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Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2018-20.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsplan utgör en del av kommunens styrsystem och är ett
av nämndens viktigaste instrument för planering och styrning av verksamhet. Planen
omfattar mål, prioriterade områden, planerade åtgärder mm och sträcker sig flera år
fram i tiden.
Verksamhetsplan och handlingsplan för 2018-20 har uppdaterats i enlighet med
nämndens beslut om revideringsexemplar och budget i september. Den skrivelse som
nämnden beslutade om tillsammans med budgetförslaget har arbetats in i
handlingsplanen för kommande år.
Socialnämnden föreslås fastställa det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialkontoret 2017-10-24
Verksamhetsplan för Socialnämnden 2018-20 inklusive handlingsplan
Ärendet
Verksamhetsplanen uppdateras varje år i samband med budgetarbetet. I september
tog nämnden ställning till aktuella revideringar av verksamhetsplanen inför 2018 i
enlighet med nämndens förslag till budget för planeringsperioden.
Verksamhetsplanen i sin helhet fastställs vid sammanträdet i december efter att
Kommunfullmäktige fattat beslut om budget för 2018, vilket sker i november.
Utskicket av arbetsutskottets kallelse sker dock innan Kommunfullmäktige haft sitt
sammanträde varför ändringar innan nämndens sammanträde inte kan uteslutas.

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsplanen har kompletterats med en uppdaterad handlingsplan som utgår
från nämndens beslut om prioriterade områden. Handlingsplanen ska spegla de
uppdrag och aktiviteter som har koppling till Socialnämndens övergripande mål.
Handlingsplanen för planeringsperioden kännetecknas i stora drag av pågående
utvecklingsarbete, exempelvis projektet samordnat stöd för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utveckling gällande mat och måltider i
äldreomsorgen och prioriteringar för ökad självständighet. Vidare tillkommer flera
projekt som aktualiserats under det löpande planerings- och utvecklingsarbetet.
Slutligen har innehållet i den skrivelse som antogs i samband med budgeten för 2018
införlivats i verksamhets- och handlingsplan.
I övrigt, jämfört tidigare, har vissa förändringar gjorts där tidsplanen för pågående
aktiviteter justerats. Utöver ovan nämnda tillägg har avslutade/genomförda uppdrag
har tagits bort.
Samtliga uppdrag och aktiviteter från verksamhetsplanen 2017 följs upp och
redovisas för nämnden i början av 2018.
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