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Verksamhetsplan 2017 för Barn
och ungdom - utförare,
socialkontoret
Diarienummer: SN 2017/0055

Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april 2017.
I dokumentet redovisas aktiviteter som Barn och ungdom – utförare planerar att
genomföra under 2017 för att utföra de uppdrag som verksamheten har tilldelats.
Uppdragen utgörs av socialnämndens uppdragsplan 2017 tillsammans med
kommunstyrelsens arbetsgivaruppdrag.
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Inledning
Socialkontorets samlade verksamheter och funktioner utgörs av:
Barn och ungdom –
myndighet

Myndighetsutövning barn, ungdom och deras
familjer

Barn och ungdom –
utförare

Rådgivning, stöd och behandling till barn,
ungdomar och deras familjer

Ensamkommande barn –
myndighet och utförare

Myndighetsutövning, hem för vård eller boende
(HVB) samt boende för ensamkommande barn

Vuxen – myndighet och
utförare

Myndighetsutövning vuxna samt rådgivning, stöd,
behandling och boende till vuxna

Verksamhetsstöd

Planeringsunderlag till nämnd och stöd till
verksamheter

Ekonomienheten

Ekonomisk hantering, planering och uppföljning

Barn och ungdom – utförare har följande verksamheter och funktioner:
Inom verksamheten erbjuds rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar
och deras föräldrar. Verksamheten är organiserad i fyra chefsområden.
Barn och familj,
0-6 år

Barn och familj,
7-15 år

Ungdom och familj,
16-20 (25)

Boendeinsatser
och insatser
kopplat till
dygnsvård

Familjeteam

Familjeteam

Ungbo

Familjecentraler

Barnhälsa

Spädbarnsverksamhet

Nätverkslag

Ungdoms- och
familjeteam, inkl.
brottsförebyggande
verksamhet (SIG
och SSPF)

Umgängesstöd

Moa

NP-center

Ungdomshälsa

IHF (Intensiv
hemmabaserad
familjebehandling)
(7-20 år)

Team Nystart,
Stöd vid placering
på HVB

Tidiga insatser
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Syftet med verksamheten
Syftet med verksamheten är att erbjuda adekvata stödjande och behandlande
insatser.
Verksamhetens målgrupper
Verksamheten vänder sig till föräldrar, barn och ungdomar som är i behov av
rådgivande, stödjande och behandlande insatser. De flesta insatser erbjuds
enskilda genom bistånd från socialkontorets myndighetsverksamhet. Vissa
insatser kan kommuninvånaren få del av genom att direkt kontakta verksamheten
och få stödjande insatser utan föregående biståndsbeslut.

Verksamhetens uppdrag och aktiviteter under året
Verksamhetens uppdrag utgörs av mål och utvecklingsområden i socialnämndens
uppdragsplan samt kommunstyrelsens arbetsgivaruppdrag. För att genomföra
uppdragen ska verksamheten utföra de aktiviteter som beskrivs nedan.
Mål
1. Tidiga och förebyggande insatser för barn ska utvecklas under året.
Aktivitet
Fortsätta utveckla föräldrastödet.
Gemensamt med utbildningskontoret
driva utvecklingsprojektet ”Tidiga
insatser”.
Utveckla fler gruppinriktade insatser,
exempelvis föräldrastöd riktat till
familjer där det finns en social
problematik.
Utveckla stödet till föräldrar och barn
vid konfliktfyllda separationer:
- Fortsätta driva
utvecklingsarbetet tillsammans
med Allmänna barnhuset ang.
området föräldrar i konflikt.
- Utveckla föräldrastödet och
barngruppsverksamheterna
Skilda världar och Biff (Barn i
föräldrars fokus).
- Fortsätta utveckla
umgängesstödets rådgivande
och stödjande insatser.
- Fortsätta utreda och
undersöka hur stödet till
föräldrar som har sina barn
placerade kan utvecklas.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20

Uppföljning
Utvärdera mot om nya former av
föräldrastöd utvecklats och om
antalet föräldrar som nås av
föräldrastödet ökat under året.
Redovisas i årsuppföljningen.

Enhetschef
barn och
familj:
7-15

Arbetsgruppernas arbete följs
kontinuerlig under året. Vid
årsskiftet utvärderas aktiviteten
mot om stödet till föräldrar i
konflikt utvecklats/ökat under
året.
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Utveckla anhörigstödet riktat till barn i
samverkan med anhörigcenter.

Fortsätta utveckla vår tillgänglighet via
”Råd och stödtelefonen” riktad till såväl
samverkansparter som
kommuninvånare.

Enhetschef
barn och
familj:
7-15
16-20
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Enhetschef
barn och
familj:
16-20

Vara en god samverkanspart i
områdesarbetet, det
brottsförebyggande arbetet, SSPF och
SIG.

Enhetschef
barn och
familj:
16-20

Utveckla fler gruppinriktade insatser till
familjer, barn och ungdomar med
social problematik.

Fortsätta utveckla verksamheterna
som drivs tillsammans med Region
Östergötland.

Utvärderas mot om fler barn
kunnat erbjudas anhörigstöd och
om nya former av stöd
utvecklats. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om antalet
insatser som erbjuds i form av
gruppinriktat stöd ökat.
Redovisas i årsuppföljningen.

Utvärderas vid årsskiftet mot om
det bedöms ha skett en positiv
utveckling inom de samverkande
verksamheterna under året.

Utvärderas mot om det bedöms
ha skett en positiv utveckling
inom områdesarbete,
brottsförebyggande arbetet och
om samverkan utvecklats under
året. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om fler insatser
utifrån SIG och SSPF inletts
under året.

2. Resultaten för barn och unga placerade på HVB ska förbättras.
Aktivitet
Fortsätta driva utvecklingsarbetet som
riktas till att utveckla stödet till barn
och ungdomar som är placerade på
HVB, via ”Team Nystart” i samverkan
med utbildningskontoret.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
Boende

Fortsätta pågående utvecklingsarbete
med alternativa insatser till HVB-vård.
Exempelvis:
”Förstärkt Ungbo” och ”NP–center”

Enhetschef
barn och
familj:
Boende

Fortsätta pågående utvecklingsarbetet
tillsammans med myndighet för att
utveckla stödet som kan erbjudas via
öppenvården. Identifierade
behovsområden:
- Utveckla stödet till placerade
barn. Exempelvis
Helgkolloverksamhet,

Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot de resultat som
kan följas upp inom ramen för
det sociala investeringsprojektet,
exempelvis via Ungdok och
UBU. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot resultat i
brukarenkäter och den utveckling
som skett under året i
verksamheten. Följs upp
kontinuerligt vid gemensamma
chefsträffar.
Följs upp kontinuerligt vid
gemensamma chefsträffar.
Utvärderas mot om
utvecklingsarbetet lett fram till
konkret utveckling av
verksamhet.
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-

-

alternativ avlastning till
familjehem och föräldrar.
Utveckla familjehemsvården,
exempelvis genom extra
förstärka familjehem.
Utreda hur det
kompensatoriska stödet kan
utvecklas till familjer med
omfattande och långvariga
behov av stöd.

Med stöd av
verksamhetsstöd

5. Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter ska öka.
Aktivitet
Öka tillgängligheten till
socialkontorets insatser
exempelvis genom öppen
ingång, ”Råd och stöd telefonen”
och våra andra öppna ingångar.
Korta tiden mellan att insats
beviljas och insats påbörjas.
Fortsätta arbeta tillsammans
med myndighet för att
säkerställa att ärendeprocessen
fungerar bra vid överlämningar.

Säkerställa god tillgänglighet till
stöd under kvällstid och helg
utifrån familjernas behov.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Öka tillgängligheten till stöd
genom att våra resurser till
största del riktas till direkt
klientrelaterad tid till barn,
ungdomar och deras familjer.

Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Utveckla arbetet med e-tjänster
och teknikstöd.

Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om fler personer
erhållit rådgivning och stöd via
stödingången: ”Råd och stöd
telefonen”. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om kötider ökat eller
minskat.
Utvärderas mot om nöjdheten
gällande tillgänglighetsfrågorna i
brukarenkäten överstiger åtta på den
tiogradiga skalan. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om verksamhetens
tillgänglighet under helg och kväll
ökat.
Utvärderas mot om nöjdheten
gällande tillgänglighetsfrågorna i
brukarenkäten överstiger åtta på den
tiogradiga skalan. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om tillgängligheten
ökat, om fler personer erhållit stöd
från öppenvården.
Utvärderas mot om nöjdheten
gällande tillgänglighetsfrågorna i
brukarenkäten överstiger åtta på den
tiogradiga skalan. Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om någon form av etjänst utvecklats under året.
Redovisas i årsuppföljningen.
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Utvecklingsområden
1. Fortsatt arbete med att ta fram ett långsiktigt hållbart mottagande av
ensamkommande barn. Utvecklingsarbete som bidrar till att de ensamkommande
barnen klarar av skola och kommer in på arbetsmarknaden är prioriterat.
Aktivitet
Avveckla och göra en planering för
överlämnande av
stödboendeverksamheten till EKB:s
verksamhetsspår under året.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om en
god överlämning skett.
Genomförs under första
halvåret och redovisas i
årsuppföljningen.

2. Samverkan är en förutsättning för ett gott resultat inom socialtjänsten.
Samverkan på alla nivåer är viktig, både generell och individuell. Skolans
betydelse som förebyggande verksamhet är mycket stor. Ett viktigt
samverkansområde är att säkra skolgången för alla familjehemsplacerade barn.
Samverkan med vård- och omsorgsnämndens verksamheter för barn med
neuropsykiatriska diagnoser är ett annat viktigt område.
Arbete som bedrivs i samverkan mellan nämnder har tydligt uppsatta mål och
effekterna följs upp utifrån dessa.
Aktivitet
Fortsätta utveckla samverkan, styrning
och uppföljning i de verksamheter som
drivs gemensamt med vård- och
omsorgskontoret, utbildningskontoret
och regionen.

Utveckla samverkan med kultur- och
fritid för att utveckla stödet till en aktiv
fritid för våra barn och ungdomar.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om
samverkan, styrning och
uppföljning utvecklats under
året. Redovisas i
årsuppföljningen.

Utvärderas mot om stödet till
aktiv fritid utvecklats under
året. Redovisas i
årsuppföljningen.

3. Uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter ska utvecklas. Insatser
som ges ska vara byggda på bästa tillgängliga kunskap där lokal evidens och
brukarnas erfarenheter är viktiga kunskapskällor.
Aktivitet
Arbetet med brukarenkäter ska
utvecklas, fler ska få möjlighet att
besvara enkäten.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om antalet
brukarenkäter ökat.
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Nya former för uppföljning i form av
dialoger med brukare ska utvecklas,
exempelvis samforskning.

Utveckla uppföljningen av
verksamheten utifrån innehåll,
kvalitet och resultat.

Barn och ungdomars delaktighet
ska öka så att deras kunskap än
bättre tas tillvara.

Utförarverksamheten ska arbeta
aktivt för att vara en lärande
organisation. Kompetensgruppen
inom verksamheten ska nystartas.

Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
16-20

Utvärderas mot om nya former av
uppföljning prövats under året
eller om antalet dialogbaserade
uppföljningar ökat.

Utvärderas mot om en utveckling
av uppföljningen skett under året.

Utvärderas mot om vi inom
verksamheten lyckats öka barns
delaktighet.
Utvärderas mot om vi genom att
tillvara barns kunskap påverkat
verksamhetens utveckling.
Utvärderas mot om
kompetensgruppen under året
kunnat genomföra
lärandeaktiviteter för och
tillsammans med medarbetare.

4. Socialnämndens verksamheter ska bidra till att minska arbetslösheten och dess
kostnader. Socialkontoret ska erbjuda platser till kommunens
arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessutom ska sociala hänsyn tillämpas vid
offentliga upphandlingar när det är möjligt och relevant med syftet att personer
som står långt från arbetsmarknaden ska komma i egen försörjning.
Aktivitet
Upparbeta en god samverkan med
arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontoret. Arbeta aktivt för
att utveckla verksamheten så att det ökar
vår målgrupps möjlighet till
egenförsörjning.
Erbjuda plats till servicetrainee och
servicevärd.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
16-20
Boende
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om
samarbetet lett fram till
bättre samordnat stöd i syfte
att nå egenförsörjning.
Redovisas i
årsuppföljningen.
Utvärderas mot om vi tagit
emot någon servicetrainee
eller servicevärd. Redovisas
i årsuppföljningen.
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5. Socialnämndens verksamheter ska främja lika rättigheter och möjligheter för
alla.
Aktivitet
Arbeta med
värdegrundsarbete i alla
arbetsgrupper.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Följs upp i brukarenkäten och där ska
värdet i nöjdheten gällande denna fråga
överstiga åtta på den tiogradiga skalan.
Redovisas i årsuppföljningen.

6. Socialnämndens verksamheter ska beakta områdena näringsliv, internationell
samverkan samt hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor.
Kontorsgemensamma
aktiviteter
Hållbar utveckling –
Säkerställa användningen av
barnsamtal som metod.

Ansvarig

Uppföljning

Verksamhetschef för barn och
ungdom – myndighet

Hållbar utveckling – Fortsätta
delta i regionalt
utvecklingsarbete med temat
barns delaktighet.

Verksamhetschefer för barn
och ungdom – myndighet
respektive utförare samt för
ensamkommande barn

Hållbar utveckling –
Vidareutveckla brukarenkäter
för barn.

Verksamhetschefer för barn
och ungdom – myndighet
respektive utförare samt för
ensamkommande barn
tillsammans med chef för
kvalitet och uppföljning
Chef för kvalitet och
uppföljning

Ansvarig chef gör en
årlig sammanfattande
uppföljning inför
kommunens bokslut
2017.
Ansvariga chefer gör
en årlig
sammanfattande
uppföljning inför
kommunens bokslut
2017.
Ansvariga chefer gör
en årlig
sammanfattande
uppföljning inför
kommunens bokslut
2017.
Ansvarig chef gör en
årlig sammanfattande
uppföljning inför
kommunens bokslut
2017.
Ansvariga chefer gör
en årlig
sammanfattande
uppföljning inför
kommunens bokslut
2017.

Hållbar utveckling – Förslag
till nyckeltal för social
hållbarhet tas fram under
året.
Internationell samverkan –
Samverkan på internationell
nivå där det är möjligt och
relevant.

Socialkontorets ledningsgrupp
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Arbetsgivaruppdraget från kommunstyrelsens personalutskott
1. Ta fram en plan för att åstadkomma ett hållbart ledarskap i organisationen.
Kontorsgemensam
aktivitet
Fortsätta arbetet utifrån
rapporten ”Chefskapets
förutsättningar”.

Ansvarig

Uppföljning

Socialdirektör

Socialdirektör redovisar muntligt till
personalutskottet i oktober. Skriftlig
sammanfattande uppföljning görs inför
kommunens bokslut 2017.
Verksamhetsstöd gör uppföljningen.

2. I dialog med varje medarbetare formulera en individuell
kompetensutvecklingsplan så att det blir tydligt hur utveckling i yrkesrollen
möjliggörs.
Aktivitet
Varje medarbetare ska ha en
individuell kompetensutvecklingsplan.
Den görs i samband med
medarbetarsamtalet och utgör
underlaget till utförarverksamhetens
gemensamma utbildningsplanering.

Ansvarig
Enhetschef
barn och
familj:
0-6
7-15
16-20
Boende

Uppföljning
Utvärderas mot om all personal
har en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Redovisas i årsuppföljningen.

3. Arbeta aktivt med att skapa karriärvägar för medarbetare som kan och vill
utvecklas.
Kontorsgemensam aktivitet
Definiera roller och krav på
kompetens i de olika rollerna för
att därefter kunna beskriva
karriärvägarna på
socialkontoret.

Ansvarig
Socialkontorets
ledningsgrupp

Uppföljning
Socialdirektör redovisar muntligt till
personalutskottet i oktober. Skriftlig
sammanfattande uppföljning görs
inför kommunens bokslut 2017.
Verksamhetsstöd gör
uppföljningen.

Uppföljning och återrapportering
Verksamhetsplanen i sin helhet följs upp efter fullföljt verksamhetsår och
återrapporteras skriftligen till nämndens sammanträde i mars. Vissa delar av
verksamhetsplanens uppdrag och aktiviteter följs upp även vid andra tillfällen
under året.

