
Styrkort 2016 Vuxen 
Uppdrag: Vuxenverksamheten ska förbättra levnadsvillkoren för vuxna över 20 år med missbruk, psykosocial ohälsa och långvariga psykiska funktionsnedsättningar. 
Självbestämmande, delaktighet och frivillighet är ledord i kontakten med de vi möter 
 
 

Perspektiv Verksamhetens mål   Mätetal Målvärde 

Invånare Verksamheten ska öka den enskildes 
möjlighet till meningsfulla dagliga 
aktiviteter  

 Andel klienter som fullföljer sin 
planering i insatsen "Våga mötas"  

Minst 70 % 

 Andel klienter som medverkar i CM ska 
förbättra sin sysselsättningssituation  

Minst 45 % 

Klienterna ska ha en stabil 
boendesituation  

 Andel klienter med stabil bostad  Minst 80 % 

 Kvarboende på bostadssociala lägenhet   

Verksamhetens insatser ska hålla hög 
kvalité och ge goda resultat  

 Andel klienter som fullföljer sina 
insatser.  

Minst 40 % 

 Klienternas helhetsintryck av 
verksamhetens arbete (Nöjd Kund 
Index, NKI)  

Minst NKI 75 

 Tillämpningen av CM ska öka i 
verksamheten (andel klienter med CM 
ska öka)  

Minst 50 

Utfästelsen kring nämndens 
tjänstegaranti ska hållas  

 Andel berörda kontaktade inom 7 
arbetsdagar sedan beslut om att inleda 
utredning är fattat (tjänstegaranti)  

100 % 

Verksamheten ska verka för att klienter 
med barn uppmärksammas och erbjuds 
stöd  

 Familjehandlingsplaner ska alltid göras  100 % 

Omvärld Verksamheten ska öka invånarnas 
delaktighet och medskapande  

 SIP alternativt IHP ska finnas i alla 
insatsärenden  

100 % 

Verksamheten ska minska sin 
miljöpåverkan  

 Verksamheten ska minska 
förbrukningen av utskrifts- och 
kopieringspapper med 10% under 2016  

Minst 10 % 

Organisation Verksamheten ska vara en attraktiv 
arbetsgivare  

 Medarbetarindex (MI)  Minst 70 

 Ledarindex (LI)  Minst 72 



Perspektiv Verksamhetens mål   Mätetal Målvärde 

 Andel sjukfrånvaro  Högst 5 % 

Verksamheten ska erbjuda ej 
behovsprövat stöd som ett alternativ för 
att öka tillgängligheten  

 Andel serviceärenden (ej behovsprövat 
bistånd) på alkohol och 
drogrådgivningen  

30 % 

Ekonomi Verksamheten ska ha kostnadseffektiva 
lösningar  

 Beläggningsgrad på interna 
boendelösningar  

Max 85 % 
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