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Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning
Utifrån Vision Värmdö2030 fastställerfullmäktige inriktningsmålvid börjanav varje ny
mandatperiod.Utifrån inriktningsmålenfastställerrespektivenämndårligeneffektmål,som
skabidra till att inriktningsmålenuppfylls.
För 2018 föreslåsmålen:
1. Ä ldre personerskakunnaleva längremedmindre behovav vård och omsorgtack vare
förebyggandeinsatserav kommunen.
2. Alla personermedinsatserfrån nämndenskafå ökademöjlighetertill delaktighetoch
självbestämmande.
3. Alla personermedinsatserfr ån nämndenskakännaökad nöjdhet.
4. Hanteringenav insatseri handläggningenskavararättssäkra.
5. Systematiskanvändningav verksamheternas
nyckeltal skaöka och kontinuerligt
rapporterastill vård- och omsorgsnämnden.
6. Värmdökommunska varaen attraktiv arbetsgivaremed nöjdamedarbetareoch ökad
frisknärvaro.

Bakgrund
Värmdökommunskastyraslångsiktigtoch genomtänktmot vision Värmdö2030.Vision
2030är kommunensgrundläggandestyrdokumentoch baseni gällandestyrmodell,som ska
bidra till att kommunensresurserprioriteraspå rätt sätt.Utifrån visionenfastställer
fullmäktige inriktningsmålvid börjanav varje ny mandatperiod,vilka skaavspeglasi den
budgetfullmäktige årligenfastställer,samtvara ledstjärnaför nämndernasarbete.Utif rån
inriktningsmålenfastställerrespektivenämndoch styrelseeffektmål,som skabidra till att
inriktningsmålenuppfylls. Effektmålenbeslutasårligeni respektivenämnd/styrelses
detaljbudget.Förvaltningenfastläggersedanindikatorerför att mätamåluppfyllelsen.
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Ärendebeskrivning
Förslag till effektmål för vård- och omsorgsnämnden 2018
Inriktningsmål

Effektmål

Hållbar kommun

1. Äldre personer ska kunna leva längre med
mindre behov av vård och omsorg tack vare
förebyggande insatser av kommunen.

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så
att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas.
Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer
framåt.
Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas
och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun
där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där
vårt kulturarv tas tillvara.

Omsorg och trygghet
I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för
medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och
grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun
ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett
barnperspektiv.
Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas
möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla
omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och
anpassas efter individuella önskemål.

2. Alla personer med insatser från nämnden ska
få ökade möjligheter till delaktighet och
självbestämmande
3. Alla personer med insatser från nämnden ska
känna ökad nöjdhet.
4. Hanteringen av insatser i handläggningen
ska vara rättssäkra.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende,
studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder,
funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell
läggning ska känna sig trygga och säkra.

Resurshushållning
Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt
ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och
kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska
också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så
effektivt som möjligt.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig
ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med
lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med
bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska
även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

5. Systematisk användning av verksamheternas
nyckeltal ska öka och kontinuerligt rapporteras
till vård- och omsorgsnämnden.
6. Värmdö kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare med nöjda medarbetare och ökad
frisknärvaro.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna
för människor, djur och växter och kommande generationers
möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till
grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre
negativ miljöpåverkan.

Indikatorer och metoder för att mäta måluppfyllelse

I enlighet med kommunens rutin för verksamhetsuppföljning är det förvaltningens uppgift att
fastlägga indikatorer, målvärden och metoder för att mäta måluppfyllelsen för effektmålen.
Målvärden sätts utifrån föregående års resultat. Indikatorerna kan vara av olika typer och
utgöras av allt ifrån resultat från nationella mätningar (t.ex. Öppna Jämförelser) till
förvaltningens egna mätningar under en begränsad tidsperiod och resultat från avdelningarnas
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egenkontroll. När målen är nya saknas i dagsläget jämförelsetal för många av indikatorerna,
men i de fall som resultat från 2017 är möjliga att ta fram kommer dessa att användas i
planeringen av indikatorer, metoder och målvärden.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms rymmas inom befintlig budget.
Konsekvenser för miljön

Beslutet bedöms inte påverka miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Beslutet bedöms ge positiva konsekvenser för de medborgare som är i behov av insatser från
vård- och omsorgsnämnden.
Konsekvenser för barn
Beslutet bedöms ge positiva konsekvenser för de barn som är i behov av insatser från vårdoch omsorgsnämnden.

Ärendets beredning
Förslaget har tagits fram av en politiskt tillsatt arbetsgrupp från vård- och omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling
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