
Mål Socialnämnden 2015

TILLVÄXT
Näringsliv och entreprenörskap

Sysselsättning

Infrastuktur

Mål för alla nämnder: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt

Nämndsmål Förvaltningsmål Måltal Syfte Mätmetod

Vi tar tillvara individens resurser och 

förmågor.

Varje chef ska ha minst en aktivitet som ökar 

det salutogena synsättet

En per chef Ökad självständighet 

och delaktighet hos 

den enskilde

Hypergene - 

kommunens 

beslutstödssystem

För ökad tid hos brukare/omsorgstagare/klienter 

ska vi minska förvaltningens ”kringtider”. 

Samtliga arbetsgrupper ska ta fram minst en 

aktivitet per chef.

En per chef Mer tid för 

brukaren/omsorgstaga

ren/klienten

Hypergene - 

kommunens 

beslutstödssystem

Alla personer inom hemtjänst, särskilt boende 

och stöd till personer med funktionsnedsättning 

(OF) ska ha en aktuell genomförandeplan (ej 

äldre än tre månader)

100% Med uppdaterad 

genomförandeplan ser 

vi till individens 

resurser och förmågor

Egen mätning

God grundtrygghet skapar tillväxt för 

individen och verksamheten

Förbättra personalkontinuiteten, antalet 

personer som en hemtjänsttagare möter ska 

minska. Avser hemtjänsttagare  med minst 2 

besök per dag.

Medelvärde 13 

personer / 14-

dagarsperiod

Öka tryggheten för 

den enskilde

Egen undersökning 

i kommunen 

(Kolada)



KUNSKAP
Lärande

Kompetensutveckling

Förnyelse

Mål för alla nämnder: Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet (med bra kvalitet) och ett samhälle för framtiden.

Nämndsmål Förvaltningsmål Måltal Syfte Mätmetod

Motiverad personal med relevant 

utbildning ger rättssäkerhet samt trygg 

omsorg och vård.

HME Index, hållbart medarbetarengagemang, 

ska öka i förhållande till föregående mätning

Öka jämfört med 

föregående 

mätning

Mäta motivation, 

ledarskap och 

styrning

Medarbetarenkät, 

mäts varannat år

Med en god ekonomi har vi en bra grund för 

hållbar tillväxt och trygghet. Varje chef ska ha 

minst en aktivitet som ökar det ekonomiska 

tänkandet i arbetsgruppen.

En per chef Öka ekonomiska 

medvetenhet i 

förvaltningen

Hypergene - 

kommunens 

beslutstödssystem

Vi använder metoder och teknik som 

bidrar till utveckling av värde för 

individen och verksamheten

Under året ska innovativa metoder och/eller 

tekniska lösningar implementeras inom 

socialförvaltningen

En per 

verksamhet (ÄO, 

OF och IFO)

Utveckla våra 

verksamheter till 

nytta för våra 

brukare/omsorgstagar

e/klienter

Egen mätning



LIVSKVALITET
Hälsa och omsorg

Attrakiva miljöer

Hållbarhet

Mål för alla nämnder: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt

Nämndsmål Förvaltningsmål Måltal Syfte Mätmetod

De insatser socialnämnden erbjuder är 

förebyggande och leder till förbättrade 

livsvillkor samt ökad självständighet

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd ska minska

Samma nivå eller 

lägre än 

jämförelse-

kommunerna

Förbättra livsvillkor 

och ökad 

självständighet för 

den enskilde

Socialstyrelsens 

register över 

ekonomiskt bistånd 

(Kolada)

Antalet invånare 0-20 år som placeras i 

institution eller familjehem ska minska

Samma nivå eller 

lägre än 

jämförelse-

kommunerna

Öka öppenvård på 

hemmaplan med 

barnets bästa i fokus

Socialstyrelsen 

(Kolada)

Alla som är i kontakt med 

socialnämnden/förvaltningen i Ljungby 

kommun får god service och gott 

bemötande

Vi ska öka vår tillgänglighet vad gäller 

kontaktförsök, information samt intresse och 

engagemang

Öka med 10% 

jämfört med 

föregående år

Öka tillgängligheten KKiK

Varje chef ska arbeta för att öka medarbetarnas 

välmående 

Sjukfrånvaron ska 

minska jämfört 

med föregående 

år

Minska sjukfrånvaron Egen mätning


