
Infrastruktur/kommunikationer Bra IT-infrastruktur Möjliggöra för socialnämndens brukare att delta i samhällslivet genom
bra IT lösningar

Samhällsservice Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv Att brukare av socialnämndens tjänster ska vara mycket eller ganska
nöjda med verksamheten

Att tillgängligheten till verksamheten inom socialförvaltningen ska
vara hög

Boende och livskvalitet Bästa folkhälsan i Värmland Att socialnämndens verksamhet ska erbjuda möjlighet till goda
levnadsvillkor för barnfamiljer

Fortsatt satsning på friskvård Att socialförvaltningens arbetsplatser ska vara hälsosamma med hög
frisknärvaro

Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen Att socialnämnden ska verka för att främja barn och ungas möjligheter
till positiv utveckling

God livskvalitet för alla åldrar Att socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god omsorg,
stöd, service och vård

Näringslivsklimat

Kompetens och kvalitet Fortsatt satsning på kompetensutveckling Att socialnämndens personal ska ha kompetens för att möta
föränderligheten i uppdragen

Hållbar utveckling Hållbar utveckling Minskad klimatpåverkan
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