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SN§ 1
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att utse Hanna Stymne Bratt (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum den 1 februari 2012.
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SN§2
Allmän information
A l i Rashidi, chef för avdelningen för arbete och integration presenterar sig.
Förvaltningschefen informerar om beslut i S N A U 2012-01-12
Förvaltningschef och förvaltningsekonom redovisar förslag till budget och
verksamhetsplan 2012.
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Dnr SN 12-14 700

Socialnämndens verksamhetsplan 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna verksamhetsplan för 2012 i enlighet med socialkontorets förslag
samt överlämna denna till kommunstyrelsen med tillägget att resultatmålet för
Avdelningen för arbetsmarknad och integration ändras till att lyda "Alla
arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, arbetslösa personer 18-24 år under de
första 90 dagarna av arbetslöshet samt flyktingar som genomgått introduktion
ska erbjudas sysselsättning eller kompetenshöj ande insatser (ev. med
tidsgaranti).
Bakgrund
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2012-01-17.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2012-01-17 socialnämnden besluta att
godkänna verksamhetsplan för 2012 i enlighet med socialkontorets förslag
samt överlämna denna till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Bino Drummond (M), Elisabeth Pettersson (M), Ole Bonesmo (M), Håkan
Stolt (C), Christina Frisk (FP) samt Agneta Wennberg (M) yrkar bifall till
socialkontorets förslag till verksamhetsplan 2012 med tillägget att resultatmålet
för Avdelningen för arbetsmarknad och integration ändras till att lyda "Alla
arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, arbetslösa personer 18-24 år under de
första 90 dagarna av arbetslöshet samt flyktingar som genomgått introduktion
ska erbjudas sysselsättning eller kompetenshöj ande insatser (ev. med
tidsgaranti).
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SN § 3 forts.
Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på framställt
socialnämnden beslutar enligt yrkandet.

yrkande

och

finner

att

Hanna Stymne Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maja Kohtanen (S), Elisabeth
Sahlén-Karlsson (S) samt Maria Eriksson (MP) deltar inte i beslutet avseende
den del av ärendet som avser budget.
Protokollsanteckning:
Hanna Stymne Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maja Kohtanen (S), Elisabeth
Sahlén-Karlsson (S), Maria Eriksson (MP) samt Leif Glavstedt (V) lämnar
protokollsanteckning där det bland annat framförs synpunkter på ambitionsnivå
avseende målformuleringar i verksamhetsplanen. Bilaga 1.
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Socialnämndens verksamhetsplan och driftbudget 2012
Socialdemokraterna

Vi i delar texten i verksamhetsplanen och inriktning för verksamheten kommande år. Vi delar också
mål och delmål. M e d dessa undantag:
Under rubriken nämndens mål för avdelning råd och stöd till barn och unga anser vi att målet om 3
av 4 är för lågt. Det måste vara högre ambitioner än så med öppenvården.
Även under målen för personal anser vi att det är ett för lågt mål att 65 % av personalen på
socialförvaltningen ska uppleva att de upplever att de får den kompetensutveckling som är
nödvändigt för att klara arbetet på ett bra sätt. Där måste målet vara 100 %.
Men det är när målen ska omsättas i budget som vår enighet inte lägre är ett faktum. Siffrorna i
budgeten är redan nu underdimensionerade. Socialnämndens verksamhet är behovsstyrd och till
största delen lagstyrd. Vi det att med en satsning på förebyggande arbete, på samverkan och på
personalbemanning och kompetenshöjning hos personalen betalar sig på både lång och kort sikt.
Med lägre grad av förebyggande och med en pressad personalsituation ökar risken att människor
inte får den hjälp och det stöd som de behöver i tid. Myndighetsutövning är en central del i
nämndens verksamhersområde. M e n det förebyggande arbetet och öppenvården måste också hålla
en hög nivå.
Vi deltar inte i beslut avseende budget och hänvisar till vår budgetskrivelse i kommunfullmäktige, där
vi har 3.mkr mer i budget.
I budgettexten hänvisas till att nämnden kan ansöka från den sociala investeringsfonden om
budgeten går mot underskott. Vi trodde att den sociala inversteringsfonden skulle användas till
nämndövergripande satsningar och förebyggande arbete, inte att täcka upp en alltför snålt tilltagen
budget.

Budget 2012
Socialdemokraternas prioriteringar i kommunfullmäktige innebär att vi satsar 3 mkr mer i driftbudget
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Förordnande av tjänsteman att begära polishandräckning enligt 43 § LVU
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att förordna följande tjänstemän att vid behov begära polishandräckning enligt
43 § L V U : Catarina Odenberg, avdelningschef, Anna Lalander, 1 :e
socialsekreterare, Anja Nilsson, 1 :e socialsekreterare, Anne Irlander Blom, 1 :e
socialsekreterare, Staffan Langetz, 1 :e socialsekreterare, Björn Sahlin,
socialsekreterare, Ingela Hellman, socialsekreterare, Parvin Setarah Hosseini,
socialsekreterare, Paula Christofidi Cederqvist, socialsekreterare, Marie Loven
Hedbom, socialsekreterare, Hanna Tvengström, socialsekreterare samt Yvonne
Karlsson, socialsekreterare,
att detta förordnande ska gälla i ett år från det att beslutet justerats,
att paragrafen ska justeras omedelbart.
Bakgrund
Lagen skiljer mellan delegation och förordnande. Delegation innebär att
nämnden uppdrar åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en viss
anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. Vid förordnande måste nämnden ange vem
förordnandet avser.
Socialkontoret lämnar följande förslag till förordnande av tjänstemän att vid
behov begära polishandräckning enligt 43 § L V U :
Catarina Odenberg, avdelningschef, Anna Lalander, 1 :e socialsekreterare, Anja
Nilsson, 1 :e socialsekreterare, Anne Irlander Blom, 1 :e socialsekreterare,
Staffan Langetz, 1 :e socialsekreterare, Björn Sahlin, socialsekreterare, Ingela
Hellman, socialsekreterare, Parvin Setarah Hosseini, socialsekreterare, Paula
Christofidi Cederqvist, socialsekreterare, Marie Lovén Hedbom,
socialsekreterare, Hanna Tvengström, socialsekreterare samt Yvonne Karlsson,
socialsekreterare.
Förordnandet kan upphävas om synnerliga skäl uppstår, exempelvis då en av
nämnden förordnad person avslutar sin tjänst på förvaltningen.
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