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Fler jobb SN Minst 75 % av hushållen 

ska vara självförsörjande, 

sex månader efter att bi-

ståndsperioden inletts. 

  T1/T2/ÅR 75% 71 %.     

Attraktivt bo-

ende 

MBN Klara måluppfyllelse avse-

ende handläggningstider 

och kvalitet enligt verksam-

hetsplan 

Andel ärenden där 

arbetsdagar räknat i 

ett tillåtlighetsä-

rende, från registre-

ring av inkommande 

handling fram till 

dess att komplette-

ringar begärs eller 

att ansökan/anmälan 

konstateras vara 

komplett, understi-

ger eller är 10 ar-

betsdagar. 

T1/T2/ÅR 100% 

inom 10 

dagar 

94 %    

 MBN Klara måluppfyllelse avse-

ende handläggningstider 

och kvalitet enligt verksam-

hetsplan 

Andelen bygglovsä-

renden som tas på 

delegation där hand-

läggningstiden inte 

överstiger 60 kalen-

derdagar, räknat från 

det att den fullstän-

diga ansökningen in-

kom till beslut - ex-

kluderat de ärenden 

där förlängningsbe-

hov meddelats. 

T1/T2/ÅR 91% 89 %    

 MBN Klara måluppfyllelse avse-

ende handläggningstider 

och kvalitet enligt verksam-

hetsplan. 

Andelen överkla-

gade ärenden som 

hållt för överpröv-

ning. 

T1/T2/ÅR 90% 62 %    

 SN Alla hemlösa som helt sak-

nar bostad och som söker 

bostad hos socialtjänsten 

ska erbjudas ett tillfälligt 

boende. 

 T1/T2/ÅR 100% Målet är 

uppnått 
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En bra omsorg ÄN Tryggt och säkert åldrande Registrering med åt-

gärdsplan i kvalitets-

registret Senior Alert 

T1/T2/ÅR 90% 90% 

Mätdag 

31/3 

86 % 

Mätdag 17/9 

Pga sommaren med halv 

bemanning inom hälso- 

och sjukvården har inte 

målvärdet uppfyllts.  

Ordinarie bemanning ska bidra 

till att målvärdet uppnås vid 

bokslut. 

 ÄN Individens fokus 100% av vårdta-

garna ska vara del-

aktiga och ha infly-

tande i sin genomfö-

randeplan 

T1/T2/ÅR 100% 78% 

Mätdag 

30/4 

83 % 

Mätdag 31/8 

10/15 enheter har ett mål-

värde på mer än 90 %. Ej 

100 % beror på invän-

tande av signering eller 

nyligen verkställt ärende, 

men har överskridit tiden 

14 dagar för upprättande 

och därmed är inte mål-

värdet fullgott. Reste-

rande 5 enheter har lägre 

utfall pga flera genomfö-

randeplaner behöver upp-

dateras enligt gällande ru-

tiner. 

5 enheter har ett uppdrag i att 

uppdatera sina genomförande-

planer enligt gällande rutiner. 

Ekonomi i ba-

lans 

KS 2. Kommunens låneskuld, 

exklusive pensionsavsätt-

ningar får, reducerat för ut-

låning till kommunens bo-

lag, inte överstiga nivån vid 

2011 års utgång (557 mkr). 

Vid utgången av år 2015 

ska kommunens låneskuld 

ha minskat med minst 15 % 

(84 mkr) jämfört med ut-

gången för år 2011. 

 T1/T2/ÅR 490 mkr 410 mkr    

 


