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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål.
Varje nämnd skall i samband med delårsbokslut och årsbokslut redovisa hur de arbetat med de handikappolitiska programmet.
31. Stöd och service
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

Andelen äldres
Under 2009 erbjudas förenklad
upplevelse av trygghet
biståndsbedömning = ”baspaket” erbjudas
ska öka under åren 2009
inom hemtjänsten för alla över 65 år.
- 2011
All personal som anställs skall ha relevant
grundutbildning.
Andelen äldres
Vid all nyanställning, inkl vikarier, skall
upplevelse av trygghet
utdrag ur belastningsregister redovisas
ska öka under åren 2009
- 2011
Under 2009 skall minst 90 % av alla
beslutade insatser följas upp enligt gällande
uppföljningsrutiner

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter
• Kontakter med andra
kommuner
• Utformande av
ansökningsblanketter
• Utformat kriterier för
ansökan
•

Kompetensutvecklingsplaner upprättas

Verkställare

Uppföljning /
rapportering

Enhetschef
biståndsenheten

Delårs- samt
årsbokslut

Resultat/Prognos

Enhetschef BME

Enhetschef
Biståndsenheten
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32. Arbetsmarknad
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

AMA skall fullgöra beställda uppdrag till
90 %

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter

•

•
Minst 70 % av de som erbjuds insatser via
arbetsmarknadsavdelningen under 2009
skall ha varit eller riskerat att bli beroende av •
försörjningsstöd utan insatsen
AMA skall inom 14 dagar ha verkställt
beställd arbetsmarknadsplacering

Uppföljning /
rapportering

Resultat/Prognos

•
•

Vid utgången av 2009 skall minst 80 % av de
som får stöd och hjälp via arbetsmarknadsenheten anse att de har en insats som är
anpassad utifrån deras behov

Verkställare

I samband med uppföljning
ställs frågor i syfte att
undersöka om insatserna är
anpassade utifrån brukarnas Enhetschef AMA
behov
Aktiviteter i samarbete med
Arbetsförmedlingen
Upparbeta ett nära
samarbete med IFO och AF
och Invandrarenheten
Förnya rutiner kring
inskrivning på Mård

Enhetschef AMA

Delårs- samt
årsbokslut

Delårs- samt
årabokslut

Vid inskrivning och
uppföljning av
undersöks om
individen upplever att
insatserna är
anpassade utifrån
behoven.
Upparbetade
samverkansformer
och rutiner finns.
Alla som skrivs in till
AMA

•
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33. Individ- och Familjeomsorg
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

Under 2009 skall minst 95 % av alla
beslutade insatser följas upp enligt gällande
uppföljningsrutiner
Under perioden 2009 –
2011 ska debutåldern för
bruk av tobak, alkohol
Nollvision gällande underårigas bruk av
och andra droger hos
alkohol och droger i offentliga miljöer
ungdomar höjas med
sex månader och
(Föreslås även som mål för UK)
användandet minska.
Kommunen ska verka
för ett narkotikafritt
Nordanstig.
Under 2009 skall individ- och
familjeomsorgen öka samverkan med
forskningen för att utveckla verksamheten
och insatserna, jämfört med 2008

Det förebyggande arbetet för föräldrar och
ungdomar ska öka , jämfört med år 2008

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter
•
•

Arbeta med rutiner och
internkontroll – våren –08
Påbörja genomgång av
akter hösten –08

Verkställare

Tf. Ifo-chef

Delårs- och
årsbokslut

Drogsamordnare

Redovisning av
vilka aktiviteter
som genoförts.
Delårsrapport 1
och 2 samt
årsbokslut.

• Genomförande av minst två
specifikt drogförebyggande
aktiviteter
Utarbetande av en
handlingsplan
Drogfri ungdom30/4

Uppföljning /
rapportering

Resultat/Prognos

• bla FoU Välfärd

•

(Föreslås även som mål för UK)
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34. Äldreomsorg
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

I början av år 2010 skall valmöjligheten av
andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat.

Möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar
hemma, om de så önskar

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter
• Tidssättning av insatserna i
hemtjänsten
• Utredning av alternativa
utförare
• Utbildning för politiker och
tjänstemän i alternativa
driftsformer
• Föreslå brukarstyrelse

Verkställare

Uppföljning /
rapportering

Resultat/
Prognos

Enhetschefer
Utredare

•

Alla boende i särskilt boende ska ges
möjlighet till individuell vardagsnära aktivitet / •
egen tid, utifrån sina önskemål
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35. Handikappomsorg
Kommunfullmäktiges
målområden

År 2010 ska kommunens
ansvarsområden vara
anpassade för
funktionshindrade i
enlighet med riksdagens
proposition 199/200:79
”Från patient till
medborgare – en
nationell handlingsplan
för handikappolitiken

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
Verkställare
aktiviteter
• I samband med uppföljning
av genomförandeplanen
ställs frågor i syfte att
undersöka om insatserna är
Vid utgången av 2009 skall minst 90 % av de
anpassade utifrån brukarens
som får en insats inom handikappomsorgen
behov
Enhetschef
anse att den är verkställd i enlighet med
• Alla brukare tilldelas en
brukarens önskemål.
kontaktperson i syfte att
bevaka att den enskildes
behov tillgodoses

Nämndens mål

Uppföljning/
rapportering

Resultat/
Prognos

Redovisning av
arbetet med
genomförandeplane
r och antalet tillsatta
kontaktpersoner
Årsbokslut

* Utarbeta en plan för samverUnder 2009 skall en dokumenterad plan
finnas för utvecklad samverkan, vad avser
stödet till personer med dubbeldiagnoser
mellan NK, Hudiksvalls kommun och
landstinget som parterna är överens om

kansaktiviteter kring dubbeldiagnoser som görs av, SIPN.
(Samverkan i psykiatrin
Nordanstig)
* Upprätta samarbete med
Hudiksvalls kommun

Varje brukare ska ges ökad möjlighet till
individuell utveckling

(inkl särvux)

Andelen funktionshindrades upplevelse av
trygghet ska öka under åren 2009 - 2011

(Om inte Kf målet ändras att
också omfatta handikapp.)

Verksamhetschef

Delårsbokslut 2
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36. Invandrarenheten
Kommunfullmäktiges
målområden

Bibehålla en positiv
befolkningsutveckling
med målet att antalet
medborgare ska öka
med minst 1 % under
åren 2009 - 2011

Nämndens mål

Invandrare som anlänt via kommunens
flyktingmottagning bör inom en
introduktionsperiod på två, år klara sin egen
försörjning

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter

•

Inom 18 månader från ankomstdagen i
kommunen ska minst 70 % av de invandrare
som anlänt via kommunens
•
flyktingmottagning uppleva att deras
utbildnings- och yrkeskunskaper /
erfarenheter har tagits tillvara i deras
integration till det svenska samhället

Verkställare

Uppföljning /
rapportering

Resultat/Prognos

Arbetet ska ske i samarbete
med AMA

Enkät- eller
intervjuundersökning för
berörda invandrare

Kvalitetsutvecklare

Årsbokslut

Kvinnor och män skall ges lika möjligheter
att tillgodogöra sig introduktionsinsatser.
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