Resultat av Workshop i Socialnämnden 30 maj 2017, om
inriktningsmål 2018

Grupp 1, Barbro m.fl.
Befintligt mål 2017:

A 1. Stärka och utveckla samverkan och bygga nätverk mellan kommunen och
externa aktörer
Förslag på ny formulering:

Samverka med andra aktörer för att fullfölja och
utveckla socialnämndens verksamheter.
Kommentar:
Tänka på vilka andra aktörer som våra brukare har behov av att vi
samverkar med.
Befintligt mål 2017:

A 2. Stärka arbetet med integration.
Förslag på ny formulering:

Den som har behov av nämndens insatser ska känna
sig inkluderad i vår kommun.

1

Grupp 2, Inger m.fl.
B 1. Ungdomars förutsättningar till vidare studier eller till ett första steg in i
arbetslivet ska stärkas.
Förslag på ny formulering:

Ungdomar ska studera eller arbeta.
Befintligt mål 2017:

B 2. Stärka samverkan mellan förskola, skola och
socialtjänst. Behåll som det är
Kommentar:
En formulering med om möjligt tydligare barnperspektiv, som kan
utvecklas till nästa år: Inget barn eller ungdom ska hamna mellan
stolarna BUN och SN.
Befintligt mål 2017:

B 3. Förslag på nytt mål:

Barn och ungdomar ska ha en god hemmiljö.
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Grupp 2, Inger m.fl.
C 1. Öka brukarens delaktighet och inflytande i utveckling av verksamheterna.
Förslag på ny formulering:

Öka brukarens delaktighet i utveckling av
verksamheterna.
Kommentar:
Delaktighet är starkare än inflytande.
C 2. Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka.
Förslag på annan formulering:

Öka tryggheten inom äldreomsorgen.
C 3. Förbättra möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Behåll som det är
Kommentar: Tanja tycker att det ska framgå att det är personer inom
LSS och socialpsykiatrin.

C 4. Användning av välfärdsteknologi ska öka.
Behåll som det är
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Grupp 3, Annika m.fl.

C 1. Öka brukarens delaktighet och inflytande i
utveckling av verksamheterna. Behåll som det är
C 2. Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka.
Förslag på annan formulering:

Den upplevda tryggheten inom äldreomsorgen ska
öka.
C 3. Förbättra möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Behåll som det är
C 4. Användning av välfärdsteknologi ska öka.
Behåll som det är.
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Grupp 4, Nina m.fl.
C 1. Öka brukarens delaktighet och inflytande i utveckling av verksamheterna.
Förslag på ny formulering:

Den enskildes delaktighet och inflytande i utveckling
av verksamheterna ska öka.
C 2. Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka.
Förslag på annan formulering:

Öka den enskildes upplevda trygghet inom
äldreomsorgen.
Kommentar: Använd konsekventa formuleringar av målen. ”Öka”
som inledning eller som avslut.
C 3. Förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att
komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Förslag på ny formulering:

Öka antalet personer med funktionsnedsättning*
som har anställning/som finns på den ordinarie
arbetsmarknaden*.
Kommentar: *Definitioner saknas.
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C 4. Användning av välfärdsteknologi ska öka.
Förslag på annan formulering:

Välfärdsteknik ska öka den enskildes självständighet.
C 5. Den enskilde ska ha inflytande
över sina insatser från socialnämnden.
Förslag på nytt mål/ formulering:
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Grupp 3, Annika m.fl.

Befintligt mål 2017:

D 1. Invånare och brukare möter engagerade och kompetenta medarbetare.
Förslag på annan formulering:

Invånare möter engagerade och kompetenta
medarbetare.
D 2. Sjukfrånvaron ska minska inom alla
verksamheter. Behåll som det är
Kommentar: Förslagen ny formulering: Öka medarbetarnas frisknärvaro. Det

finns inte möjlighet att mäta frisknärvaro i dagsläget, men skapa möjligheter till
det.
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Grupp 4, Nina m.fl.

E 1. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt
och kostnaderna ska ligga i nivå med jämförbara
kommuner. Behåll som det är
Kommentar: Kvalitet, kan vi få in det i målet, kanske som indikator?
Se över indikatorerna.

Sammanställt av Barbro Ernald 2017-06-01
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