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Effektmål

ARBETE OCH TILLVÄXT

Förbättrad service för våra
företagare.

I Ovanåker ska det vara lätt att
utveckla och starta nya verksamheter
och företagare ska känna att de får
god service av kommunen och stöd
att växa i sitt företagande.
Vi ska arbeta för att bredda utbudet
på arbetsmarknaden för fler grupper
av människor genom att stimulera
utvecklingen av småföretag och
besöksnäringen.
Människor ska ges stöd att gå från
bidrag till arbete och ett stort fokus
ska läggas på ungdomars
arbetsmöjligheter.

Ansvarig för
handlingsplan och analys

I syfte att stimulera
besöksnäringen och handeln
ska antalet besökare och
aktiviteter på Ol-Anders öka.

Tillgängligheten till
friluftsliv/naturnära
upplevelser ska förbättras.
Förhindra att andelen
försörjningsstödstagare ökar
genom att arbeta med
arbetsmarknadsprojekt och
hjälpa människor till
egenförsörjning.
Kommunstyrelsen ska öka
sina praktikplatser gentemot
2017.
Alla ungdomar ska ha
möjlighet att få ett
sommarjobb någon gång
under sin skoltid.

TRYGGHET OCH LÄRANDE
Ovanåkersborna ska känna sig
trygga i att de får rätt stöd i livet när
de behöver det. Våra verksamheter
ska hålla hög kvalitet och vara
attraktiva som arbetsplatser.
I vår kommun har vi höga
förväntningar på både elever och
lärare med målsättningen att våra
barn, elever och studerande ska ha
de allra bästa förutsättningarna för
att få en bra utbildning och en trygg
skolgång med hög måluppfyllelse.

Medborgarnas upplevelse av
trygghet ska fortsätta vara
bäst i länet.
Följa upp och arbeta med
modellen som tar tillvara
föreslagna
förbättringsåtgärder från våra
anställda.
Kultur- och
biblioteksverksamheten ska
jobba mer utåtriktat för att nå
fler målgrupper i alla åldrar
med särskilt fokus på
integrationsarbetet.
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FOLKHÄLSA OCH
DEMOKRATI

Andelen livsmedelsinköp
som är ekologiska alt.
närproducerade ska öka
gentemot 2017.

Vår kommun ska arbeta utifrån ett
förebyggande synsätt med en
särskild prioritet på ungdomar.
Genom regelbundna
medborgardialoger ska
ovanåkersborna få inflytande att
påverka kommunens utveckling och
framtid.
Vi vill stödja ett brett och aktivt
föreningsliv som inkluderar alla
grupper av människor.

HÅLLBAR OCH
ANSVARSFULL
RESURSANVÄNDNING
Ovanåkers kommun ska arbeta för
en hållbar utveckling genom att utgå
ifrån principerna om etisk och social
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet.
Varje beslut ska bedömas ur ett
ansvarsfullt nyttjande av
kommunens gemensamma resurser.
Ett ledord ska vara samarbete och
samverkan mellan verksamheter i
kommunen och med andra parter.

Ansvarig för
handlingsplan och analys

Antalet mötesformer mellan
politiker och medborgare ska
öka. Tydligare strukturer för
medborgardialoger och
information.
Utveckla folkhälsoarbetet så
att delaktighet och inflytande
för unga och äldre ökar.

Vårt matsvinn ska minska
gentemot 2017.

Arbeta för att öka antalet
resfria möten.

Tilldelad budget följs och
avvikelser följs upp.

Arbeta för utökat samarbete
med andra kommuner.

Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt
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