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           Vård och omsorgsnämndens mål 2023 
 
Bakgrund 
 
Vård och omsorgsnämndens mål utgår från Kommunfullmäktiges mål som tar 
utgångspunkt i den antagna framtidsberättelsens sex olika avsnitt.  
 
Under varje avsnitts rubrik finns ledord från framtidsberättelsen angivna. Därefter 
kommer målen. 
 
 
Framtidsberättelsens portaltext  
Gullspång är en kommun där alla - barn, ungdomar, vuxna och äldre - utvecklar 
tilltro till sig själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i 
samhälls-, kultur-, förenings- och arbetsliv.   
 
För vård- och omsorgsnämnden betyder det att alla - barn, ungdomar, vuxna och 
äldre - som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ges möjlighet att aktivt 
påverka sin planering och de insatser som ges samt stärks i sin förmåga till ett 
självständigt liv.  
 
 
 
1. Inflytande och ansvar 
Ledord: 

• möjligheternas kommun 
• tillgänglighet 
• samverkan 
• hållbart samhälle 
• barn och unga formar sina liv  
• bibehållen lust att lära och engagemang för omvärlden 
• värnar om de äldre 
• i framkant för att utveckla en god äldreomsorg 

Vård och omsorgsnämndens mål 1 

Andelen äldre med hemvård i ordinärt boende som besväras av ensamhet ska understiga rikssnittet 
i den årliga brukarundersökningen.  
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Målet följs upp i Kolada - öppna jämförelser. 

 
 

Vård och omsorgsnämndens mål 2 

Boende på kommunens särskilda boenden erbjuds att delta i minst två aktiviteter per vecka.  

Målet följs upp i Kolada – öppna jämförelser 
 

2. Samhälle och näringsliv 
Ledord: 

• attraktiva, hållbara, natur- och sjönära boendemiljöer 
• företagsvänliga 
• attraktiva företagsmiljöer 
• ett av landets viktigaste energicentrum 
• hållbarhet 

 
Vård och omsorgsnämndens mål 3 

Andel vuxna personer/hushåll som har långvarigt försörjningsstöd (mer än tre månader) understiger 
75 % av den totala andelen personer/hushåll med försörjningsstöd.  

Målet följs upp i Kolada – öppna jämförelser 
  
 

3. Kultur i alla former 

Ledord: 

• utveckling genom kultur 
• kulturen en mötesplats 
• stärkt gemensam självbild 
• kultur som en tillväxtfaktor1 
• värdar för lärande 

                
 

 
Vård och omsorgsnämndens mål 4 

 80 % av brukarna med insatsen LSS-boende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. 
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Målet följs upp genom enkätundersökning. 
 
 

4. Goda ambassadörer 

Ledord: 

• dialog med sina invånare och företagare 
• invånarna och företagarna är goda ambassadörer 

 
Vård och omsorgsnämndens mål 5 

90% av personer i särskilt boende och personer med hemtjänst ska känna sig nöjda med 
personalens bemötande. 
 

Målet följs upp i Kolada – öppna jämförelser 
 
Vård och omsorgsnämndens mål 6 

90% av personer med insatser enligt LSS ska känna sig trygga med personalen 
 

Målet följs upp genom enkätundersökning. 
 
Vård och omsorgsnämndens mål 7 

80 % av de medborgare som får insatser från Individ- och familjeomsorgen ska känna att de fått en 
förbättrad livssituation. 

Målet följs upp i Kolada – öppna jämförelser 
 

 
5. Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Ledord: 

• hälsa och välbefinnande 
• Skaraborgs mest attraktiva arbetsgivare 
• ”spänst i stegen” 
• Värdegrunden 

Målet följs upp på kommunnivå i medarbetarenkät och ej på 
verksamhetsnivå. 
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