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Kommunstyrelsen Socialnämndens mål Mättal Aktiviteter 

KF 1 Östhammars kommun ska 

vara en kommun som ger barn 

och unga goda förutsättningar att 

möta framtidens utmaningar 

Gemensam (SIP) för personer identifierade i riskgrupp 100 % I samverkan med skolan 

Upprättad genomförandeplan för personer <25 år som 

varit arbetslösa mer än 90 dagar 

100 % Inom ramen för 

lokusprojektet 

Översyn av samverkansgrupper inom åldergruppen 

16-25 år och dess uppdrag 

Ja/nej 

KF 2 Östhammars kommun ska 

vara en kommun med stöd- och 

omsorgsverksamhet som utgår 

från individens behov och 

värdighet 

Utveckla måltidssituationerna Särskilt boende + 5 % 

Utveckla och genomföra aktiviteter för boende inom 

Särskilt boende 

+ 5 % 

Vidareutveckla och stärka upplevelsen av trygghet + 5 %  

Brukarna ska ges möjlighet till 

läkemedelsgenomgångar 

100 % Utveckla samverkan med 

landstinget inom ramen 

för närvårdsarbetet. 

Varje brukare har en upprättad genomförandeplan 100 % 

Öka brukarnas kunskap om hur man lämnar 

synpunkter och klagomål 

+ 5 % 
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KF 3 Östhammars kommun ska 

vara en kommun med gott 

bemötande och hög tillgänglighet 

Upplevelsen av ett gott bemötande utifrån fastställ 

värdegrund  

+ 5 % 

Brukaren ska känna förtroende för personalen + 5 % 

Brukarnas behov ska tydligare återspeglas i besluten + 5 % 

Verksamhetssystemets uppsättning ska möjliggöra 

uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

100 % 

KF 4 Östhammars kommun ska 

vara en kommun där invånarna 

upplever förutsättningar för 

delaktighet 

Socialnämnden genomför minst 10 medborgardialoger 

. Brukaren delaktighet vid genomförande av insatsen 

ska förbättras 

+ 5 % 

Medborgare över 80 år ska varit erbjuden hembesök 

eller fått skriftlig information 

100 % av 

målgruppen utifrån 

befolkningsregistret 

Brukaren ska ha möjlighet att påverka 

handläggningen/ utförandet av sitt ärende 

+ 5 % 

Respektive verksamhetsgren genomför minst tre 

brukardialoger med brukare, anhöriga eller 

företrädarorganisationer 

Redovisas i 

delårsuppföljningen 
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KF 8 Östhammars kommun ska 

ha en ekonomi och verksamhet 

med god ekonomisk hushållning, 

både i kort- och långsiktigt 

perspektiv. 

Ekonomi i balans >=0 

Generellt spar 0,5 % 

KF 9 Östhammars kommun ska 

vara en attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmiljö Sjuktalen 1 % 

förbättring 

Förbättrad delaktighet NMI + 2 % 

Andelen män ökar i vården + 10 % 

Ökade sysselsättningsgrader + 10 % 
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