
Socialnämndens mål 2023 

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

1 Förvaltnings-
övergripande 

75 % av kvinnor och män (med 
socialtjänst- och/eller 
hemsjukvårdsinsatser samt deras 
anhöriga) som får stöd genom 
digital teknik upplever att det 
skapar nytta och värde.  

2023 redovisas till kommun- 
fullmäktige 

Lokal mätning, via 
enkät/personlig kontakt 
el liknande  
Uppföljning 2 gånger per 
år.  

Utveckla nya sätt att behålla 
service i en glest befolkad 
kommun.  

2 Arbetsmarknadsenhet Minst 75 % av kvinnor och män i 
åldersgruppen 18-30 år har gjort 
en stegförflyttning mot egen 
försörjning inom ett år efter 
påbörjad insats som skett via 
arbetsmarknadsenheten.  

Lokal mätning genom 
manuell kontroll av 
avsluts-orsak för alla som 
fått en anställning 
inom/via AME som 
avslutats inom ett år.  

Uppföljning 2 gånger per 
år.  

Kommunen ska kontinuerligt 
ställa praktikplatser till 
förfogande 

Kommunen ska arbeta 
strategiskt och stöttande för 
att få individer långt från 
arbetsmarknaden till praktik 
eller utbildning i syfte att nå 
egen försörjning.  
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Socialnämndens mål 202 2  

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

3 Hemsjukvård Förekomst av olämpliga 
läkemedel minskar bland kvinnor 
och män 75 år och äldre. 

Mätning genom öppna 
jämförelser.  
Uppföljning 1 gång per år. 

Verksamheten bedrivs på 
ett tryggt och säkert sätt.  

Hemsjukvård och 
äldreomsorg  

Fallskador minskar bland kvinnor 
och män 80 år och äldre och som 
har hemsjukvårdsinsatser. 

2023 redovisas till 
kommunfullmäktige 

Lokal mätning genom 
manuell granskning av 
fallavvikelser i 
verksamhetssystemet.  
Uppföljning 3 gånger per 
år.  

Verksamheten bedrivs 
utifrån evidensbaserad 
praktik.  

5 Biståndsenhet Minst 90 % av kvinnor och män 
som ansökt om insatser enligt SoL 
och LSS ska vara nöjda med 
biståndsenhetens bemötande, 
tillgänglighet och information.  

Lokal mätning genom 
utskick av enkät  

Uppföljning 3 gånger per 
år.  

Ökad jämställdhet och 
tillgänglighet.  
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Socialnämndens mål 202 2  

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

6 Individ- och 
familjeomsorg, 
ekonomienhet  

75 % av kvinnor och män som vid 
nybesök ansökt om 
försörjningsstöd ska efter 3 
månader ha minskat eller inget 
behov av försörjningsstöd.   

Lokal mätning genom 
kontroll i 
verksamhetssystemet av 
nya sökande till 
ekonomiskt bistånd.  

Uppföljning 2 gånger per 
år.   

Kommuninvånarnas förmåga 
till egen försörjning ska 
stärkas.  

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska. 

7 Individ- och 
familjeomsorg, 
öppenvård  

Minst 80 % av barn och unga 
upplever att deras bekymmer 
med dåligt mående minskat efter 
kontakt med öppenvården  

Lokal mätning med 
bedömningsinstrument 
med den enskildes 
skattning innan, under 
och vid avslut av insats. 

Uppföljning 2 gång per år. 

Tidiga förebyggande och 
stödjande insatser till 
familjer för att minska 
behovet av placeringar.  

Tidiga insatser för att minska 
antalet unga i missbruk av 
alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel.  
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Socialnämndens mål 202 2  

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

8 Individ- och 
familjeomsorg, barn 
och familj  

Behov av placeringar för vård av 
barn, unga och vuxna ska minska 
genom insatser inom 
öppenvården.   

2023 redovisas till 
kommunfullmäktige  

Lokal mätning genom 
manuell granskning av 
barn och vuxenärenden 
där placering annars  
skulle vara alternativet  

Uppföljning 2 gånger per 
år.  

Tidiga förebyggande och 
stödjande insatser till 
familjer för att minska 
behovet av placeringar.  

Fortsatt god ekonomisk 
hushållning.  

9 Stöd och service 80 % av kvinnor och män med 
funktionsnedsättning deltar i 
fysiska aktiviteter varje vecka. 

Lokal mätning med 
bedömningsinstrument 
och personlig kontakt  

Uppföljning 2 gånger per 
år.  

Fortsatt satsning på 
arbetsmiljö- och 
folkhälsofrågor.  

10 Stöd och service, 
bostad med särskild 
service  

75 % av kvinnor och män som bor 
i bostad med särskild service LSS 
är trygg med all personal i 
boendet.   

Mätvärden från SKR:s 
brukarenkät.  

Uppföljning 1 gång per 
år.   

Verksamheten bedrivs på 
ett tryggt och säkert sätt.  
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Socialnämndens mål 202 2  

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

11 Stöd och service, 
dagverksamhet  

Kvinnor och män inom 
kommunens dagverksamheter för 
funktionsnedsatta har möjlighet 
till utveckling   

Lokal mätning genom 
uppföljning av att 
deltagare i 
dagverksamhet utifrån 
behov erbjudits att växla 
sysselsättning.  

Uppföljning 1 gång per 
år.   

Verksamheten bedrivs 
med god kvalitet.  

12 Äldreomsorg 90 % av kvinnor och män med 
äldreomsorg får ett personligt 
utformat stöd av kontaktperson i 
samband med sina insatser.  

Lokal mätning genom 
manuell granskning av 
kontaktpersonens 
insatser för vårdtagare 
med hemtjänst och inom 
särskilt boende.   

Uppföljning 2 gånger per 
år.  

Verksamheten bedrivs 
med god kvalitet.  

Kommunen ska erbjuda en 
likvärdig och god vård och 
omsorg i hela kommunen. 
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Socialnämndens mål 202 2  

Mål-
nummer 

Verksamhet Socialnämnden mål Uppföljning, metod 
och intervall   

Socialnämndens 
inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges 
övergripande/prioriterade 
mål  

13 Äldreomsorg, särskilt 
boende  

Nattfasta för kvinnor och män i 
särskilt boende ska i medeltal 
vara max 11 timmar.   

2023 redovisas till 
kommunfullmäktige 

Lokal mätning på 
individnivå genom 
manuell kontroll av 
måltidsspridning under 
två på varandra följande 
dygn för samtliga 
vårdtagare i särskilt 
boende.  

Uppföljning 3 gånger per 
år.  

Verksamheten bedrivs 
med god kvalitet.  

Kommunen ska erbjuda en 
likvärdig och god vård och 
omsorg i hela kommunen.  

14 Äldreomsorg Trygghetsskapande insatser och 
tillsyn för vårdtagare ska ske mer 
genom digitala stödformer och 
mindre genom hembesök. 

Verksamheten bedrivs på 
ett tryggt och säkert sätt. 

Fortsatt god ekonomisk 
hushållning.  


