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Indikatorer för Socialnämndens verksamhetsmål 2016-18
Dnr SN15/136
Förslag till beslut
1. Socialnämnden fastställer indikatorer för Socialnämndens verksamhetsmål 201618.
2. Socialnämnden fastställer riktlinje för tillämpning av Kommunfullmäktiges mål
om självständighet daterad 2015-12-16.
Sammanfattning av ärendet
I november 2015 fastställde Socialnämnden nya verksamhetsmål för perioden 201618. Målen har sin utgångspunkt i Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål för mandatperioden. Kontoret gavs i uppdrag att återkomma till Socialnämnden
med förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen under perioden.
Ärendet innehåller även förslag till riktlinje för tillämpning gällande
Kommunfullmäktiges mål om självständighet för personer med
funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Socialkontoret 2016-01-21
PM Indikatorer för Socialnämndens verksamhetsmål 2016-01-21
Riktlinje för tillämpning av KF:s mål om självständighet 2015-12-16
Ärendet
I december 2015 fastställde Socialnämnden nya verksamhetsmål för perioden 201618. Målen har sin utgångspunkt i Kommunfullmäktiges övergripande
verksamhetsmål för mandatperioden. Kontoret gavs i uppdrag att återkomma till
Socialnämnden med förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen under
perioden.
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Förslaget som föreligger innehåller 2-3 indikatorer till varje verksamhetsmål.
Kontoret har valt att ge förslag på ett begränsat antal indikatorer för varje mål men
samtidigt sprida mätningarna och på så sätt möjliggöra uppföljning inom
socialkontorets samtliga verksamheter.
Indikatorerna kommer att bidra till bedömningen av måluppfyllelse i
verksamhetsredovisningar, verksamhetsberättelse och budgetförslag. För att ge en
samlad bild av måluppfyllelsen kommer uppföljningen av indikatorerna att
kompletteras med uppföljning av arbetet med de prioriterade utvecklingsområden
och tillhörande handlingsplan som anges i verksamhetsplanen.
Riktlinje gällande tillämpning av Kommunfullmäktiges mål om självständighet
I Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål berör målområde 2, Äldre
medborgare och medborgare med funktionsnedsättning, särskilt Socialnämndens
verksamheter. Indikator B kopplad till målet anger:
”Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska
ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. För 2015-2016
avses personer i gruppbostad och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje
år.”
Indikatorn ska följas upp i de verksamheter som i dagsläget bedrivs av Produktion
Omsorg, Frösunda LSS och Föreningen Lugnet. Kontoret har därför tagit fram förslag
på en riktlinje för hur verksamheterna ska tolka och mäta aktuell indikator för att
möjliggöra en enhetlig mätning.
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