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Socialnämnden 2015.06.24 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 59 
SN AU § 154 
 

Ny punkt i delegeringsordningen 

Beslut  

Socialnämnden antar delegeringsordning med föreslagen ändring 

_________ 

Bakgrund 

Enligt punkt 6.14 i socialnämndens delegeringsordning får sektionschef besluta 
om bistånd i form av tillfällig placering i jourhem eller hem för vård eller bo-
ende avseende barn och ungdom. För vuxna saknas motsvarande punkt. 

Mot bakgrund av ovanstående bör socialnämndens delegeringsordning kom-
pletteras med en ny punkt, 6.18. Övriga punkter i avsnitt 6 numreras om. 

 

Individ- och familjeomsorg 

6. Socialtjänstlagen (SoL) 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 

6.18 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av till-
fällig placering i familje-
hem eller hem för vård 
eller boende 

4 kap 1 § SoL SekC Beslutet gäller 
under högst 2 
månader. Avser 
även socsekr i 
sociala jouren i 
avvaktan på 
nästkommande 
vardag/arbetsdag 

 

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150617 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Socialnämnden antar delegeringsordning med föreslagen ändring 

________
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Socialnämnden 2015.06.24 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 60 
SN AU § 156 

Handlingsplan för det drogpolitiska pro-
grammet 

Beslut  

Återvisa ärendet för ytterligare beredning 

___________ 

Beredning 

En arbetsgrupp med representanter från bildningsförvaltning, social-, förvalt-
ning, teknisk förvaltning och folkhälsorådet har under våren diskuterat variab-
ler som gör det möjligt att följa upp insatser inom det drogförebyggande ar-
betsområdet. Dessa variabler finns föreslagna i handlingsplanen. Folkhälsorå-
det har även beslutat anta förslag på handlingsplan enligt 
FHR 2015-05-22 § 19 
 

Förvaltningen informerar att dokumentet kommer att benämnas som ett pro-
gram enligt antagen ny strategisk plan och till dess benämns det som ”pro-
gram-dokument” 

I dokumentet bör ”vårdcentralen” ändras till ”Närhälsan”  

____________ 

Arbetsutskottets behandling 150617 
Arbetsutskottets förslag till behandling 

Socialnämnden antar handlingsplan kopplad till det Drogpolitiska programmet. 

_______ 

Socialnämndens behandling 

Aktuell handlingsplan har skickats ut till socialnämnden, miljö- och byggnads-
nämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen för antagande. 
  
Socialnämnden diskuterar handlingsplanen och finner att ärendet har hanterats 
bristfälligt då bland annat något remissförfarande ej har skett för att berörda 
ska ha möjlighet att avge yttrande/ synpunkter m.m.  

____________
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Socialnämnden 2015.06.24 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 61 
SN AU § 158 

Mål i socialnämndens verksamhetsplan 2016- 
2019 

Beslut 

Socialnämnden fastställer målen till socialnämndens verksamhetsplan enligt 
förslag. 

_________ 

Bakgrund 

Arbetet med kommunens styrdokument för perioden 2016 – 2019 pågår. 
Nämndernas verksamhetsplaner kommer att innehålla en del text från Strate-
giska planen, vilken behandlades av kommunfullmäktige på sammanträde 
2015-06-15.  Av Strategiska planen framgår nämndernas inriktningsmål och 
effektmålen återfinns i verksamhetsplanerna.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer socialnämndens verksamhetsplan i sin 
helhet att tas upp för behandling i augusti. Målen i socialnämndens verksam-
hetsplan har dock varit uppe till diskussion i socialnämnden vid ett par tillfällen 
och tas upp som separat ärende med syftet att slutgiltigt beslut om verksam-
hetsplanen ska kunna fattas i augusti.  

Kommunstyrelsen behandlade Strategiska planen på sammanträde 2015-05-27 
(KS § 91). Av den Strategiska planen framgår socialnämndens inriktningsmål 
för planperioden: 
”Socialnämnden ska verka för att alla människor ska bemötas med respekt 
utifrån sina behov för sitt självbestämmande och sin integritet. Utgångspunk-
ten är att stärka människors förmåga och de egna resurserna så att alla så långt 
som det är möjligt kan ta ansvar för sin egen livsföring. Insatser från social-
nämnden ska utgå från bästa tillgängliga kunskap/forskning, professionens 
erfarenheter och kompetens samt den enskildes erfarenheter och önskemål.  
Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och in-
flytande över när och hur insatser från socialnämnden ska genomföras. Ett 
hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom socialnämndens verksam-
hetsområde.” 

 

Fyra effektmål har formulerats med utgångspunkt i socialnämndens inrikt-
ningsmål. 

Respektive mål kopplas till indikatorer där värden har angetts för vart och ett 
av åren under planperioden. Indikatorernas värde är en bedömning av verk-
samheternas möjlighet att nå indikatorns värde och därmed måluppfyllelse. Bl a 
har den årliga Kommun- och enhetsenkäten samt Kvalitetsprotalen utgjort 
underlag för bedömningarna.  
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Socialnämnden 2015.06.24 5 

  Utdragsbestyrkande  

 Brukaren i centrum 

Målet följs upp/mäts genom resultatenheternas egna mätningar. 

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts: 

Indikator 
 

2016 2017 2018 2019 

Andel % aktuella genomförande-
planer   

85 95 100 100 

Andel % enheter med minst ett 
förbättringsarbete som utgår från 
brukarnas synpunkter 
 

100 100 100 100 

 
 
 
 

 Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård 

Målet följs upp/mäts genom Kvalitetsportalen.                                   

För att målet ska anses uppnått ska antalet indikatorer med förbättrat resultat 
överstiga antalet indikatorer med eventuellt försämrat resultat, med angivet 
värde. 

 

Indikator 
2016 2017 2018 2019 

Antal % indikatorer i Kvalitets-
portalen med förbättrat resultat 

1 1 1 1 

 
 
 

 Engagerade medarbetare 

Målet följs upp/mäts genom uppgift från resultatenheterna.  

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Indikator 
2016 2017 2018 2019 

Andel % enheter med minst ett för- 
bättringsarbete som utgår från 
medarbetarnas synpunkter 
 

 

100 100 100 100 
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Socialnämnden 2015.06.24 6 

  Utdragsbestyrkande  

 

 Ekonomi i balans  

Målet följs upp/mäts genom: Socialnämndens tertialrapporter.   

För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts. 

 
 

 
 

______________ 

 

Arbetsutskottets behandling 150617 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer målen till socialnämndens verksamhetsplanen enligt 
förslag. 

_________ 

Indikator 
2016 2017 2018 2019 

Resultat inom tilldelad ram 
Ja Ja Ja Ja 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 62 

Information om socialnämndens förutsätt-

ningar budget 2016 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar om kommunfullmäktiges beslut om 
budgetram samt om socialnämndens förutsättningar inför 2016. ’ 

__________ 
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Socialnämnden 2015.06.24 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 63 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar: 

Arbete pågår kring en Familjecentral som ska innehålla olika samarbetsformer 
och samarbetsparter kring bland annat barnfamiljer. Bildningsförvaltningen 
driver arbetet tillsammans med regionen. 

Ytterligare undersökning har gjorts med Kostnad per brukare (KPB). 
Socialnämnden ska få en redogörelse under hösten 

Migrationsverket har informerat om att allt fler ensamkommande barn kom-
mer till Sverige. Ökning med 80 % jämfört med förra året samma tid. 
Alla avtalsplatser är fyllda. Det krävs ytterligare boende under hösten 
och förvaltningen undersöker alternativa lösningar till detta. Det är svårt att 
hitta bostäder för olika typer av inflyttande och till olika behov. 

 

Utredare Ann-Marie Brander informerar att en introduktionsdag har genom-
förts med sommarens semestervikarier 

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 64 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/627-757  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B15/1444-2518 Beslut fattade av handläggare IFO 

C15/71-90  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/975-1051  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 97-103  Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
108-122  skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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SN § 65 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 150826 skall beslut SN AU § 109/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Anna Jäderström genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 

 

 

 


