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§ 115
Översyn av bostad med särskild service för vuxna . Dnr SN 2015200
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1

Anteckna rapporten.

2

Det sker en omstrukturering av bostäder med särskild service för vuxna
(servicebostäder och gruppbostäder) i enlighet med behovsanalysen.

3

Uppdra till förvaltningen att återkomma med konkreta förslag utformade i samråd med
intresseorganisationerna.

Beslutsunderlag
På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en översyn av bostäder med
särskild service för vuxna utifrån åldersstruktur, beläggning på gruppbostäder och
servicebostäder, genomförda placeringar under 2015, mätning av brukarnas omsorgsbehov
och framtida behov av platser.
Sammanfattning av ärendet
Översynen visar att personer som söker en plats på en bostad med särskild service önskar
dels att få bo på en servicebostad och dels att bo centralt i Falkenberg.
Det finns i dagsläget 7 lediga platser på gruppbostäder. Av dessa 7 platser ligger 3 centralt
och resterande i Slöinge, Heberg och Vessigebro. Det finns inga lediga platser på
servicebostäder.
Det går att utläsa från inventering av åldersstruktur att på en del grupp – och
servicebostäder är det ett stort spann mellan den yngsta och den äldsta brukaren.
Verksamhetscheferna på Attendo, Humana och Nytida har lämnat en bedömning över
brukarnas behov av hjälp och stöd utifrån begreppen kompenserande, stödjande och tillsyn.
Verksamhetschefernas bedömning visar att de flesta brukare som är i behov av mycket
eller total hjälp och stöd från personalen bor på gruppbostäder.
Gällande servicebostäder visar resultatet att brukarna har varierande behov av hjälp och
stöd. Det finns brukare som bor på en servicebostad som behöver total (kompenserande)
hjälp och stöd från personal men också brukare som endast behöver tillsyn.
Under 2015 har biståndsenheten placerat 4 brukare på servicebostäder. Det har varit två
placeringar på gruppbostäder under 2015.
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§ 116
Uppföljningsrapport avseende kvalitetsuppföljning i Frösundas
verksamhet personlig assistans. Dnr SN 2015-202
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna uppföljningsrapporten för Frösunda.
2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera inom 6 månader.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport avseende kvalitetsuppföljning i Frösundas verksamhet med bilagor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras ett verksamhetsbesök i all verksamhet
minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsområden som det
ställs frågor kring är ledningssystem för kvalitet, dokumentation, avvikelsehantering,
sekretess, information, samverkan och kompetens.
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§ 117
Tillståndshandläggarna informerar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tillståndshandläggarna informerar om aktuella frågor och ärenden inom sitt
ansvarsområde.
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§ 118
Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. Dnr SN 2015201
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1

Fastställa 2016 års avgifter för alkoholservering enligt bilaga.

2

För serveringstillstånd som är tillfälliga eller utökade uttas en ansökningsavgift per
ansökningstillfälle.

3

Kunskapsproven är avgiftsbelagda, avgiften omfattar tre provtillfällen och inkluderar i
de fall det är nödvändigt kostnad för tolk.

Beslutsunderlag
Bilaga 1-Förslag till 2016 års avgifter för serveringstillstånd, tillsyn mm.
Bilaga 2- Gällande avgifter (FFS-2-05).
Sammanfattning av ärendet
Under åren 2014-2015 har antalet tillståndsärenden som inkommit till kommunen ökat
markant sedan föregående år. Ärendeökningen har medfört att fler arbetsuppgifter
tillkommit avseende kommunens tillståndshandläggning. Detta har i sin tur medfört att
tjänsten som tillståndshandläggare utökades från 1,25 tjänst till 1,5 tjänst från och med
2105-06-01. Enligt förarbetet till propositionen, 1994/95:89, Förslag till ny alkohollag,
fastställer alkoholpolitiska kommissionen i en utredning att kommunernas avgiftsuttag ska
beräknas enligt självkostnadsprincipen.(SOU 1993:50 sid 159f)
Kommunen får genom avgifter täcka sina kostnader för handläggning och tillsyn.
Förvaltningen föreslår därför en justering av avgifterna för tillfälliga och utökade
serveringstillstånd. I dagsläget faktureras sökande företag vid enbart ett serveringstillfälle
per år. Det är vanligt att ett företag kan ha flera evenemang under året och de blir i nuläget
inte fakturerade vid varje enskilt tillfälle. Förvaltningen föreslår att företagen faktureras
med en ansökningsavgift per ansökningstillfälle.
Förvaltningen föreslår vidare att kunskapsproven blir avgiftsbelagda. Enligt Alkohollagen,
(2010:1622) ska kunskapsprov erläggas vid ansökan om serveringstillstånd. Ett tiotal
kunskapsprov erläggs årligen i Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunens kostnader ökar för tillståndsprövning och tillsyn, dels på grund av ökad
volym men också genom att ansvarsområdet vidgats med åren. Kommunen har
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tillsynsansvar för alkohol, folköl och tobak. Från och med 2009 tillkom även tillsynsansvar
avseende vissa receptfria läkemedel.
Tillståndshandläggartjänsten i Falkenbergs kommun består av olika arbetsmoment, där
tillståndsgivning och tillsyn utgör den största delen. Förutom tillståndsprövning och tillsyn
utgör planering och utveckling av arbetsområdet en stor del av verksamheten.
Samverkan sker inom flera olika nätverk. Lokalt, Tillståndsgruppen för Falkenberg,
regionalt, AAS (ansvarsfull alkoholservering) och nationellt KMK (krogar mot knark)
Arbetet som bedrivs är förebyggande och ska leda till förbättringar inom de områden som
finns i den nationella handlingsplan som framtagits avseende alkohol, narkotika, dopning
och tobak (ANDT).
Det arbete som ej kan härledas till tillståndprövning och tillsyn ökar från år till år.
Prevention, såsom föreläsningar för olika grupperingar, utbildningsinsatser, samverkan
mellan olika myndigheter samt vidmakthållande av kunskap ger en förskjutning av fokus
från ren ärendehandläggning till ett mer förebyggande arbete. Det finns idag ca 100
restauranger som har tillstånd att servera alkohol och ca 60 butiker som har försäljning av
tobak och folköl. Andelen försäljningsställen för receptfria läkemedel är 30 st.
Tillståndshandläggarens tjänstgöringsgrad har justerats för att lagenligt kunna följa den av
socialnämnden fastställda tillsynsplanen på ett tillfredsställande sätt.
Ekonomi
Avgifter för fattade beslut tas ut enligt kommunens fastställda riktlinjer för taxor avseende
serveringstillstånd. Under åren 2014-2015 har antalet ärenden ökat vilket har medfört en
ökad belastning för kommunens tillståndshandläggare. En utökad tjänst medför ökade
kostnader för förvaltningen. Förslaget innebär att kostnadstäckning för utökning till 1,5
tjänst som tillståndshandläggare sker.
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§ 119
Serveringstillstånd för Taverna 154, Falkenberg. Dnr SN 2013-111
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Bifalla ansökan om återkallat tillstånd till allmänheten enligt föreliggande ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar inkomna till handläggaren.
Sammanfattning av ärendet
LM Restaurang AB 556866-2448, ansöker om återkallat serveringstillstånd för
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
Serveringstider har varit året runt från kl. 11:00 till kl. 01:00.
Övervägande
Firmatecknare för företaget LM Restaurang AB, meddelar att serveringstillståndet inte
längre ska utnyttjas. Serveringstillstånd som inte utnyttjas ska enligt alkohollagen
återkallas (Alkohollag 2010:1622 9 kap.18§ p1).

8

Socialnämndens arbetsutskott 2015-12-09

§ 120
Attesträtt för bankkort
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Ge verksamhetschef vid myndighetsavdelningen delegation att tilldela och ta bort
behörighet för aktivering av bankkort.
Sammanfattning av ärendet
Inom försörjningsstödet ersattes checkutbetalningar med engångsbankkort den 1 januari
2014. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Nordea. Bankkort används idag för klienter
som saknar bankkonto eller där utbetalningen måste ske samma dag.
I det datasystem som används för tjänsten finns som säkerhetsåtgärd inlagt en
tvåstegsattestering. Samma person kan inte både ladda kortet och aktivera det.
Samtliga handläggare som arbetar med försörjningsstöd har av socialnämnden den 18
december 2013 fått behörighet att ladda korten. Gällande aktivering av bankkorten gjordes
bedömningen att av säkerhetsskäl begränsa behörigheten till detta. Socialnämnden fattade
beslut att ge behörighet till elva personer enligt särskild lista. På grund av
personalomsättning och omstrukturering i arbetsgrupperna finns det ett behov av att
behörighet för aktivering av bankkort ändras och uppdateras kontinuerligt efter
verksamhetens behov.
Utifrån detta föreslås att verksamhetschef för myndighetsavdelningen får delegation att ge
och ändra behörighet för aktivering av bankkort.
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§ 121
Information
Förvaltningen ger en lägesrapport om flyktingmottagning och ensamkommande.
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§ 122
Ekonomisk uppföljning. Dnr SN 2015-70
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med november månad.

Område

Periodens
Budget senaste Utfall senaste
Utfall
Budget
budget
12 månaderna 12
perioden
2015
månaderna

Prognos Utfall
2015
2014

Hemtjänst Egenregi
Administration
Falkenbergs Egenregi
Myndighetsavdelning
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd

0
113 483
225 307
400 239
739 029

4 727
114 824
222 844
383 669
726 064

0
122 491
247 186
435 829
805 506

5 566
121 389
243 322
422 923
793 200

0
123 722
245 872
437 597
807 191

5 000
124 722
242 872
421 597
794 191

2 851
106 086
248 884
394 422
752 243

Försörjningsstöd
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd

27 500
766 529

35 200
761 264

30 000
835 506

38 716 30 000
831 916 837 191

38 000
832 191

37 082
789 325

Kommentarer till driftredovisningen
Resultatet visar ett överskott om 13,0 mkr exklusive försörjningsstödet. Föregående år
motsvarande period redovisades ett resultat om 9,0 mkr.
Överskottet 2015 består främst av budgetmedel avseende ej uppstartad verksamhet, ännu ej
utnyttjad budget avseende aktivitetspotten för hälsofrämjande aktiviteter inom äldreomsorgen och
statsbidrag som har kunnat tillgodoräknas äldreomsorgen och personliga ombud.
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§ 123
Uppdrag i budget - sysselsättning för personer med psykiskt
funktionshinder. Dnr SN 2015-204
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anta redovisningen av uppdrag.
2 Översända redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick 2015-01-26 i uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen att utreda
önskemål och behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykiskt
funktionshinder. Detta då det var ett mindre antal av gruppen psykiskt funktionshindrade
som deltar i det aktivitetsutbud som kommunen tillhandahöll genom avtal med
Fontänhuset, Sörby Naturhälsogård och LP-kontakten.
Behov av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade
Att meningsfull sysselsättning är ett område där det finns förbättringsområden är en bild
som framkommer vid samtal med så väl brukarorganisationer som professionella. Vid
samtal med boendestödjare, handläggare, enhetschefer inom socialpsykiatrin lyfts
sysselsättnigen fram som ett område där ett breddat utbud behövs. Bilden bekräftas av
brukarrådet psykiatri. Även från samarbetspartners, främst VPM, har sysselsättning lyfts
som ett område där de skulle önska att det finns ett större utbud.
I Översyn av utbud och dimensionering av insatser till personer med psykiska
funktionshinder- Boende och Sysselsättning som genomfördes av förvaltningens kvalitetsoch utredningsavdelning 2014 konstateras att det sannolikt behövs ett icke biståndsprövat
öppet alternativ med professionell personal till den biståndsbedömda insatsen som utförs
av ideella organisationer. Det har framkommit behov av ett värdeneutralt alternativ till de
intresseinriktningar de ideella organisationerna har. Nuvarande verksamhet tillgodoser inte
det behov av sysselsättning som finns hos hela målgruppen. Innehållet i den verksamheten
kan behöva växa fram över tid. Ett väl fungerande exempel på verksamhet finns i
Halmstad CLAVIS – delaktighet i samhället.
Önskemål om aktiviteter
En mindre undersökning genomfördes genom boendestödets personal i mars 2015. En
enkät gav 15 svaranden. 11 av de svaranden uttryckte intresse att delta i sysselsättning. De
aktiviteter som önskades kan delas in i tre kategorier; fysisk aktivitet, estetisk aktivitet och
arbetsnära aktivitet.
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Fysisk aktivitet: Fem personer önskar någon form av fysisk aktivitet. Särskilt nämns
träning i grupp, yoga, qigong och ishallen som exempel på aktiviteter.
Estetisk verksamhet: Fem personer har gett ett svar inom estetisk verksamhet. Förslag på
sådan verksamhet är handarbete, hantverk, måla, foto, kultur, musik och skönhetsvård. En
person nämner specifikt att aktiviteten önskas i form av studiecirklar.
Arbetsnära aktivitet: Tre personer uttrycker önskemål som handlar om aktiviteter inom
arbete. Svaren rör jordbruk, svetsning, café/kök, second-hand, ta hand om barn, personlig
assistans.
Då det rör sig om ett fåtal svaranden kan inga långtgående slutsatser dras av detta. Dock
kan sägas att bilden som här framträder stämmer väl överens med vad som i övrigt
framkommit genom samtal med professionella, brukarorganisationer och genom 2014 års
översyn.
De önskemål som tydligast framkommer från brukarundersökningen och i samtal med
professionella rör en strukturerad verksamhet 2-3 dagar i veckan. Innehållsmässigt finns
intresse för fysisk aktivitet och skapande aktivitet.
När det gäller den skapande verksamheten bedöms det lämpligt med en kursverksamhet dit
man får anmäla sig.
När det gäller fysisk aktivitet så går i dagsläget boendestödjarna till Klitterbadet med vissa
av brukarna, det har även hållits promenadgrupper med deltagare som önskat delta i detta.
Här skulle ett koncept kunna utvecklas ytterligare för att kunna erbjuda hälso- och
träningsgrupper.
Navigatorcentrum har utvecklat ett koncept där de erbjuder deltagare att delta i olika
moduler (såsom fysisk aktivitet, jobbsökaraktivitet, hushållsekonomi och kost och hälsa)
för att på så sätt bygga ett veckoschema. Detta är ett arbetssätt som även skulle kunna vara
intressant för den målgrupp som sysselsättningen vänder sig till.
När det gäller arbetslikande aktiviteter är önskemålen, om vad man önskar för form av
verksamhet, så varierande att det är svårt att se en specifik verksamhet som skulle kunna
uppfylla detta. Här skulle det snarare vara av intresse att arbeta med individuella lösningar
i form av platser hos företag eller föreningar. Förslagsvis skulle man här kunna använda
den kompetens om målgruppen och kring metoden supported employment som Fami
Rehab har.
Åtgärdsförslag
Det står klart att meningsfull sysselsättning för målgruppen är ett förbättringsområde.
Socialnämnden kommer vid decembernämnden att fatta beslut om mål kring Psykisk
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ohälsa inför 2016. Sysselsättning är ett av tre målområden som lyfts fram i förvaltningens
förslag inom området Psykisk ohälsa.
Målet är att utbudet inom sysselsättning ska öka inom 2016. En projektgrupp med
representanter från boendestöd, myndighetsavdelningen och brukarorganisationer kommer
att tillsättas under januari 2016 för att utarbeta ett konkret förslag gällande omfattning,
lokalitet och innehåll. Under andra halvåret 2016 ska en verksamhet kunna vara igång.
Ekonomi
Utefter vad projektgruppen kommer fram till kan en budget utarbetas för önskat alternativ.
Det kan dock redan nu antas att det kommer vara svårigheter att erbjuda aktiviteter i den
omfattning som föreslås inom befintlig budgetram.
Yrkande
Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 124
Kritiska kvalitetsfaktorer för socialnämndens
verksamhetsområde 2016. Dnr SN 2015-209
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1

Anta kritiska kvalitetsfaktorer enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har infört en ny styrmodell som nu används inför 2016. Modellen
består av tre områden:
-Utvecklingsmål. Prioriterade områden där en förbättring är önskvärd.
-Kvalitet i verksamheterna. Mätning och analys av resultaten i verksamheterna
-Uppdrag och övriga styrdokument. Direktstyrningsuppdrag och struktur av övriga
styrdokument.
Utifrån varje organisations struktur kan modellen brytas ner på fler nivåer om det bedöms
som effektivt och lämpligt. Varje nämnd, bolag och förbund ska följa modellen utifrån sin
kärnverksamhet avseende mål och kvalitetsuppföljning. Vision och politisk inriktning är
styrande för samtliga verksamheter.
Grundläggande är att måluppfyllelse och kvalitetsuppföljning rapporteras till rätt nivå så
att nämnder, bolagsstyrelser, förbund och dess ledningar kan följa upp verksamheten i
modellen.
För att mäta kvalitet i verksamheterna används Kritiska kvalitetsfaktorer. För
Socialförvaltningen har kvalitetsfaktorer tagits fram på övergripande förvaltningsnivå,
verksamhetsnivå och enhetsnivå. För till exempel särskilda boenden inom äldreomsorgen
och för hemtjänsten har samma kvalitetsfaktorer använts för samtliga enheter. Allt
eftersom detta arbete utvecklas kommer målen bli mer specifika utifrån de olika enheternas
tidigare resultat och konstaterade förbättringsområden.
För styrmodellen används det webbaserade verktyget Stratsys. I detta samlas
mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer, indikatorer, aktiviteter, planer, policys, analyser
och rapporter. Varje kvalitetsfaktor har indikatorer kopplade till sig. De kritiska
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kvalitetsfaktorerna följs huvudsakligen upp brukarundersökningar, aktgranskningar och
medarbetarenkäten.
Övervägande
I utarbetandet av de kritiska kvalitetsfaktorerna har stor vikt lagts vid att det ska vara
sådana faktorer som verksamheten själva kan påverka utfallet av. Då det är ett nytt
arbetssätt och då Stratsys är ett nytt system för användarna är flera av kvalitetsfaktorerna
gemensamma, till exempel har för särskilda boenden samma faktorer använts för
enheterna. Detta för att kunna på ett bättre sätt kunna utbilda rapportörerna, kunna följa
upp och sammanställa samt skapa en förståelse för hur arbetet med de kritiska
kvalitetsfaktorerna fungerar. De kritiska kvalitetsfaktorer som föreslås är sådana som
bedöms som just kritiska för att verksamheten ska uppfattas hålla en god kvalitet och
rättsäkerhet.
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§ 125
Mål för socialnämnden 2016. Dnr SN 2015-203
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1

Anta mål för socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

2

Uppdra till förvaltningen att ta fram en projektplan inklusive tidplan till april 2016.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fattat beslut om tre prioriterade målområden där nämnden vill skapa
målformuleringar för 2016, nämligen:
- Psykisk ohälsa
- Barn som far illa
- Integration
Förvaltningen har arbetat fram diskussionsunderlag för varje område innehållande bland
annat omvärlds- och nulägesanalys, identifierade förbättringsområden samt
rekommendationer. Socialnämnden har vid sammanträde 2015-11-25 fört diskussioner
utifrån dessa underlag. Baserat på resultatet av diskussioner har förvaltningen tagit fram de
föreslagna målen.
Förslag till mål


Utbudet av särskilda boenden för personer med psykiskt funktionshinder ska öka
genom att ytterligare ett boendealternativ utvecklas.



Utbudet av sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder ska öka. Ett nytt
värdeneutralt alternativ ska ha startat under året.



Ta fram ett förslag till Falkenbergsmodell gällande integration. Modellen ska redovisa
varje aktörs roll och ansvar.



Kommunen ska i sitt arbete för att minska antalet barn som far illa utveckla ett
förebyggande arbete inriktat på att stärka föräldraförmågan genom insatser i form av
information och stöd.



Kommunens socialtjänst ska genom informativa insatser bli mer tillgänglig för barn
och unga.
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Problembeskrivning
Psykisk ohälsa
Det nuvarande utbudet av sysselsättning bedöms inte tillgodose behoven i tillräcklig
utsträckning. Detta är en bild som framkommer vid kontakt med boendestöd, handläggare
och brukarorganisationer.
Det behövs ett icke biståndsprövat öppet alternativ med professionell personal.
Innehållsmässigt finns önskemål om studiecirkelbaserad verksamhet och mer öppna
aktiviteter så som friskvård. Det finns också önskemål om arbetsplatsbaserad verksamhet.
Antalet boendeplatser på personalbemannat boende täcker inte det behov som finns. Även
om antalet boendeplatser ökar något med det nya boendet som planeras i Tröingeberg
bedöms det ändå finnas behov av ytterligare boendeplatser. Det alternativ som bedöms
lämpligast som komplement till nuvarande och planerat boende är ett boende med cirka 10
kopplade lägenheter i flerfamiljshus där de boende kan få stöd av personal. Lägenheterna
bör ligga i geografisk närhet till varandra för att korta avstånd till personal och
gemensamhetsutrymme i en lägenhet i nära anslutning.
Integration
En genomgående iakttagelse i genomförd förstudie om integration är att det är många
interna och externa aktörer som i olika avseenden ansvarar för mottagandet och
integrationen av den enskilde. Mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande och
nyanlända som kommer till Falkenberg ställs stora krav på hur kommunen samordnar sitt
arbete för dessa målgrupper. Det krävs därför ett helhetsgrepp på hur kommunens olika
insatser för nyanlända ska samordnas och individanpassas för att nå framgång i
integrationsarbetet, där varje aktörs roll och ansvar är tydliggjord i organisationen.
Vidare är det angeläget att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala
näringslivet i syfte att finna nya arbetsformer och individuella lösningar för att underlätta
den enskildes etablering på arbetsmarkanden med utgångspunkt i goda exempel från andra
kommuner. Därutöver är det ur integrationssynpunkt också viktigt att i samverkan med
frivilligorganisationerna skapa tillfällen till möten mellan nyanlända och svenskar.
Barn som far illa
Socialtjänsten har en viktig roll gällandes att förhindra att barn far illa, samt att i de fall då
detta sker tillgodose barnet stöd och skydd. Enligt 1 § Socialtjänstlagen svarar varje
kommun för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver. En utredning och översikt har gjorts kring
socialförvaltningen i Falkenbergs kommuns arbete och rutiner kring att upptäcka och
minska antalet barn som far illa.
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Med bakgrund i ovan nämnd utredning har det förebyggande arbetet identifierats som ett
viktigt område att utveckla under 2016. Det förebyggande arbetet bör vara inriktat på att
arbeta fram metoder för att möta och stärka målgrupperna barn och föräldrar.
För att förebygga att barn far illa bör arbetet med att stärka föräldraförmågan prioriteras.
Exempel på sådant arbete kan vara föräldrautbildningar. I de fall då barn far illa är det
viktigt att barnen vet vart de kan vända sig för stöd och hjälp, därmed bör även informativa
insatser gentemot målgruppen barn och unga utvecklas och prioriteras. Detta kan ske
genom att exempelvis se över socialtjänstens tillgänglighet på internet och sociala medier
samt informationsinsatser i skolor.

Aktiviteter och uppföljning
Psykisk ohälsa
Att skapa en projektorganisation med uppdrag att framarbeta en implementeringsplan för
ett ökat utbud gällande boende och sysselsättning för målgruppen. Implementeringsplanen
ska innehålla tidsplan, organisering, resurser samt verkställande och ska återrapporteras till
socialnämnden senast 2016-06-30.
Integration
En första uppföljning av hur arbetet mot målen fortskrider sker senast 2016-06-30 varefter
en samlad uppföljning görs vid årets slut.
Barn som far illa
Att arbeta fram ett långsiktigt förebyggande arbete gällandes att förhindra att barn far illa.
Det förebyggande arbetet ska fokusera på målgrupperna barn och unga samt föräldrar. En
uppföljning av hur målarbetet fortskrider ska ske senast 2016-06-30. Vid årets slut görs
ännu en sådan uppföljning.
Övervägande
Barn som far illa, integration och psykisk ohälsa är tre stora och komplexa områden som
innehåller ett stort antal komponenter. I detta målarbete har fokus satts på några
delområden som bedömts kritiska för att kvalitén ska kunna upprätthållas och öka. Genom
att fokusera på några särskilt viktiga delområden blir målen specifika, mätbara,
accepterade, realistiska och tidsbundna. Bedömningen är att genom att uppfylla dessa mål
kommer kvalitén på erbjudna tjänster att öka.
Protokollsanteckning och yrkande
Efter överläggningar företar arbetsutskottet vissa förändringar i målen gällande psykisk
ohälsa och integration. Göran Persson (S) och Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med dessa förändringar.
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