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Inledning 
En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att 
nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på Vara kommun, att de 
hushåller med sina resurser och har stark beslutskraft.  

Vägen till visionen  
För att nå visionen och de övergripande målen är det viktigt att kommunens alla 
verksamheter och medarbetare aktivt arbetar med kommunens framgångs-
faktorer.   
 
Samtliga verksamheter ska under mandatperioden ha fokus på: 

- Ett gott ambassadörskap 
- Kontinuerligt förbättringsarbete med starkt kund-/brukarfokus 
- Effektiv resursanvändning 

Medel ska avsättas för satsningar utöver det vanliga för att nå visionen och 
övergripande mål.  

Mål 
Mål formuleras på tre nivåer, inriktning, effektmål och operativa mål. Effektmål 
återfinns i lednings- och styrdokumenten, sektorsprogrammen och 
verksamhetsplanerna.  

Inriktning 
Socialnämnden ska verka för att alla människor ska bemötas med respekt utifrån 
sina behov, för sitt självbestämmande och sin integritet. Utgångspunkten är att 
stärka människors förmåga och de egna resurserna så att alla så långt som det är 
möjligt kan ta ansvar för sin egen livsföring. Insatser från socialnämnden ska 
utgå från bästa tillgängliga kunskap/forskning, professionens erfarenheter och 
kompetens samt den enskildes erfarenheter och önskemål. 

Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och 
inflytande över när och hur insatser från socialnämnden ska genomföras. Ett 
hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde 
 

Effektmål 
 
 

 Brukaren i centrum 

Målet mäts genom resultatenheternas egna mätningar. 

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts: 
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 Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård 

Målet följs mäts genom Kvalitetsportalen.                            

För att målet ska anses uppnått ska antalet indikatorer med förbättrat resultat 
  
överstiga antalet indikatorer med eventuellt försämrat resultat, med angivet värde: 

 

 

 
 

 
 
 

 Engagerade och delaktiga medarbetare    

 Målet följs upp/mäts genom uppgift från resultatenheterna.  

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ekonomi i balans    

Målet följs upp/mäts genom socialnämndens tertialrapporter.   

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts: 

 
 

Indikator 2016 2017 2018 2019 
 

Andel (%) aktuella 
genomförandeplaner 

85 95 100 100 

Andel (%) enheter med minst ett 
förbättringsarbete som utgår från 
brukarnas synpunkter  

100 100 100 100 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal indikatorer i 
Kvalitetsportalen med förbättrat 
resultat 

1 1 1 1 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) enheter med minst ett för- 
bättringsarbete som utgår från 
medarbetarnas synpunkter 
 

 

100 100 100 100 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Resultat inom tilldelad ram Ja Ja Ja Ja 
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Utvärdering och uppföljning 
 
Socialnämndens verksamhetsplan utgör en utgångspunkt för samtliga 
resultatenheter och sektioner och de olika verksamheterna som inryms här. 
 
Resultatenheterna och sektionerna ska, med operativa mål i arbetsplanerna, 
konkretisera effektmål och inriktningar som finns i kommunens styrdokument. 
  
De operativa målen följs upp årligen på tjänstemannanivå genom 
verksamhetsberättelser och genomgång av arbetsplaner.  

Utvärdering av effektmålen genomförs och redovisas för socialnämnden i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

 


