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1 Inledning
Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument för hur den planerar genomföra verksamhet för
måluppfyllelse av de kommunövergripande målen. Från år 2020 är utgångspunkten att
styrmodellen ska genomsyras av tillit och verksamhetsanpassad styrning på alla nivåer.
Verksamhetsplanen utgår från en betydligt striktare prioritering än tidigare år för att på så sätt
ge förutsättningar för högsta effekt. Måluppfyllelse uppnås genom ett urval av prioriterade
fokusområden, prioriterade förbättringsområden samt konkreta delmål. Detta innebär i praktiken
att alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom nämndens ansvarsområden inte
definieras i året verksamhetsplan. Detta är ett aktivt val och en konsekvens för att istället
fokusera på de områden där störst effekt kan uppnås.
Att områden inom nämndens reglemente och ansvarsområde inte direkt är definierat i
verksamhetsplanen betyder inte att detta är oviktigt. Dessa områden kommer att följas upp av
verksamheternas egna verksamhetsplaner/handlingsplaner och avvikelser kommer att
rapporteras till nämnd. Andra kommunövergripande mål, som framförallt företagsklimatrespektive miljömålet, har nämnden valt att inte arbeta med i verksamhetsplanen för 2020. De
aktiviteter som där beslutas och genomförs följs istället upp inom ramen för respektive
strategiskt program. Nyckeltal ingår 2020 inte i verksamhetsplanen utan kommer att rapporteras
separat till nämnd.
Det är viktigt att betona att den styrmodell (tillitsbaserad styrning) som införs från 2020 inte är
färdigutvecklad, varken inom Gävle kommunkoncern i stort, eller inom Sektor Välfärd. Detta
innebär att 2020 blir ett avstamp där all styrning kommer behöva kontinuerligt omprövas och
utvecklas. Utgångspunkten ur nämndens perspektiv är att en ändamålsenlig rapportering ska ske
under året som ska basera sig på verklig effekt, gärna genom ett fåtal konkreta och relevanta
effektmål.
Omvårdnadsnämnden har tillsammans med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och
Socialnämnden antagit en gemensam vision som syftar ge de tre välfärdsnämnderna en
gemensam övergripande riktning. Till visionen har sektorn kopplat fyra strategier som ska vara
ett stöd för hur sektorn ska kunna möta framtida utmaningar. Strategierna stödjer i
prioriteringar, och underlättar fokus i de vägval som behöver göras för att Välfärd Gävle på
bästa sätt kan leva upp till organisationens syfte och uppdrag.

Nämndens verksamhet
Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat:
•

stöd och omsorg till äldre

•

förebyggande verksamhet

•

hemtjänst och hemsjukvård
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2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela
kommunen
Ett av omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av
insatser från nämnden är nöjda med dessa. För nämnden är det viktigt att samtliga verksamheter
utformar och erbjuder aktiviteter som utmanar, berikar och utvecklar. I dialog med kunder och
närstående utvecklas verksamheten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. Ett salutogent
förhållningssätt ska prägla verksamheten för att kunderna ska ges möjlighet att uppleva känslan
av sammanhang. Insatserna från nämnden ska därför utformas så att de stödjer ett meningsfullt
innehåll i vardagen.
Omvårdnadsnämnden har identifierat två fokusområden som är centrala och som nämnden
väljer att fokusera och prioritera efter för god måluppfyllelse.

•

Omvårdnadsnämnden har kunden i centrum med fokus på tillgänglighet och ett
självständigt liv

•

Omvårdnadsnämnden verkar för att kunderna ska ha inflytande och erbjudas sociala
sammanhang

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Andel äldre som
uppger att
personalen alltid
eller oftast tar
hänsyn till åsikter
och önskemål.
Hemtjänst

88 %

87 %

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

Andel äldre som
uppger att
personalen alltid
eller oftast tar
hänsyn till åsikter
och önskemål. Vårdoch omsorgsboende

77 %

77 %

>82 %

>82 %

>82 %

>82 %

Andel äldre som
uppger att de alltid
eller oftast kan
påverka vilka tider
de får hjälp av
personalen.
Hemtjänst

57 %

61 %

>65 %

>65 %

>65 %

>65 %

Andel äldre som
anger att de alltid

61 %

62 %

>64 %

>64 %

>64 %

>64 %

Indikator
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Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

64 %

70 %

>72 %

>72 %

>73 %

>74 %

eller oftast kan
påverka vilka tider
de får hjälp av
personalen. Vårdoch omsorgsboende
Andel äldre på vårdoch omsorgsboende
som är mycket eller
ganska nöjda med de
aktiviteter som
erbjuds

Andel äldre som
uppger att det
känns mycket
eller ganska
87 %
91 %
>92 %
>92 %
tryggt på vårdoch
omsorgsboendet
Fotnot: Utfall och målvärden för perioden basera på utförd brukarundersökning 2019.

>92 %

>93 %

3 Politiska uppdrag 2020
De politiska uppdragen utgår från kommunplanen där dessa definieras och beslutas för
respektive nämnd. Uppföljning av de politiska uppdragen sker genom delårsuppföljningen,

1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utveckla sin boendeplan med nya boendelösningar,
till exempel Trygghetsboenden, för att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande
perspektivet för äldre och minska behovet av vård-och omsorgsboendeplatser.

Plan för genomförande:
Ansvaret för trygghetsboende ligger ej under omvårdnadsnämnden. Likväl handlar det om att
påvisa behov av bra bostäder för äldre, i samverkan med Gavlegårdarna eller andra aktörer.

2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att medarbetarnas tid hos kund utökas
och övriga arbetsuppgifter effektiviseras.

Plan för genomförande:
Första steget är en nulägesbeskrivning för nämnden av aktuell kundtid.

3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra
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medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid
och planering.

Plan för genomförande:
Klargöra vilka ansvarsområden olika myndigheter inom Gävle kommun har.

4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur och till vilka kostnader och nytta personer
över 75 år ska kunna erbjudas två timmars icke biståndsbedömd insats av förebyggande
Karaktär.

Plan för genomförande:
Uppdraget behöver förtydligas vad det avses. Vilket är syftet och vad ska förebyggas, samt
frekvensen av de två timmarna?

5. Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att införa digital matvaruhandel
inom hemtjänsten samt möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än
kommunens personal i kommunens ytterområden.

Plan för genomförande:
Uppdraget påbörjas i februari 2020 och kommer att slutrapporteras senast hösten 2020.

6. Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa kvalitet och uppföljning på ett likvärdigt sätt i
alla verksamheter, såväl i egen som privat regi.

Plan för genomförande:
Ta fram modell för att basera uppföljning utifrån riskvärdering.
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4 Investeringsverksamhet
I Boendeplan för 2020–2023 med utblick mot 2031 finns behoven av investeringar i olika typer
av boenden beskrivna. Investeringar i själva byggnaderna görs av respektive fastighetsägare.
Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi. De
investeringar som omvårdnadsnämnden själv gör, gäller främst inventarier, utrustning och
utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter.
Investeringar av mindre karaktär görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

5 Utvecklingsområde
Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora
utmaningar omvårdnadsnämndens målgrupp/er. Utvecklingen är likartad i hela landet. För att
möta denna utveckling kommer Gävle kommun att behöva pröva, ompröva och tänka om vad
gäller vilka insatser som ska erbjudas målgrupperna i framtiden. Även omfattning och ambition
behöver ses över, och nämnden behöver säkerställa att individens behov kan mötas så långt det
är möjligt utifrån förutsättningarna, att insatserna bedrivs på ett resurseffektivt sätt samt att ett
ständigt förbättringsarbete kan bedrivas.

Omvårdnadsnämnden behöver kunna fatta ett långsiktigt beslut rörande den framtida
verksamheten. Sektor Välfärd kommer arbeta fram detta underlag under 2020. Arbetet ska
genomföras i dialog med ON, samordnas med Äldrevänlig kommun. Intresseorganisationer som
företräder kunderna kommer att användas som referenter i arbetet.
Det ska innehålla:
En nulägesanalys kring verksamheterna idag, bl a samverkan, organisering och drift.
•
•
•

Vilka insatser och vilken omfattning ska erbjudas på lång sikt och vad bör målbilden
vara
Vilka effekter kan förväntas avseende ekonomi av en förändring av insatser
Vilka förbättringsinsatser måste initieras och genomföras för att nå målbilden
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