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Socialnämndens Värdegrund
Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Den ska styra vårt förhållningssätt gentemot enskilda, anhöriga och varandra inom
organisationen.
-

Socialnämndens verksamhet genomsyras av en humanistisk människosyn. Vi respekterar
alla människors lika värde liksom varje människas unika behov och förutsättningar.

-

Vår verksamhet bygger på respekt för alla människors självbestämmanderätt och
integritet.

-

Vi respekterar alla människors rättighet, skyldighet och förmåga att ta eget ansvar.

-

Vår verksamhet bygger på helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt som ger alla
människor möjlighet att känna trygghet, glädje och meningsfullhet samt att skapa
förutsättningar för en god livskvalitet.

- Vi ska vara öppna för och stimulera till insatser från anhöriga och frivilliga.

Syfte
Socialnämnden skall ge god vård, omsorg och service.

Inriktning
Inom detta område finns tre olika kategorier av mål vilka är känneteckensmål, KS
(kommunstyrelsens) prioriterade mål samt socialnämndens verksamhetsmål. Innehållet inom dessa
tre kategorier är följande:

Känneteckensmål
-

Kvalitet skall prägla alla insatser inom verksamheten.
Förebyggande arbete skall prioriteras.
Utveckling av organisation och verksamheter skall ingå som en naturlig del i arbetet.
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-

Nytänkande inom organisationen skall uppmuntras.
Rehabiliterande förhållningssätt skall prägla insatser inom socialnämndens område.
Etiskt tänkande ska prägla verksamheten.
Samverkan internt och externt skall utgå från individers, gruppers och verksamheternas
behov

Kommunstyrelsens prioriterade mål
Dessa mål utgår från kommunens övergripande styrdokument Utvecklingsstrategi, Lindesbergs
kommun år 2009-2025. I Utvecklingsstrategin finns sex olika områden. Inom dessa områden finns
flertalet mål, i år är följande mål prioriterade:
Attraktivitet och infrastruktur
1. Nya och attraktiva boendealternativ som passar alla grupper ska finnas både i stad och på
landsbygd. Lediga och attraktiva tomter för bostadsändamål och industri ska finnas tillgängliga
kommunens större tätorter.
2. Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt.
3. Kommunen ska göras synlig både regionalt, nationellt och internationellt.
Demokrati, integration och internationella kontakter
1. Lindesbergs kommun ska ha en etnisk och kulturell mångfald där människor med utländsk
bakgrund trivs och är en aktiv del av det lokala samhället.
2. Kommuninvånarna ska möjlighet att påverka sin tillvaro.
Kommunal organisation, ekonomi och näringsliv
1. Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgare.
2. Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och förnyelsekraft samt
underlätta för nya och befintliga företag, främja nya idéer och uppfinningar.
Trygg social utveckling och livslångt lärande
1. Barn och ungdomars upplevelser av skola och fritid i Lindesbergs kommun ska vara sådan att
de gärna återvänder hit efter studier och arbete för att låsa sina barn växa upp här.
2. Andelen elever som har uppnått målen med sin gymnasieutbildning ska öka genom medvetna
insatser.
3. Invånarna ska ges möjlighet till livslångt lärande och det ska vara lättare att komma ut på
arbetsmarknaden.
Miljö och folkhälsa
1. Invånarna ska känna social trygghet och ha möjlighet till social gemenskap.
2. Arbeta för hållbar utveckling när det gäller folkhälsa, miljö, och energi.
3. Vara ett föredöme i planering och förverkligande av det ekologiskt hållbara samhället.
Turism, kultur och föreningsliv
1. Lindesberg kommun ska vara en attraktiv kommun för turister, invånare och andra besökare.
2. Bergslagsturism - utveckla samarbetet och nätverk med andra kommuner i vårt närområde.
3. Kultur- och föreningsverksamheten i Lindesbergs kommun ska vara ett föredöme i regionen.

Socialnämndens verksamhetsmål
Dessa mål är nämndspecifika mål som gäller för år 2012-2014.
-

Alla ska uppleva att de får ett gott bemötande från alla medarbetare.
Alla brukare ska bli nöjda med den vård, omsorg och service som de får.
Utveckla stöd till anhöriga och närstående samt arbeta nätverksorienterat.
Under planperioden kvalitetssäkra vår verksamhet.
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-

Aktivt påverka samhällsplaneringen för att skapa nya, trygga och bra bostäder.
Sträva efter att skapa nya individuella hemmaplanslösningar.
Utveckla samverkan i boendefrågor för brukare med dubbla diagnoser.
Genusperspektivet ska finnas med i vår verksamhet, både utifrån ett brukar- och
personal perspektiv.
Vår verksamhet ska präglas av flexibilitet, nytänkande och förändringsvilja.
Vår verksamhet ska vara tillgänglig.

Därutöver gäller för :
Äldreomsorgen
- Skall verka för att det ska finnas kortidsplatser i alla kommundelar.
- Skall öppna en träffpunkt i Frövi.
Handikappomsorgen
- Skall verka för att daglig verksamhet utvecklas för att möta upp brukarnas individuella behov.
- Skall, inom socialpsykiatrin, utveckla insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Individ- och familjeomsorg
- Skall i samarbete med arbetsmarknadsenheten i Lindebergs kommun och
arbetsförmedling arbeta för att utveckla nya former för kompetenshöjande insatser
för de som har försörjningsstöd.

Medel
Socialnämnden fördelar beslutad budgetram inom förvaltningens verksamhetsområden.
Organisationen skall anpassas till de förändringar som uppkommer och vid behov skall medel
omfördelas.
Socialnämndens övergripande plan och politiska viljeinriktning skall brytas ner på förvaltningens
avdelningsnivå och antas av socialnämnden

Organisation
Administrationen handhar socialnämndens diarium, protokoll och arkiv. Samt tillsynsfunktionen
genom MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering).
Individ- och familjeomsorgen består av barn- och ungdomsgrupp samt vuxen- och försörjningsenhet och handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga och lag om
vård av missbrukare samt familjerätten enligt föräldrabalken (FB).
Handikappomsorgen ansvarar för handläggning av Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och
service för funktionshindrade, LSS, (bostad med särskild service, boendestöd, daglig verksamhet,
personlig assistans, ledsagning och kontaktmannaskap).
Äldreomsorgen ansvarar för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL (rehabilitering, hemtjänst,
dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, särskilt boende och anhörigstöd) samt insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
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Nytta
Kommunstyrelsens mål och socialnämndens verksamhetsmål skall utvärderas och
rapporteras till kommunstyrelsen i delårsboksluten per sista april och sista augusti samt i bokslutet.
Styrtal och nyckeltal ska kopplas direkt till Socialnämndens mål vilket innebär att målen blir
mätbara.
Enkäter ska användas för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter.
Verksamheterna ska utöka samarbetet internt och externt för att använda resurserna maximalt.
Definitioner
Styrtal är de mått som är kopplade till socialnämndens mål.
Nyckeltal är de mått som tas från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
Socialstyrelsen m fl
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