av deltagandet på familjeomsorgen sker vid terminsslut av ansvarig handläggare 
och delges enhetschef skriftligt inför verksamhetsberättelse. 
Uppföljning rapporteras i verksamhetsberättelsen. 
Uppföljning av arbetssättet inom försörjningsstöd ska ske kontinuerligt mellan handläggare 
och enhetschef och redovisas i verksamhetsberättelse. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 420 

Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

Delmål 

Medborgarna som kommer till 
socialkontoret sko uppleva ett gott 
bemötande och ett gott mottagande. 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Under året ska arbetsgruppen arbeta med 
bemötandefrågor på ett kontinuerligt och 
strukturerat sätt. 

Under året ska diskussioner föras i arbetsgruppen utifrån kommunens värdegrund samt 
fackförbundet ssr:s etiska riktlinjer på arbetsplatsträffar om vad ett gott bemötande inne
bär och hur detta kan komma medborgarna till del på bästa sätt. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker på hösten genom en brukarenkät. 

Uppföljning sker därefter av enhetschef och presenteras i verksamhetsberätte/sen. 



Delmål Akti\/itet .- ~.-.. \, 
Kunder ska mötas av kompetent personal 
med god kunskap och tillgänglighet 

Kompetent personal finns tillgänglig och -- - ~- ·· -~ ~ ·· 

tillhandahåller tjänster och insatser med hög O;]f]fr@B./201~::::ft 
kvalite. Kund ska ges möjlighet t ill att lämna ev. 

Sträva mot 90% kundnöjdhet synpunkter/klagomål 

Brukar/kundundersökningar genomförs årligen 

Aktivitetsplan 

Biståndshandläggare har dagligen telefontider 

Strävar efter att i varje kundkontakt möta kunden m·ed högt mått av kunskap 

Ev synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål 

j Box: Kunskap & kompetens; Ansvar 410 

Delmål 

Under 2016 inleda teknikskifte för 
tryggh etslarm 

Göra kunden delaktig i utredningsprocess 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Planera för övergång t ill digital teknik 

Avropa/upphandla tjänster rörande digitala 
larm. lnformationsbrev till kunder 

Formulera utredningar/beslut på ett 
lättförståeligt sätt. Ge muntlig återföring till 
kund om utredningens innehåll och möjlighet 
för kund lämna synpunkter innan beslut fattas 

Under året växla över från analoga till digitala trygghetslarm 

Årligen följa upp beslut 



j Box: Innovation & entrep1renörskap Ansvar 410 

Delmål 

Trygga och förstärka vård kedjan för kund 
genom införande av webb-baserad 
vård planering 

Skapa optimal vårdplanering genom 
möjlighet till deltagande på distans 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Planera och genomföra utbildning för 
hanterande av webb-teknik 

Erbjuda närstående möjlighet att delta på 
vård planering på distans 

Under året öka antalet webbaserade vårdplanstillfä llen 
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Box: Öppen kommun Ansvar 210 
Information på medlemskommunernas We!bbplatser 

Delmål 

Ny information skall läggas ut på 

Ljusnarsbergs kommuns webbplats minst 
en gång per månad. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Aktuell information på Ljusnarsbergs kommuns 
webbplats till vilken länkas från övriga 

mecllemskommuners webbplatser. 

Rutiner utarbetas tillsammans med Ljusnarsbergs kommuns IT-avdelning för utlägg av 

information på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. 

Uppföljning och utvärdering 

Stickprovskontrollerunder året och sammanställniing av dessa till överförmyndarnämnden vid 

sammanträde den 7 december 2016. 

Förvaltningschefen ansvarig. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 210 
Tillsyn av årsräkningar 

Delmål 

90 procent av årsräkningarna skall vara 
granskade senast den 31 oktober 2016. 

Vitesförelägganden skall skickas ut senaste 

två månader från sista datum för 

inkommande med årsräkning. 

Aktivitetsplan 

Akt'ivitet 

Under första halvåret skall kompetens finnas inom 
förvaltningen som möjliggör att delmålet uppnås. 

Ärendeunderlag till överförmyndarnämnden om 

vitesföreläggande utarbetas. 

Fokuserat och intensifierat arbete med tillsyn av årsräkningar under perioden mars-juni 2016. 

överförmyndarnämnden tar beslut om vitesföreläggande senast vid sammanträde den 

13 april 2016. 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under 2016 och återrapportering till överförmyndarnämnden vid 

sammanträdena under maj till december 2016. 

Uppföljning under hösten 2016 genom stickprovskontroll och återrapportering till 

överförmyndarnämnden vid sammanträde den 7 d,ecember 2016. 

Förvaltningschefen ansvarig. 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 210 
God service till ställföreträdare och huvudmän 

Delmål Aktivitet 

95 procent av ställföreträdarna skall anse 

att förvaltningen ger god service. 
Informera berörd personal om kommunens 

ansvar beträffande att tillhandahålla service till 

allmänheten. Handläggningstiden skall vara tre månader 

från anmälan av behov av god man, 

förvaltare eller förmyndare inkommit, till 

dess ansökan eller avskrivning görs. 

Rekrytering och utbildning av gode män och 

förvaltare. 

Aktivitetsplan 

Betydelsen av kommunal service skall vara stående ärende vid funktionsträffar med 

personalen. 

Kontinuerlig uppföljning av tillgången på gode män och förvaltare samt handläggningstiden. 

Uppföljning och utvärdering 

Enkätundersökning genomförs hösten 2016 och redovisas i verksamhetsberättelse samt som 

enskilt ärende till överförmyndarnämnden under våren 2017. 

Uppföljning under hösten 2016 genom stickprovskontroll och återrapportering till 

överförmyndarnämnden vid sammanträde den 7 december 2016. 

Förvaltningschefen ansvarig. 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 210 
Ökat utbud av digitala tjänster 

Delmål 

Under året skall börja utvecklas en 
möjlighet för ställföreträdare att digitalt 

upprätta och sända in sin årsräkning. 

Aktivitetsplan 

Aktiivitet 

Undersöka om någon övriga 
kommun/gemensam nämnd utvecklat digitala 
årsrä kningar samt konsultera dataföretaget 
Expli.zit vilka tillhandahåller datasystemet 

Wärna som används inom förvaltningen. 

Kontakt er med övriga kommuner/gemensamma nämnder samt dataföretaget Explizit under 

första halvåret 2016. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning rörande huruvida digitala tjänster för i \rsräkningar erbjuds under hösten 2016. 

Förvaltningschefen ansvarig. 


