Uppföljning av politiska mål
Helår 2019
KS - Produktion omsorg
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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som
inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen
uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande
målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för
Ekerö kommun.
Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat
om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för
bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens
målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11
övergripande målen är uppnådda.
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid
årets slut.
I tabellen Resultat av periodens uppföljning presenteras respektive nämndmål med tillhörande
indikator och grad av måluppfyllelse.
Grad av måluppfyllelse – definition
Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns
en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera
indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid
det givna uppföljningstillfället.
Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 202212-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa
mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och
när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.
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Resultat av periodens uppföljning
Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er
2019-12-31

Kvalitetssäkrad
verksamhet

Vårt
ledningssystem för
kvalitet ska vara
levande i alla
verksamheter vid
2019 års utgång

2019-12-31

Kvalitetssäkrad
verksamhet

Det ska vara en
tydlig koppling till
den enskildes
genomförandeplan
och tillhörande
dokumentation.
Det ska framgå i
dokumentationen
när en
genomförandeplan
är reviderad.

2019-12-31

Kvalitetssäkrad
verksamhet

Alla medarbetare
ska kontinuerligt
vara informerade
om sin
verksamhets
kvalitet och
förväntningarna
på deras bidrag till
upprätthållande av
en god kvalitet.

2019-12-31

Delaktighet

Produktionens
verksamheter ska
utformas så att
den enskilde ska
ha en delaktighet
och uppleva att de
har ett avgörande
inflytande på sin
vardag.

2019-12-31

Delaktighet

För att skapa
förutsättningar för
alla kunder/
brukare att vara
delaktiga ska
enkäter och
uppföljningar, ha
för målgruppen
anpassade
utformningar och
uttryckssätt.
Uppföljning av alla
verksamheterna
ska ske minst
vartannat år.

2019-12-31

Personalförsörjning

Verksamheterna
inom varje sektion
ska utveckla en
struktur för att
omhänderta
volymavvikelser.

Kommentar

Alla medarbetare känner till
produktionsenhetens ledningssystemet för
kvalitet.

Aktgranskningen är avslutad och
dokumentationen påvisar en korrekthet i
förhållande till genomförandeplaner

Kunskapen är god hos medarbetarna om deras
roll i förhållande till verksamhetens kvalitet

De äldres svar i öppna jämförelser visar att alla
verksamheter inte är fullt i mål.

En struktur för regelbundna enkäter
anpassade efter målgruppen finns och följs
upp.

De tre sektionerna har alla en struktur och
samarbete sker över sektionsgränserna
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Digitalisering och IT teknik

All dokumentation
kring den enskilde
ska ske digitalt.

2019-12-31

2019-12-31

Digitalisering och IT teknik

Följa upp
medarbetarnas
förmåga att
dokumentera
digitalt, efter 2017
års
utbildningssatsnin
g.

Kommentar
90 % av medarbetare dokumenterar i Pulsen
Combine

Uppföljningen visade vid delårsbokslutet på ett
utmärkt resultat.
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Sammanfattning
Anvisning
Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.
Vid delårsbokslutet var en indikator av åtta uppnått. De övriga sju var på väg.
Vid 2019 år slut är åtta indikatorer uppnådda. Två är på god väg. Det ena avser att all
dokumentation ska ske digitalt. Vid kvartal 2, 20120 beräknas det vara uppfyllt.
Det andra, delaktighet kan följas upp hösten 20120, vid nästa öppna jämförelser.
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