
 Socialtjänsten 

Datum 

2015-09-01 

Diarienr: 2015-07-704 

 

Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 

Socialnämnd 
 



Socialnämnd, Verksamhetsplan 2016 - Nämnd 2(6) 

Inledning 

Verksamhetsplanen för 2016 är förvaltningens samlade budget- och 

styrdokument. Verksamhetsplanen redovisar socialnämndens samt 
kommunfullmäktiges mål med motiv, strategier och förväntade resultat. 
Förvaltningen redovisar vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen 

samt hur uppföljningen ska ske. Socialnämnden har deltagit vid 
framtagande av åtgärder avseende kommunfullmäktiges mål.  

Socialtjänstens chefer har varit delaktiga i arbetet med att arbeta fram 
socialnämndens verksamhetsplan. 

För att verksamhetsplanen ska bli ett levande dokument är förutsättningen 

att de åtgärder och de former av uppföljningsmetoder som tas fram är 
realistiska och genomförbara. Verksamhetsplanens åtgärder och 

uppföljningsmetoder är därmed framtagna utifrån den planerade 
verksamhet som föreligger för 2016. 
 

 

Nämndens mål 

Mål 1 

Ökad kvalitet på demensomvårdnaden för de demenssjuka i Tibro och 

dess anhöriga genom ett större individuellt brukarfokus.  

 

Motiv  

Att verksamheten de senaste åren tappat den inriktning och fokus som 

sedan flera år tillbaka skulle ha utvecklats.  

 

Strategi  

Vi ska skapa EN demensorganisation med individen i centrum. Vi ska 

vidare särskilt satsa på fortsatt implementering av socialtjänstens 

värdegrund och de lokala ledstjärnorna. Värdegrunden vilar på värdeorden 

respekt, delaktighet och trygghet och de lokala ledstjärnorna är de 

enskilda arbetsplatsernas lokala värdegrunder.  

 

 Åtgärder 

1. Optimera schemaläggning, logistik och arbetsinsats för ökad brukartid  

2. Skapa en organisation med två enheter, som ska täcka individens hela 

    behov utan verksamhetsgränser.  

3. Ta bort verksamhetsgränser inom demensorganisationen för såväl 

     baspersonal som för ledning, styrning och ekonomi.   

4. Anpassa verksamhet och öppettider efter behov. 
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5. I enlighet med Socialstyrelsens nya krav, skapa en enskild vikariegrupp 

    för demenspersonal inom pool/vakans.  

  

Uppföljning 

 

1. Utvärdering om demensomvårdnaden följer Socialstyrelsens krav. 

2.  Nystart för personalen i den nya enheterna och nya ledstjärnor. 

 

 

Mål 2  

De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten ska uppleva en 
bättre livskvalitet. 

Motiv 

Socialnämnden ska ha ett särskilt fokus på barn och ungdomar i riskzon 
och satsa på ett förebyggande arbete då detta är en framgångsfaktor på 

vägen in i vuxenlivet. 

Strategi 

Vi ska särskilt satsa på att skapa samverkansytor såväl internt som externt 

där barn och ungdomar står i fokus, genom att använda socioekonomiska 
metoder. 

Särskilt viktiga resultat 

Ökad upplevd livskvalitet för de barn och ungdomar som får stöd av 
socialtjänsten 

 

Åtgärder 

 

1. Upprätthålla IFO:s samarbete med fältassistenterna avseende 

     gruppverksamhet samt sommaraktiviteter 

2. Upprätthålla IFO:s samarbete med familjecentralen genom att fokusera 
    särskilt på grupper med särskilda behov 

3. IFO ska tillsammans med anhörigsamordnaren identifiera barn som 
    anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionshinder. Efter 

    behov ska målgruppen erbjudas en insats/aktivitet 

4. Socialtjänsten är inkopplad i arbetet med gruppen barn-unga-föräldrar i 

    bostadsområdet Skattegården, utifrån projekt från Samrådsgruppen.  

    Här handlar det om att hitta en meningsfull fritidsverksamhet där också 

    den sociala delen med familjen i centrum fungerar.  
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    Eftermiddagar/kvällar kommer att ägnas åt meningsfulla fritidsaktiviteter 

    och sociala insatser till ungdomarna och deras familjer. 

5. Myndighetsutövarna inom IFO kommer att fortsätta i sitt arbete med 

kvalitetssäkring inom myndighetsutövning, underlag i utredningar och 

rättssäkerhet utifrån barnkonventionen. Planeringen är att i diskussions-

form titta på innebörden av barnkonventionens artiklar och se vad 

dessa motsvaras av i lagen och i det dagliga arbetet i handläggning av 

barnavårdsärenden. 

 

Uppföljning 

1. Internkontroll. 

2. Granskning över gruppgränserna på IFO mellan barns och vuxengrupp. 

3. Djupintervjuer före och efter upprättad genomförandeplan och 

    utvärderingar tillsammans med myndighetsutövaren. 

4. Avstämning med cheferna 2 ggr/månad. Större utvärdering efter 1 år,  
    hösten 2016. Redovisning av den ekonomiska kalkylen i  

    Samrådsgruppen samt berörda förvaltningar innan och efter projektet 

5. En rapport efter avslutade diskussioner. 
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Nämndens bidrag till KFs mål 

Mål 1 

Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare  

 

Motiv  

Tibro erbjuder spännande mötesplatser med trygghet, närhet och enkelhet  

En bra skola och ett brett föreningsliv sprider positiva signaler om Tibro 

som boendeort  

 

Strategi  

Skapa en trygg hemvist där mångfald och olikheter ses som en tillgång  

Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem  

Verka för en god miljö och ett ekologiskt hållbart samhälle  

Genom nätverksarbete utveckla stödet till ett brett föreningsliv  

Utveckla våra mötesplatser  

 

Förväntat resultat  

Nöjdare och stoltare Tibrobor  

Fler familjer flyttar till Tibro kommun   

Tibro kommun har tagit ytterligare steg för att uppnå de lokala miljömålen  

Fler besökare till Tibro kommun   

Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro  

 

Åtgärd   

1.Anhörigstödverksamheten arbetar för att etablera mötesplatser,  

anpassade att tilltala anhöriga inom alla socialtjänstens områden. Detta 

ska ske i form av anhöriggrupper. Syftet är att ge förutsättningar för 

människor att forma sociala nätverk som i en förlängning kan bli 

oberoende självhjälpsgrupper. Anhörigverksamheten ska också i 

samarbete med andra aktörer som arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande erbjuda allmänheten kunskaps- och inspirations-

föreläsningar  

2. Att anpassa äldreomsorgens verksamheters öppettider efter behov och 

efterfrågan. 
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3. Att skaffa sig kunskap om och att informera om Tibro kommuns  

    verksamhet för äldre och funktionshindrade på KPR, föreningsmöten,   

    Äldrecentrum o.s.v.  

4. Att ha en fortsatt positiv dialog med pensionärsorganisationerna i  

    kommunen. 

  

Uppföljning  

1. Uppföljning sker genom enkät vid avslutade anhöriggrupper samt 

fortsatt uppföljning av anhörigsamordnare om gruppen träffas i form av 

fristående självhjälpsgrupper  

2. Utvärdering av arbetet inom KPR årligen. 

3. Redovisning av de årliga brukarenkäterna.  

  

 


