Mål för socialnämnden 2010
Beslut
Socialnämnden antar de av förvaltningen föreslagna målen för 2010
Bakgrund
En ny målstyrningsmodell håller på att tas fram i Mariestads kommun. En modell
bestående av vision, fokusområden och mål för varje nämnd. Under en övergångsperiod
föreslås att denna grundmodell ska gälla med nu aktuell vision. Under våren arbetas en ny
vision fram. I den översiktsplan som finns och som ska revideras 2011 finns angivet ett
antal ”fokusområden”. Dessa fokusområden kan då styra inriktningen på nämndernas
framtagna mål. Se bilaga
Mål för socialnämnden 2010
Förvaltningen har utifrån de aktuella fokusområdena valt att föreslå att målen för
socialnämnden ska utgå ifrån tre olika perspektiv


Brukarperspektivet: Att erbjuda rätt insats vid rätt tidpunkt och i rätt
omfattning utifrån individens behov. Individen har ett eget ansvar för den egna
situationen



Jämlikhetsperspektivet: Ökad jämställdhet ekonomiskt, socialt och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Insatserna ska ha som mål att stärka individens
möjligheter till ett självständigt liv



Resursperspektivet: Både brukarens och kommunens olika resurser utnyttjas
effektivt, dynamiskt och med respekt för brukaren och dennes egna
förutsättningar.

Utifrån dessa perspektiv formulerar varje verksamhet minst två effektmål som ska vara
mätbara. De fokusområden som förvaltningen bedömer att verksamheterna kan få bäring
på är:


Stärkt samhällsservice



Attraktivt boende och



Aktiv resurshållning

Sida: 2 (2)

Målen är:

1.

2.

IFO ska använda evidensbaserade utredningsinstrument


BBIC- licensierade under 2010, BBIC används i hela ärendekedjan i alla ärenden



80 % av de personer med beroendeproblematik som söker insats utreds med ASI



En rutin ska utarbetas för att använda ASI vid långvarigt försörjningsstöd

98% av alla brukaren inom VoO ska ha en aktuell genomförandeplan

3.

Alla brukare/klienter inom IFO ska erbjudas en
vård/behandling/genomförandeplan


Den ska sträva efter att ge individen mer jämlika levnadsvillkor och stärka
individens möjligheter till ett självständigt liv.

4.

Alla äldreboenden ska erbjuda minst 5 aktiviteter i veckan som passar både
män och kvinnor

5.

Alla klienter/brukare som är aktuella inom två eller flera verksamheter ska
mellan dessa verksamheter ha en gemensam överenskommelse.

Eva Lotta Lindskog
socialchef

