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Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 

 En attraktiv och växande kommun
Beskrivning 
- Där människor vill bo och stanna kvar, dit besökare vill och där företagandet

växer

- Där bostadsbyggandet och befolkning ökar

- Vi skapar intryck och avtryck i konkurrens, vi upplever utveckling och satsning

på arbetsmarknad, kommunikation, kultur och fritidsutbud

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt med per-

sonalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig

 Socialnämnden tillhandahåller tjänster av god kvalitet med inflytande över in-

satsernas genomförande

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 

 En hållbar kommun
Beskrivning 
- Där vi finner lösningar för tillväxt, där exploatera och bevara växer tillsammans

- Där människor är sedda, inkluderade och engagerade, hälsa och välmående, ba-

lanserad demografi, mångfald och alla människors lika värde

- Där äldre och funktionsvarierade ges trygghet, service och värdighet för ett gott

liv

- Där vi har ett effektivt resursutnyttjandet, ej skadar miljön, är långsiktiga och

tänker på kommande generationer

Socialnämndens mål: 
 Socialnämndens verksamhet bedrivs med största möjliga nytta för kommunin-

vånare och stärker individer till ett självständigt liv

 Socialnämnden digitaliserar vilket skapar trygghet för brukarna och effektivise-

rar verksamheten

 Miljökonsekvenser beaktas alltid och negativa miljökonsekvenser förebyggs

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 
 En lärande kommun
Beskrivning 
- Där alla ges förutsättningar för framtiden

- Där skola, akademi och näringsliv möts i nätverk och science parks
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- Där den kommunala organisationen, förtroendevalda och medarbetare utvecklas 

med samtidens krav, behov och utmaningar genom anpassningsbarhet och för-

ändring 

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden samverkar aktivt med skolor, universitet och andra vårdgivare, 

huvudmän och civilsamhället 

 Socialnämnden har en innovativ socialtjänst som kännetecknas av delaktighet 

och ständig förbättring 

 Socialnämnden verkar för en ökad kompetensutveckling och karriärmöjligheter 

inom organisationen 

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 
 En öppen kommun 
Beskrivning 
- Där vi uppfattas som transparenta, inkluderande, inbjudande lyssnande och till-

gängliga 

- Delaktig, påverkan, inflytande, demokratisk, inbjudande, lyssnande, nyfiken.  

- Omfamna olikheter, släppa in olika perspektiv, förutsägbarhet 

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden främjar delaktighet, öppenhet, allas lika värde och att alla syn-

punkter tas tillvara 

 Socialtjänsten har en tydlig och förståelig myndighetsutövning 
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