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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 

Justerandes sign. 

Au§ 10 Dnr KS 0203/2016 

Aktivitetsplaner 2017 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 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 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 vmje budgetansvarig 
och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklingsområdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2017 har inkommit från följande ansvarsområden: 

• Ansvar 101 Ekonomichef 
• Ansvar 111 Kommunchef 
• Ansvar 122 Kanslichef 
• Ansvar 160 Vuxenutbildningen 
• Ansvar 170 och 610 Fastighetschef och Allmännyttan 
• Ansvar 180 Arbetsmarknad och integration 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att aktivitetsplan för ansvar 111 Kommunchef skall 
kompletteras med aktiviteten hörselslinga i Stora sammanträdesrummet i 
Kommunhuset. Vidare beslutas att uppdra åt föreningsansvarig Jörgen Dahlström 
utreda användning av kommunens mark till parkering i samband med Kopparbergs 
marknad. Slutligen beslutas hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Föreningsansvarig Jörgen Dahlström 

Utdragsbestyrkande 
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Sa mmanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2017-01-12 

Justerandes sign. 

Bos§ 10 

Aktivitetsplaner 2017 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0203/2016 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta ny 
stynnodell 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 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 skal I uppnås 
i stödjande dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur vaije 
budgetansvarig och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra 
utvecklingsområdena under året. Dessa aktivitetsplaner skall delges 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer informerar om arbetet med 
aktivitetsplaner för år 2017 inom det sociala området. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 



I Box: Öppen kommun Ansvar 101 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 

kommunalskattemedlen används och förvaltas. 

Delmål 

Det ska upprättas riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Ett förslag till beslut om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ska tas fram och 
behandlas av kommunfullmäktige. 

I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning regleras att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Det innebär att offentliga medel ska användas på ett effektivt och 
säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar. 
God ekonomisk hushållning betyder olika saker för olika kommuner. Små och stora kommer 
kan t.ex. behöver formulera sina regelverk annorlunda för att säkerställa att ekonomin är i 

balans över tid. 

Ljusnarsbergs kommun ska ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning under året. I en 
proposition om en ny redovisningslag föreslås dessa riktlinjer bli överklagningsbara. Det kan 
behövas remissinstanser och flertalet forum för diskussioner med anledning av detta. Dessa 
riktlinjer ska sedan genomsyra de finansiella målen i kommande års budgetdokument. 

Uppföljning och utvärdering 

Ett slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige. 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 101 

Ekonomiavdelningens information gentemot invånare och företag ska utvecklas. 

Delmål 

Ta fram en populärversion av KKiK
statistiken. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Utredaren får i uppdrag att sammanställa ett 
dokument som är lätt att läsa och som 
behandlar ett urval av viktiga nyckeltal. 

Varje år rapporterar kommunen in statistiska uppgifter till Kommunernas kvalitet i korthet 
(KKiK). Denna föredras inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen är att 
dokumentet med rådata som delas ut i dagsläget ska kompletteras med en version som är 
lättare att förstå för gemene man och som därför kan publiceras på t.ex. hemsidan. 

Uppföljning och utvärdering 

Enligt ett årshjul som följer budgetprocessen ska denna t as fram 2017. Bedömningen är att den ska användas 

under budgetprocessen inför 2018 års budget. 



I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 101 

Säkerheten ska förbättras genom att använda digitala möjligheter 

Delmål 

Säkerst älla kundfaktureringen gällande 
arrendeavtal avseende kommunens mark. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

1. Lägga in samtliga arrendeavtal i 
ekonomisystemet. 

2. Lägga ut samtliga arrendeavtal till 
avtalskatalogen på intranätet. 

Ekonomiassistenten och ekonomihandläggaren hjälps åt att lägga in samtliga avtal i 
ekonomisystemet för fakturering. Detta underlättar vid faktureringstidpunkten. 
Upphandlingssamordnaren lägger in samtliga avtal i avtalskatalogen på intranätet och 
trycker ut en lista på samtliga avtal därifrån. Syftet är att kontrollera så att kommunen 
fakturerar samtliga hyresgäster i enlighet med avtalen. 

Uppföljning och utvärdering 

En j ämförelse mellan de två listorna görs för att kontrollera att samtliga hyresgäster blir 
fakturerade en avgift i enlighet med respektive arrendeavtal. 
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Box: Öppen kommun Ansvar 111 
Komm_uninvånarna skåll ges möjlighet till insyn i de·n kommunala beslutsprocesen 

Delmål 

Människor med olika 
funktionsnedsättningar ska ges bättre 

möjligheter att ta del av den kommunala 
bes I utsprocesse n. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Det ska installeras hörselslingor i Tingshuset 

och stora sammanträdesrummet i 

kommunhuset. 

För personer med hörselnedsättning kan det vara svårt att höra vad som sägs vid stora 

sammankomster, exempelvis vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

sammanträden i Tingshuset. Det ska därför installeras hörselslingor där. Budget för 

· ändamålet är beslutad och bekostas via extra statsbidrag. 

Uppföljning och utvärdering 

Installation sker och test av att tekniken fungerar. 

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

Delmål 

Tydliggöra roller och ansvar inom 
tjänstemannaorganisationen. 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Utarbeta en tydlig styr- och ledningsprocess för kommunens 

chefer. 

Är roller ochansvar mte ar"tydl1galårcläkonsekvenser, bland annat genomattcle poht1ska målen och------·-··----

besluten inte förankras hos personalen ute i verksamheterna. Kommunstyrelsen gav tjänstemannaledningen 

i uppdrag att tydliggöra roller och ansvar i början av år 2016. Chefsuppdraget ska tydliggöras och 
kommunchefen ska utarbeta ett dokument som ska förankras med den övergripande ledningsgruppen innan 
det vid tillfälle gås igenom på chefsforum, där samtliga chefer i kommunen är samlade. 

Uppföljning och utvärdering 

Styr- och ledningsprocessen ska förankras hos alla chefer genom utbildning på chefsforum och materialet 

ska finnas tillgängliga i personalhandboken på kommunens interna nätverk. Materialet ska vara en del av 

introduktionen för nyanställda chefer. 

-----Box:-Möten--& upplevelser-----------Ansvar--1-11- -·- ------ · 
I !.: - :.· . · ' .... · .. · . . . · ' 

r':j !_fm~}i~~ii~i@.1J,~P:J?J~yc1,~J.!c!~lt~{~~~ ~~,~~f~fiy,t~J~b!:~~j_.T~}{~:in.m~n~m .. ~-c '. :·.:,,~j):: 
Delmål Aktivitet 

Det ska införas_ digitala mötesplatser. Införskaffa och sätta upp tekniken som 
- ... ..... . . .. ·-- ·-· -- - ... ·ryiAi[i_gg9t~!_g!~!fij,öffn::.-::;~-" :_=-:::: __ - .. - · ·-··-· - .... _- · .. ·. ·----



Aktivitetsplan 

Region Örebro län har en policy om att öka möjligheterna till sammanträden där fysiskt 

mötesdeltagande inte krävs. Det sparar på ekonomi och miljö att minska antalet resor och 

medför ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Dessutom ges det fler tillfällen för 

tjänstemän och förtroendevalda att representera kommunen eftersom de inte behöver vara 

frånvarande från kontoret en hel dag. Den effektivaste tekniken för att möjliggöra digitala 

möten ska införskaffas och installeras i kommunens lokaler. 

Uppföljning och utvärdering 

Digitala möten genomförs under året. 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 111 
Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 

Delmål 

Minska bilåkandet. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Intern marknadsföring av tåg- och busskort 
samt cykelutlåning för tjänsteresor. 

Marknadsföring ska göras på intranätet, hemsidan, mejl utskick och i övrigt utnyttja 
tillgängliga informationskanaler. Mätarställningarna ska avläsas i kommunens bilpool och det 

ska säkerställas att övermil inte förekommer genom planering av bilbyten mellan 
verksam heter. 

Uppföljning och utvärdering 

Vid byte av leasingbil ska det stämmas av om leasingbilarna i bilpoolen visar övermil. 

Utvärderingen visar positivt resultat om övermil inte förekommit. 

- - - ·---------- - ·---- -----·· - ··· ... ···-·· ---- ---

--- ---- -- ------ -···---· 

. ... - ----·····. - .: .: . ---. ....:..·.: .. _ .:. - . . --- --- : ---·~ .:..:,;·· ·~.:..- : --- - ·· ---- --
--------------------------- - ······--------·~- -- . -·· 



I Box: Öppen kommun Ansvar 120 
lnfo_rmation till all~, lättare att hitta information på hemsidan 

Delmål 

2017: 80% måluppfyllelse i SKL's 
mätning. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Ljusnarsbergs kommuns webbplats skall ha 
en välutbyggd sökfunktion 

Under 2017 arbeta med att komplettera sökordsfunktionen. 

Uppföljning och utvärdering 

SKL's årliga undersökning 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 120 

· Samarbete Skola- Näringsliv 

Delmål 

En första aktivitet under 2017 

Bildandse av styrgrupp/arbetsgrupp 

--- --- - -----

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Tillsammans med företrädare för 

näringslivet och skola initiera fördjupat 

samarbete/utbyte mellan skola och 

näringslivet 

Under 2017 initiera ett utökat samarbete/utbyte mellan näringslivet och skolan. 
Lyfta och driva frågan i Näringslivsrådet och tillsammans med representanter för 

skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Avstämning och uppföljning i Näringslivsrådet . 

. . -··-·--·-- -----

Box: Möten & upplevelser Ansvar 120 
~ •·-:--·--,.•--,_- ~ . -:-.---:. -:~-·-=· .~--._,--F·-·,;:- ;-:.--.;-:~--~- -~- -:- 7·- : ·- -·· · •· _ - ·,:·- -·- ,:. · · -~ - :__ . _ -:·· · ··-

1,. ::·,~- · .. Okä' intresset förkbminunens hemsi.da - . . . , · ... '~\-/:~-,-~., .. _ 
I:: -½;•_-•,•.•• 0 -• • _<• cc"··: • -;.•: ' .. ·,._• • . ,• ·.:.:: ·,.:· ·J-."!· · , • . • • . ;· • · ' -• . ,_· · J, , · --~ >.. • .., . . ..... •• ·-···+ '-•Os - - · . " .••" •I 

--- -- -· ··--·-··----- --- - - -· - ·: .· . · _ ... - -·-·.- -- --·· . -- .. . -· · ... ~-----... ·-. 
-- · . . .. ·-----··-· . -- -- - -· · --- ------ .. ---------· . .. 



Delmål 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Genom att arbeta för ett öka intresset 
av kommunens hemsida når vi ut med 
kommunal information till allt fler 
medborgare. 

Två Facebook-inlägg i veckan kopplade till information på kommunens hemsida. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av trafikutvecklingen på hemsidan mäts via Google Analytics. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 120 

Fiber till Industriområden 

Delmål Aktivitet 

Beslut om fiberdragning under 2017 Under 2017 arbeta för att få fiber till 

industriområdena 
- ------··--···· ·-. ··-··---- -
Aktivitetsplan 

Kontakta och bearbeta olika fiber aktörer för att få tillstånd en plan om 
fiberutbyggnad i industriområdena. 

Uppföljning och utvärdering 

Följs upp under hösten i Näringslivsråd för avstämning. 

-----------

·---· --·-·--·---·--· ·-----·--·- ' -· . .... ----- ····- --·-·· -·----- ·· 
. ~~ -~ - ---
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Aktivitetsplan 2017 

Box: Öppen kommun Ansvar 122 
.· . . - . 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

Delmål 

Kallelser och handlingar till politiska 
sammanträden skall vara 

förtroendevalda tillhanda senast sju 
dagar innan respektive sammanträde. 

Kallelser och handlingar till kommun

fullmäktiges och kommunstyrelsens 

sammanträden skall vara utlagda på 

kommunens webplats senast sju dagar 

innan respektive sammanträde. 

Utlämnande av handling skall ske 

inom 24 timmar. Handling vilken 

begärs ut fredag-söndag skall 

utlämnas senast måndagen efter 

klockan 23.59. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Konstant och kontinuerlig kontakt med 

handläggare eller motvarande som 

producerar handlingar vilka skall behandlas 
vid politiska sammanträden. 

Information om offentlighetslagstiftningen 

till kommunens personal. 

Påminnelser skall kontinuerligt sändas ut till berörda tjänstemän om senaste datum 

för inkommande av handlingar i enskilda .ärenden. 

Information ti ll kommunens personal om offentlighetslagstiftningen skall 
-- genomföras uncler vå'-re_n_. - - --- - ----·-- --- - - - - ------ - --- -----·-------

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom att notera datum för utskick av kallelser och handlingar till 

förtroendevalda. 

Uppföljning sker genom att notera datum för publicering på kommunens webplats 

av handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 

Stickprovskontroll av utlämnande av handlingar genomförs under oktober och 

november. 

· Uppföljning sker-senast-december--zOH och redovisning av uppföljningen-sker-i 

verksamhetsberåttelseri för 2017. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

- - -·-·-------------- ·- .. 

···----· · · --- - ·-- - --· : ·-·------·------ . .. , ... ..... ---= . . .:.__ . -· . - . ·. ··- .. -· -- - .- - ---_-·--·-- . - - . .. · ... - ·- .. :.: --- - .. ------------- --- ... 



Box: Kunskap & kompetens Ansvar 122 
, Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form 

Delmål 

Inkomna och upprättade handlingar 

skall diarieföras samma dag de 
inkommit till kansl iet. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Det skall finnas sådan bred kompetens i kommunen att 
diarieföring kan ske varje dag. 

Utbilda det antal personer som krävs för att säkerstä lla att diarieföring kan ske varje dag. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom undersökning av antalet personer i kommunen som kan diarieföra 

handlingar. 

Uppföljning sker senast december 2017 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2017. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

------- ------ - - ---

--·~ ·---- . · ·- '. .. ·-.. - . 

- - - ·-·-· ·-·- -· ----

.. --· - - ·-····- -·-···---- - -·-- - -- ---- · 



Box: Möten & upplevelser Ansvar 122 
Förtroendevalda och allmänhet skall uppleva sig få god service vid kontakt med 
kansliavdelningen och reception/växel. 

Delmål 

100 procent av allmänheten skall 

uppleva sig få god service vid kontakt 

med kansliavdelningen. 

Telefonsamtal till kommunen växel 

skall besvaras inom fem sekunder. 

100 procent av besökande skall 

uppleva att de får ett bra bemötande 

av receptionen. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Informera om kommunens ansvar 

beträffande att tillhandahålla service till 

förtroendevalda och allmänhet. 

Producera material om kommunens serviceansvar och sända ut till kommunens 

personal första halvåret 2017. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker genom enkät till förtroendevalda rörande deras upplevelse av den 

service de får vid kontakt med kansliavdelningen. 

Uppföljning av tid innan telefonsamtal besvaras i växeln skall genomföras under 

hösten. 

Enkät till besökande i Kommunhusets reception under oktober och november. 

Uppföljning sker senast november 2017 och redovisning av uppföljningen sker i 

-----ve-rksamhet-sberättelsen för-201-7,.- - ----- ---·- ··· ··· 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen . 

-- ··-- - · ·-- ··--·-.. . - . ... _________ ..__ ___ --- ----- . -.. -- .. -. - -- · _ -:_::._~.:.-:..:..."····-- -- -------· ·- .-~- . ---··. ·· ...... . . · 

- - ------



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 122 
. Digitala ,ut~kick via lpad/platta till förtroendevalda . 

Delmål 

Digitala utskick via lpad/platta skall 

införas för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare. 

Webbildsändningar från 

Aktivitet 

Inköp av lpad/plattor. 

Inköp av teknisk utrustning för 

bildsändningar på web. 

kommunfullmäktiges sammanträden. Inköp av digital skärm till receptionen. 

Digital informationsskärm inrättas i 

receptionen. 

Aktivitetsplan 

Under första halvåret 2017 skall inköp göras av lpad/plattor till ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen samt digitala utskick av kallelser och handlingar till 
sammanträden ha inletts. 

Senast under andra halvåret 2017 skall websändningar från kommunfullmäktiges 

sammanträden genomföras. 

Senast under andra halvåret 2017 skall informationsskärm vara installerad i 

receptionen. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker i november 2017 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2017. 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

----- - ----- -·---

·-···---.-··---·- .. - -_· ·· ·--- ----_- ---·· ----·-··-·-
. . --------- -- ·. ----------------

·-----------·~--- -----·-- . -

. : .·- - --·---- -------- - -····----·-·-· ·.·· . . _ . . . __ _._ .... 
~ .. - -- - ·· - .. - ·-- ' . . ----·-·- ----------- -----·- . ···- . 

. ··- -- ---·--------· -------------. ~---..;. . 



BOX: Öppen kommun 

Delmål: 

Ansvar 140 

1. Att erbjuda praktik som ger arbetserfarenhet och kunskap som i förlängningen leder 
till bra möjligheter för framtida arbete 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 2017 på främst 
centralköket Treskillingen. Ta emot elever på RL- programmen på gymnasieskolorna. 
Praktikplatser genom: 

• Arbetsförmedlingen för utbildad, yrkeserfarna men även outbildad med 
intresse för branschen. 

• Riktade till ungdomar via utbildningskontrakt. 

• Yrkesutbildning för Köksmästare. 

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

Aktivitetsplan 

1. Samarbete med kommunens vuxenutbildning. 

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 Arbetsförmedlfngens handläggare i dessa frågor. Ta initiativ till möte 
med Lernia utbildning och Arbetsförmedlingen 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 

webansvarig för kostenheten. 

Up_pf.ö.ljo.i.ng _o_ch utll.ärde_riog __ ----··-· 

1. Redogöra siffror på hur många som har haft sin praktik hos oss. Vilka avtal ligger till 
grund. Hur många av praktikanterna har på ett eller annat sätt under året varit 

anställd hos oss. 
2. Tas upp på ett APT eller köksledningsmöte ett halvår efter uppstart. 

Webredaktörerens insikter och åsikter lyfts. Övriga reaktioner både internt och 

externt. 

. . -
-· ··--·· -- ' .. -·- .-." - ·:· . . -----·-··· . - .. . ···- -·-- ·--·------·-~---·--··- .. . . _. __ _ 

. . -



BOX: Kunskap& kompetens 

Delmål: 

1. Åtgärdsprogram för ett kontinuerligt arbete för att förbättra helhetsupplevelsen 

inom kostverksamheten. 

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

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

4. Kostverksamheten ska arbeta för en mer hållbar matsedel. Kökspersonal skriver om 

traditionella recept med syftet att få de mer hållbara med bibehållen kvalitet och 

smak. 

5. Att öka kunskapen om matallergi och det växande behov av specialkoster. 

Aktivitet 

1. Bilda arbetsgrupper för måltidsutveckling med representanter för verksamheter 

inom förskola, skola och äldreomsorg. Respektive arbetsgrupp ska i samband med 

revidering av kostpolicy påbörja ett utvecklingsarbete som börjar med en 

inventering, nulägesanalys. Utifrån denna ska en målbild formuleras och en 

handlingsplan upprättas. Skolledningen har fått i uppdrag från kostchef att bilda en 
arbetsgrupp från skolan bestående av pedagoger, elever som med representanter för kosten 
aktivt arbetar med skolans måltidsfrågor. En arbetsgrupp inom äldreomsorgen är bildad. 

2. Att mäta klimatpåverkan från inköpta livsmedel i Kg C02E per kilo. 

3. Mätningar vid olika perioder ska göras. 
4. Få in perspektivet i matsedelsplaneringen. Ta in nya recept. Omskrivning av traditionella 

recept med syftet att få de mer hållbara och med bibehållen kvalitet och smak. Se över 
möjligheten att öka inköp av ekologiska livsmedel. Att successivt införa en grönsaksrätt som 
ett extra alternativ i skolmåltiden. 

s. Utbildning som ger både faktakunskap om nya rön, produkter, rutiner men också inspiration. 

- - - - --Aktivitetsplan---------·· · ---

1. Om arbetsgrupperna är överens så kommer förslag från kostchef att anlita extern konsult att 
genomföra en inventering över berörda verksamheter. Detta arbete kan ligga som grund och 
användas för utvecklingsarbetet. Förslaget riktar sig i första läget mot äldreomsorgen. För 
skolan så används resultatet från SkolmatSveriges utvärdering från föregående år, vilket 
påverkar vilka riktade åtgärder som tas upp. 

2. Ett första mätresultat för första halvåret 2017. 
3. Fastställa åtgärder samt jämföra resultat för de olika mättidpunkterna. 
4. Identifiera nuläget och fastställ målbild. Fortsatt arbete utifrån det projekt med temat 

hållbara måltider man året innan deltog i. 
s. Med bakgrund från nulägesanalys och de behov som upplevs sätts egna förslag på formen på 

-----utbildningen.---·- -·-···-·- · ----- ----- -------------- - · - ·- ·-------

·- ------------- --------·-····· ·- , _ --·-·--- --~~-~~-
- . -· -- · --------------- _- ···--::::...::-=-:.·_· ____________ _ - . - ---

···· -~---- --



Uppföljning och utvärdering 

1. Hur har arbetsprocessen fallit ut? Antal möten som respektive grupp har haft. Har 

det varit meningsskiljaktigheter, åtgärdsprogram upprättats? 
2. Jämförelse med föregående resultat. 
3. Görs av arbetet och resultat. 
4. Ingår som en del i den stora interna utvärderingen. Genomförda åtgärder. Vad 

genomfördes inte av de punkter man satt upp och varför. Finns åtgärder som 
kommer att sättas igång inom en kort tidsperiod. Hur har det fungerat i köket och hur 
kan man vidareutveckla detta? En kontinuerlig uppföljning kommer att ske. 

5. Görs på både utbildningsinsatsen samt efter period på vad man har gjort och hur det 

gått. 

BOX: Möten& upplevelser 

Delmål: 

1. Kostenheten ska tillsammans med äldreomsorgen anordna och bjuda in till tema- och 

eller högtidsmiddagar för brukare och anhöriga. 

2. Öka elevers intresse för skolmat. 
3. Servera mer tillbehör av råvaror från närliggande producenter. 
4. Arbeta med hur måltider presenteras vid servering. 

Aktivitet 

1. Med utgångspunkt från önskemål så bestäms ett givet tema eller en högtidsdag där 

passande mat serveras. 

2. Anordna tävling för elever på högstadiet genom hemkunskapen. Lagtävling med 
skolmatstema som utgångspunkt. Vinnande maträtt kan exempelvis bli ett stående 

inslag i matsedeln. 
____ _ 3. Exemp~ öka mängden av egen baj<ntt\gJcerl![alkök av råvaror från regionala _________ _ 

producenter. 
4. Medvetenhet när måltider serveras och följa de gemensamma riktlinjer som 

fastställts. 

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 utifrån detta planera detta. Ett tillfälle på våren och 

ett på hösten. 
2. Kostchef/ kökschef tar upp förs_laget. Pedagoger ser över om en sådan aktivitet går 

- _---- - --att få·in i kursinnehåll -och·fungerar·planeringsmässigt.-om-intresse finns från ·-skolan 

går man vidare med att utforma en pi.an för evenemanget. 
3. Se over de arbetsrutiner som finns för att ge utrymme för detta. 

- ... ____ :·-.- ----·· ·· ....... . _,. __ . . ---···----- -· .... -.· - . • · ------- ---- ---- ·- --------- - -· . - - . 
. - ------ ----------·· ... ------ -

.. - ----·-··· -- - --- --------·-······---



4. Börja internt med att fastställa vilket förhållningssätt som gäller. Förslag på åtgärder 

och vad som behöver tillföras kunskapsmässigt. 

Uppföljning och utvärdering 

1. Personal inom omsorgen samlar in feedback för att tillsammans med kostenheten 

göra en utvärdering för planeringen, utförandet. 

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

kökschef och enhetschef med matansvariga på avdelningarna. 

2. En utvärdering inom arbetsgruppen och även en punkt på elevråd, skolråd. 

3. Görs på kostråd, boråd. 

4. En intern utvärdering som kopplas ihop med resultatet av den externa feedbacken. 

BOX: Innovation& entreprenörskap 

Delmål 

• Minska pappersanvändning och effektivisera rutiner. 

Aktivitet 

• Att ytterligare utöka användningsområden i kostdatasystemet för beställningar, register, 

statistik osv. 

Aktivitetsplan 

• Göra en kartläggning av vilka möjligheter som systemet kan erbjuda. Se över de behov som 
finns både i den egna verksamheten och i de verksamheter som samarbetar med köken. 
Utbildningsinsats för kökspersonal i ett första skede. Kökspersonal utbildar berörda i 

omsorgen. 

~ppf~_ljning oc_~ utvärd~ring --------· 

• I fall beslut tagits för att använda kostprogram som ersätter gamla rutiner i verksamheten 
görs en uppföljning av både kostens och omsorgens berörda personal. 

---- -------- ----- - -- -------

:·:==-~ _: ··.:·. ·• ___ . __ ':.._";. . . :-. :.:·:.. -; .:. . - .... ·--····· . -~ : ........ : .. :..-- --- - -= ·:_ - ·- ·:..:. 
~~~- ... ·- ··- - ·-- --··--·-·-----·· 

. ... -··· .. . ------·-··--.-····--· - .. . - . · 
·~ .. ~.--.... ~=-~ __ -___ -____ ·-.... -.. ·-·- ·-



I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 160 

Kunskap om olika yrkesområden och branscher 

Delmål 

Möjliggöra en direktkontakt med den 
privata och den offentliga sektorn för 
nyanlända personer samt kommunens 
ungdomar. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Bjuda in företrädare från arbetslivet och 
olika organisationer till vuxenutbildningen. 
Anordna studiebesök till olika företag inom 
näringslivet och till offentliga förvaltningar. 

Flertalet av våra nyanlända samt även många av kommunens ungdomar har liten 
eller ingen erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. För att de ska kunna 
skapa sig en bättre bild om vad arbete inom olika yrkesområden och branscher 
innebär, behöver de på olika sätt komma i kontakt med arbetslivet. 
En gång per månad ska företrädare från arbetslivet och olika organisationer bjudas 
in till vuxenutbildningen för att prata om olika yrken och branscher. 4-6 gånger per 
år ska det i samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) anordnas studiebesök 
till företag och offentliga förva ltningar. 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivitetsplanen följs upp och utvärderas i juni och december av rektorn för vuxenutbildningen. Om 
planen ger ett gott resultat och behov finns av aktiviteterna, sker revidering i december inför 2018. 

Om behov finns revideras planen även i juni. 

: Ökacl IT-ku.n~Kap och vi~areutveckling av lärp_l~ttformen ltslearning 

--- ----Delmål------ ---------- -· - Aktivitet-

1. Erbjuda datautbildning t ill 

minst 14 elever under året. 

2. Utveckla användandet av 

_ ltslearning. 

1. Undervisning i grundläggande 

data till elever inom SFI och 

inom övriga kurser. 

2. Skapa läromedel i till ltslearning 

för elever som studerar i de 

lägre SFl-kurserna samt lägga till 

ytterligare utbildningsmaterial 

inom grund- och 

---------- ---------------- __ __________ gymnasiekurserna. 

. -·---·--·---- -----··-----·--·- -·-·-· . ---· ---
··-- ;_ _____ --------- --·--------·· ---- ··:, .. _ .. --·- -·· 

-----·· --· ----- ----------·- - - - - ---------·-·-· .. 



Aktivitetsplan 

Bakgrund 
I OECD:s internationella undersökning (PIAAC - The Programme for the lnternational 

Assesment of .Ädult Competencies) framgår att de färdigheter som är centrala för att 
kunna delta i samhälls- och arbetslivet kan sammanfattas till förmågan att 

läsa/skriva, räkna samt problemlösning med hjälp av dator. Sverige ligger totalt sett 

över genomsnittet i relation till de deltagande länderna. Dock är skillnaderna hos 
den svenska befolkningen stor, då det finns tämligen många som får låga resultat 

inom de olika kunskapsområdena ovan. Dessa människor återfinns framförallt inom 

grupperna kortutbildade samt utrikesfödda. Möjligheterna till personlig utveckling 

samt deltagande i samhälls- och arbetsliv kan därför begränsas för många 
människor. Ovanstående kunskaper är också mycket viktiga i EU:s så kallade 

nyckelkompetenser. De återfinns förstås även i målen för läroplanen inom den 
svenska vuxenutbildningen. Bland annat framgår att eleverna ska kunna använda 
... "modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande". 

Mot ovanstående bakgrund samt det faktum att de elever som studerar vid 

Kopparhyttan i många fall har just låg utbildningsbakgrund och/eller tillhör gruppen 
utrikesfödda, känns det extra angeläget att kunna erbjuda utbildning inom samtliga 

grundläggande områden. 

Utbildningen är förlagd till två tillfällen i veckan under ca 12-14 veckor och ska ge 

kunskaper som förenklar vardagslivet och skapar bättre förutsättningar att klara 

vidare studier på distans samt kommande arbetsliv. 

Uppföljning och utvärdering 

Under juni samt december månad görs en uppföljning och utvärdering av rektorn för 

vuxenutbildningen. 

2 

-------------- - - - - --------- - - --- ------ - --- . ·- - ----- - - -

-------------------·---. ·------

- .. ··-·- ·-- ------·--·-- .------- ·- - . ···- ·-- --- ..... -- .. ------- . . - ---··· --- - -- --- .. ---·-·-·-· - . . -· .. . 



Box: Öppen kommun Ansvar 180 

lnkludering av asylsökande och nyanlända 

Delmål 

1. Möjliggöra för en öppen 
dialog gällande olikheter och 

fördomar, samt motverka 

diskriminering 

2. Verka för att förbättra 
attityden kring integration och 

mångfald 

Aktivitetsplan 

Se handlingsplanen för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Se handlingsplanen för integration 

Aktivitet 

1. Utbildning och workshop kring 
diskriminering, mångfald, 

inkludering och bemötande för 
delar av kommunens verksamhet 

och allmänhet 

2. Införa Låna en svensk under hela 

2017 (Uppmuntra 
kommunanställda, föreningsliv, 

näringsliv, politiker och andra 

intresserade att delta i "Låna en 
svensk" i samverkan med 

biblioteket). 
lnformationssatsning där 
kommunen lyfter fram lokala goda 

exempel när det gäller inkludering 
och mångfald från kommunens 

olika verksamheter, föreningsliv 

och näringsliv 

. . - - - - - --- . .. - - ---
! \/andr,ingsled,en "Ljusnarn Runt" 

Delmål 

1. Återskapande samt till viss del 

nydragning av vandringsled 

för turister och 
kommuninvånare. 

2. Ledens skick och 
framkomlighet ska ses över 

--·--------·- ..... __ kontinuerligt.. _ _ _ _ 

.. -· - - - .. . 

Aktivitet 

1. Iordningställande av leden med 
hjälp av kommunens servicegrupp. 

2. Skötsel- och underhållsplan 

upprättas. 

. . - ------ - - -· ---

• - - • •• , . •• - • •- - - - - - - - - • • H• - - • • • • - ------------ ---- - ·------ - ·------- . ·- - . - - . - --···- - - ----- -- - - __ : ::;..:. ·:. -- - --- -~- ----~- - . -- . ---- -------- ----- ------------------ - --- . ·- ----
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Aktivitetsplan 

Leden ska under våren röjas från sly, märkas upp med färgmarkeringar på träd och stenar samt med 

brickförsedda stolpar. Det ska byggas spänger där marken är våt och skräp, fallna grenar etc. ska tas 

bort. 

Träff i april med turistbyrån för att skapa en skötsel- och underhållsplan som ska beskriva vad som 

ska göras, när det ska göras och vem som är ansvarig. 

Uppföljning och utvärdering 

Träff med turistbyrån och näringslivsutvecklaren i maj för att fö lja upp vad som gjorts och vad som 

eventuellt är kvar att göra. Uppföljning och utvärdering i november tillsammans med turistbyrån -

Ljusnarn Runt ur ett brukarperspektiv. Skapa plan för åtgärder och revidera skötsel- och 

underhållsplanen. 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 180 

i "Verktygslåda'' till nyanlända arbetssö.kande 

Delmål 

"Verktygslådan" ska bidra till att alla 
deltagare erhållit praktik eller arbete 
inom 2 månader. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

I samverkan med socialtjänst och 
Arbetsförmedling ta emot fler personer 
med utländsk bakgrund. Stöd i sökande 
efter arbete och i utvecklandet av 
kompetens. 

Grundläggande datautbildning samt inriktning på kunskap som underlättar inträde 
på arbetsmarknaden, jobbsökaraktiviteter och arbetsmarknadskunskap (inkl. besök 
från arbetslivet, studiebesök etc.). I sammarbete med vuxenutbildningen ge 
deltagarna viss yrkessvenska. 

Uppföljning och utvärdering 

Handledare från AME samt handläggare från IFO och AF träffas 1 gång per månad för att följa upp och stämma 
av. Rapport lämnas till chefsgruppen bestående av enhetschef för IFO, områdeschef AF och chef för Vuxiam. 
Uppföljning och utvärdering sker 4 gånger under året. 

- . __ - -· - ···-··· --····-- - -·.··· . •. 
- -- · · ··· . .. ·--- ' ·--- ·-- ._. 

- ·· •••--• '7"",. • . •.• " ' ."• ·--- • · ,_ -·-o,• • · .· ..• • - • 
·- - --~ ----·-----··--·- .. . - -------------- , .. • · .. -· ·- - -
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Språkinsatser för asylsökande 

Delmål Aktivitet 

Medverka till god kunskap i svenska språket 

och om värdet av språkkunskaper 

Samordna och förmedla språkpraktikplatser och 

fritidsguidning genom verksamheten "En väg in" 
Samverka med civila samhället när det gäller 

aktiviteter som främjar språkinlärning 
Bidra till ökad förutsättning för att främja och 
underlätta utbildning 

Samverka med grundskolan för att stödja insatser 

som främjar integration och inlärning såsom 

fadderverksamhet och läxhjälp 

Aktivitetsplan 

Se handlingsplanen för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Se handlingsplanen för integration 

Box: Möten & upplevelser Ansvar180 

Skapa naturliga mötesplatser där främjande av i11tegration möjliggörs 

Delmål 

Medverka till att det finns öppna 

mötesplatser som uppmuntrar till 
initiativ och möjliggör aktiviteter 

Bidra till ökade möjligheter för ett 

innehållsrikt vardagsliv även utanför 

skola och arbete 
--- - - ----- --- ----· --- -----

Aktivitetsplan 

Se handlingsplanen för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Se handlingsplanen för integration 

Aktivitet 

Guida barn, unga och vuxna till fritid- och 

föreningslivet med aktivitetskalender, 
fritidsguider och fritidsguidematerial 

Nätverksträffar med civila samhället för att 
utveckla samverkan i integrationsarbetet 

och framförallt mötesplatser 
------

-···· ·-.. -·· ·-- ---· -- - ·-· _·-- - -·- -. · .···· .. · __ ... . _._ .... . ,_- :: __ - ·-:---·-- --·-··::-· -·--- ---0-· .. ·· ·- --- - .. . __ . ·--· 

.. 
- - ---- --- -. --- . -
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I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 180 

Tillvarata"gande av de nyanländas kompetenser 

Delmål 

. Ta tillvara varje invånares kompetens 

och bakgrund. 

Visa vägar till ett eget företagande 

Bjuda in representanter från 

näringslivet, föreningslivet samt andra 
innovativa personer som kan visa 

vägar. 

Aktivitetsplan 

· Se handlingsplan för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Se handlingsplan för integration 

Aktivitet 

Genom integrationssekreterarens 
verksamhet "En väg in" kartlägga 

kompetens, intresse och bakgrund för att 

kunna lotsa till rätt praktikplats/studie- och 
yrkesvägledning/fritidsaktivitet. 

I samverkan med arbetsmarknadsrådet 
eller annat nätverk kunna slussa till jobb. 

För de som är intresserade av att starta 
företag, hänvisa till Nyföretagarcentrum. 

Samverka med näringslivsutvecklare och 
Nyföretagarcentrum med att anordna 
sta rta-eget-utbi Id ni ng, 

inspirationsföreläsningar och andra 

informationsinsatsertill de som är 
intresserade. 

-···- ·····-· - ·-··- - - - -

·-·- ·---···-··---·-··· -· - ... -- ... ----.. · -- · -. .. 
. .. -~ --- ···---·--- - - - ---- ------ ------------------·--··-- · -· - . 

- ·-·· ··- ·-··-- ·-- -,- --·---' ·-- .-· --



I, Box: Öppen kommun Ansvar 190 

r -
i 

Delmål 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivitet 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 190 

Utveckl~ godemännens -delaktighet 

Delmål 

Godemännens delaktighet i HVB och 
stödboendet har under 2016 minskat. 

Tidigare var man mer med under 

mentorsamtal och på husmöten. Allt 
för att bättre kunna utföra sitt 

uppdrag kring ungdomarna och bättre 
kunnat bemöta ungdomarnas frågor 

om varför HVB och stödboende har 

vissa regler eller arbetar på ett visst 

sätt. 

-Aktivitetsplan--- - ------ --

Aktivitet 

1. Enkät till godemännen om hur man 
upplever samarbet et med HVB och 
stöd boende och att också mäta 
svarsfrekvensen. 

2. Be godemännen om förslag till 

punkter på husmötena 

--- ----- -- -- -------- - - -- - ----

Planen under 2017 är att ta reda på varför delaktigheten minskat och att se om vi 

kan höja upp den igen till den nivån den var på 2015. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av enkäten kommer att bli innan sommaren, i början på juni månad. 

Enkäten kommer att skickas ut i början av mars. 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 190 
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Delmål Aktivitet 

Aktivitetsplan 

Uppföljning och utvärdering 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 190 

Delmål Aktivitet 

Aktivitetsplan 

Uppföljning och utvärdering 

. . 
. - -----·------· --- -- -- - -- - -- . --



Aktivitetsplan 2017 

Box: Öppen kommun Ansvar 210 
Information till ställföreträdare 

Delmål 

Informationsblad skall digitalt 

sändas ut till ställföreträdare och 
publiceras på 
medlemskommunernas 
webplatser. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Aktuell information på Ljusnarsbergs 
kommuns webbplats till vilken länkas 
från övriga medlemskommuners 

webplatse.r. 

Uppdatera kontaktuppgifter till 

ställföreträdare. 

Utarbeta informationsblad minst en gång på våren och en gång på hösten. 

Samla in e-postadresser till ställföreträdare. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning till överförmyndarnämnden vid sammanträde den 

13 december 2017. 

Förvaltningschefen ansvarig. 

---- ----------· · · - --- ·---- --- ---·-···-- ··-· - -------

--·· ··--· ---------- ---- - -- ·---- ----····· - - ·---· ·-- - - -

· - . 
-· . --- . --- --- '. - · ···--, -- . . _. . . . . ... . . - · . ... '. " ·····. 

-- -- - -- ·--~-- . --- . 
. . ... -- - -- - - . - -·· ----::.:~-.:.:.:.:.:..-;:;: .... ~- ·-:;::. ____ ~.- .. · .. - .-- ._ .. .. .. . .. ·---··· . -· -- . -- --- -

- - - -----



Box: Kunskap & kompetens Ansvar 210 
. Tillsyn av årsräkningar och vitesföreläggande 

Delmål Aktivitet 

90 procent av årsräkningarna skall 
vara granskade senast den 
31 oktober 2017. 

En dag i veckan till och med den 31 oktober 

2017 skall ägnas åt granskning av 

årsräkningar. 

Vitesförelägganden skall skickas ut 

senaste två månader från sista 

datum för inkommande med 

Manual för arbetet med vitesföreläggande 

skall utarbetas. 

års räkning. 

Aktivitetsplan 

Aktiviteten,, En dag i veckan till och med den 31 oktober 2017 skall ägnas åt 
granskning av årsräkningar" skall implementeras. 

Överförmyndarnämnden tar beslut om vitesföreläggande senast vid 

sammanträde den 19 april 2017. 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under 2017 ,och återrapportering till 

överförmyndarnämnden vid sammanträdena under maj till december 2017. 

Uppföljning under hösten 2017 genom återrapportering till 

överförmyndarnämnden senast vid sammanträde den 13 juni 2017. 

Förvaltningschefen ansvarig. 

------- ---. ·-------

.. ·······-------·---

-· -··-_, .. - .. -· ..... . --· -- ... : .· - . __ . .. · ·- -· ·-· ··------····· ··· ·- --· -- . ·· .- · · - - - . - -·- · 
. --------- . 

. .. ··· .. ·-· · ·- ·· -··- --- _-- . .. -- -·.··.··-· .. -··-··· 
- - -- . .. . . ---.. ----- ·------ - - -- --· - ··- ·-···· --



Box: Möten & upplevelser Ansvar 210 
God s_ervjce till ställföreträdare 

Delmål 

95 procent av ställföreträdarna 

skall anse att förvaltningen ger god 
service. 

Handläggningstiden skall vara tre 

månader från anmälan av behov av 
god man, förvaltare eller 

förmyndare inkommit, till dess 

ansökan eller avskrivning görs. 

Samtliga inkommande e-post från 

ställföreträdare skall besvaras inom 

24 timmar. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Informera berörd personal om 

kommunens ansvar beträffande att 

tillhandahålla service till allmänheten. 

Rekrytering och utbildning av gode män 

och förvaltare. 

Samtliga handläggare har tillgång till 
förvaltningens officiella e-postbrevlåda 

samt varandras e-postbrevlådor. 

Betydelsen av kommunal service skall vara stående ärende vid 

funktionsträffar med personalen. 

Kontinuerlig uppföljning av tillgången på gode män och förvaltare samt 

handläggningstiden. 

Ömsesidig utdelning av tillgång till varandras e-postbrevlådor. 

Uppföljning och utvärdering 

Enkätundersökning genomförs hösten 2017 och redovisas i 

.. _ verksamhetsberättelse samt som enskilt ärend~_ ti_ll Q_'{_erförl'}J_\fndarnäm_n_d_en _ _ ______ _ __ _ _ 

senast under sammanträde i februari 2018. 

Uppföljning av handläggningstiden under 2017 genom stickprovsunderökning 

en gång på våren och en gång på hösten. 

Uppföljning av svarstiden för e-post genomförs 2017 genom 

stickprovsunderökning en gång på våren och en gång på hösten. 

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

Delmål 

Under året skall en ny version av 
datasystemet Wärna 
implementeras. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Inköp av uppdaterad version av Wärna 
som är webbaserad. 

Följa utvecklingen gällande datasystemet Wärna. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av huruvida inköp av nytt datasystem genomförts. 

Förvaltningschefen ansvarig. 

·---- -··--- ----------- --- - ·----·- - ---------- · --·· ---- - - -·· .... .. -

---- --- ------··-. ·--- -----
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Box: Öppen kommun Ansvar 440 
Det är lätt att kontakta oss. Boende och anhöriga möts respektfullt med ett 
professionellt förhållningssätt. 

Delmål Aktivitet 

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

Alla som bor på Solgårdens 
äldreboende ska ha en utsedd 
Kontaktperson. 

Aktivitets plan 

Vi har internt larmsystem. 

Klagomål/synpunkter och 
Avvikelser dokumenteras, 
hanteras och åtgärdas 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras två gånger om året. 
Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar 
Verksamhets berättelse skrivs två gånger per år 
Boråd två gånger per år vår och höst, där boende, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 
inbjudna. 
Genomförandeplaner ska göras två ggr per år samt att vaije 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 Aktivitet 

Genomförandeplan 

----Sprida-information-om-- -
verksamheten 

boende vara delaktig i genomförandeplanen 

uppdatering-av-hemsidan-och-broschyren----
vid förändringar 

Dokumentation skapa rutin för granskning av dokumentation 

Aktivitetsplan 

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 

.. ·-· ···- - ·-- -·---- - ---

.Km.1Unuerligt göra uppfQJj11j.ngar av geno111förandeplaner på arbetsplastträffar 

·- ---- ···----· -·-· ··- ··- . -.. · .... ·-
-- ' - -·--·- . ... ·--------·-·--· . . ---
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Box: möten & upplevelser 

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

Delmål 
Vardagsrehabilitering 

Social verksamhet 

Måltider 

Utevistelse 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 
arbeta förebyggande , få den träning 

individen behöver för att främja hälsan. 
erbjuda aktiviteter vaije vecka 

stimulera till goda matvanor och miljö 

möjligheten till att vistas ute 

Förebyggande och främjande insatser för individen 

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 milj ön där måltiden intas. 

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

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

Box:. Innovation / entreprenörskap 

- ----- · --Få-verktyg-hantera-v-ardagen-på-Elet-sätt-den-boende-önskar med-hjälp-av -välfärdstelmik---- --- --

Att hushålla med kommuninvånarnas medel 

Delmål Aktivitet 

Införa nytt larmsystem byta larmsystem 

Aktivitets plan 

--- -----------Få ailäla1:m-att -fungera som de ska med hjälp av professloner:----
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I Box: Öppen kommun Ansvar 470 

-Det är lätt att kontakta oss och kunden möts respektfullt med ett pi·ofessionellt förhållningssätt 

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 1 ggr/år av MAS, MAR och 
Verksamhetschef. Den innehåller b 1 a analyser och kommentarer gällande 
avvikelser på respektive område som redovisas från vaije enhetschef. 

Hemsidan och katalogen i samverkansportalen kontrolleras 2 ggr/år Guni och 
december) av enhetschef 

I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 470 

' - -
' K vali tets{egistrens. betydelse för kunden 
I • ~ • 

Delmål Aktivitet 

- - - ---

Sprida information om 
kvalitetsregistrens möjligheter till 
att förbättra vården för den enskilde 
kunden 

Informera om kvalitetsregistren och utföra 
riskbedörnningar-åtgärder och uppföljningar. Vi 
fokuserar framförallt på 2 områden, senior alert som 
innefattar följande (fall, nutrition, trycksår, munhälsa 

. . - ···-·- · . -·-- - -·- -· ···· - · ·-- -· . -· .. ---···-··--- -------------- --. - -- --· · - -- - ·-···- -···-··· ------ - -----·- - -----··· --·- ···--------- -------· ··-·· . . 

och inkontinens) samt BPSD(beteendemässiga 
psykiska symtom vid demens) vilket kan användas i 
arbetet med att försöka minska olämpliga läkemedel 

·--· --·- föräldre -- -·-···· 
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Aktivitetsplan 

Genomföra en riskbedömning samt en läkemedelsgenomgång per 01måde och vecka 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt göra uppföljningar och diskutera i teamet samt på APT med möjlighet att 
forna förbättringsområden 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 470 

Insatser och ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

Delmål Aktivitet 

Alla som har hälso och
sjukvårdsinsatser har en vårdplan 

Aktivitetsplan 

Granskning av journaler med innehållande vårdplaner görs 2 ggr/år 

Uppföljning och utvärdering 

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

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 470 
------ ---. -- - · ·--- -

'. Kommunei1s kunder ska erbjudas en bättre serv_ice genom att utveckla digitala tjänster 

Delmål Aktivitet 

Möjlighet till mobil dokumentation Genom att använda de smaiia 
och inhämtande av dokumentation i telefonernas olika möjligheter kunna 
ordinärt boende kolia ledtider och vara 

kostnadseffektiva 

Aktivitetsplan 

Ladda hem -och äiivändä-den app som finns tillgänglig-för beslutsstö-d -- -- -.. ---------

-Att-i ·en grupp på försök testa den app som möjliggör dokumentation och 
tillgång till information i våli verksamhetssystem (Viva) 

2 
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Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt följa arbetet gällande tillgänglighet, funktionalitet och 
tidsåtgång. För att i december 2017 göra en utvärdering hur det fungerat under 
året och hur vi går vidare. 

3 
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j Box: Öppen kommun Ansvar480 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalite och rätt servicenivå. 
·- . - -····· 

Vi skc;1 vara en för kunderna tillgänglig enhet. 

Delmål 

A: God kvalitet 

B: 90 % nöjda kunder 

C: Tillgänglig verksamhet 

D: Delta i samverkan internt / externt 

Aktivitetspla n 

Aktivitet 

Implementera kvalitetsledningssystemet i 
verksamheten. Kvalitetsledningssystemet ska 

uppdateras med nya processer och rutiner vid 
behov. 

Varje gäst som finns på Dagrehab och i 
Dagverksamheten har en utsedd 

kontaktperson. I varj e ärende finns en 
Rehab.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 
t eamträffar och vårdplaneringar. 
Dagrehabpersonalen 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. 
Hjälpmedelsteknikerna från kommunerna i 
länet träffas minst en gång per år. 

Enkätundersökning en gång/ år på Dagrehab/ Dagverksamheten. Uppföljning av Rehab- och 
genomförandeplaner genom journalgranskning en gång/ år. Avvikelser sammanställs och 

analyseras regelbundet . Klagomål/synpunkter t as upp vid arbetsplatsträf fa r. Hemsidan 
kontrolleras i juni och december. Säkerställa att mail sänts vidare i semestertider. 

Uppföljning och utvärdering 

Analys/utvärdering av enkätundersökning. Kont roll om hemsidan är uppdaterad vid 
egenkontrollen. Kont roll om verksamhetens processer och rut iner är aktuella vid 
egenkontro llen. 

-····-··----- -~-------
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I Box: Kunskap & kompetens Ansvar 480 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla/förbättra sina funktioner 

Delmål 

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

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Ha en för verksamheten tillgänglig informationsbroschyr. 
Erbjuda arbetsterapeutisk rehabilitering till de som har 

behov. Arbetsterapeuterna delegerar och instruerar 
Rehabiliterande undersköterskor i vardagsrehabilitering 
och specifik rehabilitering. Arbetsterapeuterna deltar i 

arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD i 
sina arbetsgrupper enligt rutiner. Erbjuda de som har 

behov av Dagrehab/Dagverksamhet plats inom sex 
veckor. Erbjuda ett förebyggande hembesök till 
kommuninnevånare över 80 år som inte har beviljade 

insatser sedan tidigare. 

Uppdatera informationsbroschyr varje år. Erbjuda alla aktuella 80 åringar ett förebyggande hembesök. 
Arbetsterapeuterna ska ta kontakt med ny kund inom en vecka för bedömning (90% målvärde) 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. 

I Box: Möten & upplevelser Ansvar 480 

; Ge plan~rade upplevelser till våra gäster i Dagverksam het och Dagrehab. . ' , ' . . 

Delmål 

Öka välbefinnandet hos våra gäster. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Använda "Må bra rummet" regelbundet. 

Inköp av nya aktivetsmaterial/fler fi lmer för 
visning och även utlåning ti ll övriga boenden. 
Göra utflykter i samband med hemresa. 

Göra en plan för aktiviteter i verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 

Sammanställning av aktivitetsplaneringen tas med i halvårs/helårsrapport. 

---·-- - - --· -·- ------- -- ..... - ----- --------------·--·--··· ·· 
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I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 480 
Kunden ska få verktyg att hantera vardagen med hjälp av välfärdsteknik. 

~Att hushålla med·kominunens medel 

Delmål Aktivitet 

Start med vårdplanering på distans. 

Skapa möjlighet till mobil dokumentation 
för arbetsterapeuterna. 

Lära sig tekniken för vårdplanering på distans. 

Test av Viva applikation som möjliggör 
dokumentation och ger tillgång till information 
i vårt verksamhetssystem Viva. 

Skapa ett rum där urladdade batterier kan 
få nytt liv. 

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

Aktivitetsplan 

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. 

Uppfö ljning 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 helårsredovisningen. 

··-·· -· . _- . . . __ . --· . -- - ~.-· ·---------· ····.·------- ·-·--·-- -···· .. . ·- ------- ·- ·- · . . - • · _ . ____ · ·----- ---- - - ------------. - . . .. .. . . - -·---- -------·-· -·-·· • · · • . . --
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/ Box: Öppe~ kommun Ansvar 610 
: . _. 

· Fastighetsavdelningen ska öka tillgängligheten genom att tillhandahålla fler digitala 
: tjänster via kommunens webbplats -

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Implementering av nytt fastighetssyst em som 

möjliggör för bostadssökande och befintliga 

hyresgäster att dygnet runt kunna anmäla sig i 

bostadskön, göra felanmälningar samt se sina 
senaste fakturor och aktuella avtal. 

Avdelningens administrativa personal ska arbeta med implementering av det nya 

fastighet ssystemet under våren som ska vara driftsatt senast till halvårsskiftet 2017. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering kring det nya systemet sker i samband med regelbundna 

hyresgästundersökningar samt vid löpande avstämningsmöten med Hyresgästföreningen 
under året. 

I Box: Kunskap & kompetens 
. . .. - - . . . . 

Ansvar 610 
Fastighetsavdelningen ska arbeta för att öka hyresgästernas kunskap kring vad de kan 
förvänta sig av hyresvärden i form av yttre skötsel och vad som eventuellt åligger 
hyresgästen avseende detta område 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Ett förslag till policy för yttre skötsel ska 

upprättas och redovisas till allmänna utskottet 
för-politiskt-ställningst agande. - - -

Policyn ska efter antagande tillgängliggöras på kommunens webbplats. Ansvarsfördelningen 

ska därefter även skrivas in i de hyresavtal där hyresgästen har ett visst ansvar för den yttre 
skötseln. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering huruvida policyn lett till ökad kunskap hos hyresgästerna ska ske i samband med 

årsbokslut genom att statistik på antalet felanmälningar för området tas fram och 
utvärderas. 

- ------·---···· . .. --- --·---- -- ----------- ----- --- .. --- -------
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I Box: Möte & upplevelser Ansvar 610 

Fastighetsavdelningen ska verka för att öka den positiva upplevelsen av kommunen som 
. hyresvärd 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Fastighetsavdelningen ska utforma en 
symbolisk välkomstgåva till nya hyresgäster. 

Gåvan ska överlämnas till nya hyresgäster i samband med inflytt tillsammans med det 
informationspaket om boendet som tidigare upprättats. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering om aktiviteten lett till en förbättrad upplevelse av fastighetsavdelningen sker i 
samband med regelbundna hyresgästundersökningar. 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 610 
Fastighetsavdelningen ska arbeta för att öka antalet hyresgäster som nyttjar digitala 
tjänster 

Delmål 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

______ Fastighetsavdenibngen ska arbeta för att fler 
hyresgäster ska nyttja tjänsten e-faktura som 
ett steg i miljöarbetet. 

Under 2017 ska en kampanj för att öka intressetföre-faktura genomföras. För att 

uppmuntra fler att använda tjänsten kommer en hyresfri månad att lott as ut bland de som 
ansluter sig under en viss period. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker genom att jämföra antalet hyresgäster med e-faktura vid årsskiftet 
2016/2017 mot det antal som ansluter sig under "kampanjperioden". 

---·· ..... ·. --·.--·--·· -·· --·--· .. · .. _. __ - -· 
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