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Bakgrund
Fullmäktige antog 2014-12-15, § 90 och 91, styrdokument för både den
verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen 2015-2019.
I dokumentet Målstyrningsprocess – verksamhetsmässig styrning 2015-2019 ingår
kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma
målområden samt metod för målstyrningsprocessen, från vision till verksamhetsmål.
Politiken har utifrån vision, principer och gemensamma målområden arbetat med att
bryta ner och prioritera mål för nämndens verksamhetsområden. Arbetet med att ta
fram prioriterade mål har skett i samverkan med tjänstepersoner vilka har haft i
uppdrag att samordna och bistå i arbetet.

Syfte och målsättning
Målstyrningsprocessen syftar till att påverka hela organisationen mot ett önskat
resultat. I styrprocessen ingår både den ekonomiska styrningen och styrning av det
verksamhetsmässiga resultatet.
Syftet med omsorgsnämndens prioriterade mål är att påverka nämndens
verksamhetsområden mot önskat resultat.

Målstyrningsprocessen
Bilden nedan visar den aktuella målstyrningsprocessen vilken innefattar besluts- och
uppföljningsprocesserna under perioden, genom strategiska mål samt per budgetår
genom budget- och verksamhetsmål.
Strategiska mål

Kommunfullmäktige
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Prioriterade mål
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Budgetmål
Budgetmål
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Verksamhetsplan

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter

Verksamhetsområden
Prioriterade mål ska utifrån fastställd process beslutas för varje verksamhetsområde
att gälla för perioden, 2016-2019. Varje prioriterat mål ska vara tydligt, övergripande
och återge det önskade resultatet.
Följande verksamhetsområden finns inom Omsorgsnämnden:



Äldre- och handikappomsorg (individer med funktionsnedsättning)
Individ- och familjeomsorg

Prioriterade mål 2016-2019
De prioriterade målen genomsyras av kommunens gemensamma målområden;
medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Nämnden har för varje
verksamhetsområde beslutat följande prioriterade mål för perioden 2016-2019.
Efter det prioriterade målet följer en målnedbrytning vilken förtydligar den politiska
viljan med verksamhetsområdets mål.

Äldre- och handikappomsorg (individer med funktionsnedsättning)
Prioriterat mål:
Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god
kvalitet samt ha inflytande över sin vardag och sina insatser.
Målnedbrytning
 Vård och omsorg ska ges utifrån individuella behov så god kvalitet nås för den
enskilde individen.
 Alla brukare ska utifrån individuella behov ha inflytande över sin vardag och
sina vård- och omsorgsinsatser.
 Alla brukare ska uppleva att de är trygga med den vård och omsorg som ges.

Individ- och familjeomsorg
Prioriterat mål:
Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla kommunens invånare ska vid
behov garanteras stöd.
Målnedbrytning
 Stöd ska ges i form av råd och bistånd.
 Alla barn och ungdomar ska ha en bra och trygg uppväxt i Bjurholms kommun.
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Uppföljning
Uppföljning av prioriterade mål sker genom fastställda budgetmål i årsredovisningen
samt i budgetprocessen.
Budgetmål fastställs i budgetprocessen utifrån beslutade prioriterade mål.
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