Inriktningsmål för socialtjänst 2019
Barn och familj

Antaget i kf § 14/2014


Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd
erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom
egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen.

Antaget i kf § 17/2016


Barn som lever i en familj med psykosociala och/eller ekonomiska
problem, eller som själva tillhör en riskgrupp, identifieras tidigt och utreds
omgående, så att de och deras familj kan erbjudas stöd/hjälp.

Antaget i kf § 24/2018


Kommunen har ett välfungerande förebyggande arbete mot
ungdomskriminalitet.

Hälsa och bistånd

Antagna i kf § 18/2016


Funktionshinder identifieras, beaktas och tas hänsyn till alla verksamheters
planering och budgetarbete.



Informationen från kommunen är anpassad till de behov och den förmåga
att tillgodogöra sig densamma som personer med funktionsnedsättning har.

Antaget i kf § 14/2014
Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd
erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom
egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen.



Kommunen erbjuder vårdbehövande högkvalitativ, evidensbaserad vård
och omsorg med en upplevd hög kontinuitet, i samarbete med andra
aktörer.
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Funktionsstöd

Antagna i kf § 18/2016


Funktionshinder identifieras, beaktas och tas hänsyn till alla verksamheters
planering och budgetarbete.



Informationen från kommunen är anpassad till de behov och den förmåga
att tillgodogöra sig densamma som personer med funktionsnedsättning har.

Antagna i kf §§ 14/2014


Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning
främjas och utvecklas.

Vård och omsorg

Antaget i kf § 25/2018


Kommunen erbjuder vårdbehövande högkvalitativ, evidensbaserad vård
och omsorg med en upplevd hög kontinuitet, i samarbete med andra
aktörer.

Integration och arbetsmarknad

Antaget i kf § 23/2017


Alla nyanlända samt ensamkommande barn har goda förutsättningar för
integration och delaktighet i det svenska samhället.

Antagna i kf §§ 14/2014


Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning
främjas och utvecklas.



Integration och arbetsmarknad uppmärksammar, initierar och samordnar
vid behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter.

