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Danderyd ska vara en bra och attraktiv
kommun att bo och verka i.
Danderyd ska erbjuda sina invånare stor
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika
valfrihet i den kommunala servicen utifrån utförare vad gäller hemtjänst och
individens önskemål och förutsättningar.
äldreboende. De egna behoven och de
egna önskemålen är vägledande.

Danderydsborna ska erbjudas en bra och
attraktiv service. En positiv utveckling av de
kommunala kärnområdena skola, barn- och
äldreomsorg skall sättas i fokus.

Danderyds individ- och
familjeomsorgsverksamhet ger familjer och
individer stöd och vård av hög kvalitet och
insatserna stärker den enskilde individens
förmåga till egenansvar.

Den enskilde har inflytande över sina
beviljade insatser och kan påverka
innehållet.

Barnens bästa prioriteras i all
handläggning.

Andel äldre som i Socialstyrelsens
äldreenkät anger att de får välja utförare av
hemtjänst ska öka jämfört med tidigare år

83%

Andel äldre som i Socialstyrelsens
äldreenkät anger att de får välja mellan
olika vård- och omsorgsboenden ska öka
jämfört med tidigare år.

90%

Barnets socialsekreterare ska träffa det
placerade barnet fyra gånger per år.

85%

Barn och ungdomar samt föräldrar får stöd En kartläggning av behandlingsbehoven
att hantera sin livssituation.
samt en utveckling av behandlingsmetoder
har genomförts.

Ja

Barn och ungdomar som riskerar negativ
utveckling fångas upp tidigt.

Ja

En kartläggning av kommunens behov av
förebyggande arbete gällande barn och
unga ska vara genomförd.
Samverkansavtalet (BUS) ska vara reviderat
och implementerat under året.

Andelen vuxna med missbruk som efter
Andel som nått sitt mål med insatsen
vård och behandling uppvisar en
förbättrad hälsa och livssituation ska öka.
Nyanlända flyktingar ska integreras
Andel av nyanlända som slutfört kursen.
skyndsamt.
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån Andelen personer med psykisk
Andel nöjda personer
ett rehabiliterande synsätt så att vardagen funktionsnedsättning som har
fungerar och isolering motverkas.
sysselsättning, praktik eller arbete ska öka.

Ja

85%

100%
100%

Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån
ett rehabiliterande synsätt så att vardagen
fungerar och isolering motverkas.
Alla personer som har behov av insatser
Andel personer med upprättad SIP eller
från socialtjänst och hälso-och sjukvård
erbjudits SIP.
ska ha en upprättad samordnad individuell
plan (SIP) alternativt ha fått ett
erbjudande om SIP.
Danderyds omsorg för personer med
funktionsnedsättning är av hög kvalitet och
bidrar till goda levnadsvillkor.
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en
trygg och värdig ålderdom med målet att
nå högsta kundnöjdhet.

Den enskilde upplever en värdig omsorg
och har inflytande över sina beviljade
insatser
Medborgarna i Danderyd upplever att de
kan åldras i trygghet och
självbestämmande med tillgång till god
vård och omsorg.

Andel med aktuell genomförandeplan
Andel med genomförd uppföljning inom en
tolvmånadsperiod.
Andel äldre som i Socialstyrelsens
äldreenkät anger att de är nöjda med
hemtjänsten
Andel äldre som i Socialstyrelsens
äldreenkät anger att de är nöjda med vårdoch omsorgsboendet

100%

89%

85%

Socialkontoret upptäcker och erbjuder
anpassat stöd till personer i alla åldrar, som
är eller har varit våldsutsatta.
God ekonomisk hushållning ska vara en
vägledande princip för all kommunal
verksamhet.

I Danderyd bedriver alla nämnder
Ett bokslut som överensstämmer med
kostnadseffektiv verksamhet inom sina
budget.
programområden. Varje nämnd kan
redovisa sambandet mellan mål, uppnådda
resultat, prestationer och resurser

Budgetavvikelse

Kommunen ska ge goda förutsättningar för
ett varierat utbud av fritids- och
kulturaktiviteter.
Företag verksamma i kommunen ska
erbjudas ett gott näringslivsklimat.

Företag ska i sina kontakter med
socialkontoret få snabb och effektiv
handläggning av sina ärenden.

Kommunen ska ha låg kommunalskatt.
Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö Frisk luft
samt arbeta för en långsiktigt hållbar
utveckling.
Friskt vatten
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö
Giftfri miljö

Miljökrav ställs vid alla upphandlingar av
tjänster, entreprenader och varor.

Andel upphandlingar där miljökrav ställs

Alla boenden har en handlingsplan för en
giftfri miljö

Andel av boendena som har en
handlingsplan
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