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Socialnämnden

Förslag till systematisk uppföljning av socialförvaltningens ärenden
Dnr SO 2008/601

Ärendet
En översyn av socialnämndens delegationsordning har gjorts. De förändringar som föreslås
innebär en mer långtgående delegation till tjänstemän. Som en följd av förändringarna behöver
också diskussioner föras om hur socialnämnden på bästa sätt ska kunna följa verksamheterna
både ur ett ekonomiskt som ett verksamhetsmässigt perspektiv. Förvaltningen håller på att arbeta
fram ett ledningssystem för kvalité. I det systemet kommer en mängd information att lagras som
kommer att kunna användas för att fylla en del av behovet av insyn och kontroll från såväl
förvaltning som nämnd. Föreliggande förslag på systematisk och återkommande statistikdata
kommer att täcka en del behov. Det är viktigt att förvaltningens tjänstemän vid de redovisningar
som sker halvårsvis kopplar ihop statistikmaterialet med de ekonomiska uppföljningarna samt
beskrivningar om orsak till ökning eller minskning av ärendemängder samt att det förs ett
resonemang kring utveckling och resultat inom de olika verksamhetsområdena. För
verksamhetsområdet barn och förälder kommer det nya journal digital att möjliggöra ett
resonemang kring resultat. Så småningom kommer användandet av ASI också att möjliggöra
aggregerad kunskap. Nämnden kommer att per halvår få redovisningar av vilka institutioner vi
använt och varför samt en redovisning av institutionernas redovisade resultat.
Redovisning till arbetsutskottet
•
•
•

Ett avslutat utredningsärende per utredningsverksamhet väljs slumpmässigt ut varje
vecka (5 st).
Tre ärenden från arbete och försörjning. Ett ärende som varat mer än två år samt två
ärenden som väljs ur veckans beslut, varav ett KUB för flyktingar.
Alla yttranden till domstol samt anmälan om bidragsbrott redovisas

Besöksadress
Bytaregatan 7
Lund

Postadress
Box 1255
221 05 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-35 53 83

Bankgiro
574-4933

Postgiro
30491-5
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Redovisning till socialnämnden
•
•
•
•
•
•
•
•

Månadsvis – antal pågående utredningar inom alla områden (barn, ungdom,
familjerätt, vuxna och psykiatri)
Månadsvis- antal pågående insatser interna och externa – uppdelade på SoL och LVU
Månadsvis – antal hushåll med socialbidrag/KUB – samt utbetalt socialbidrag.
Motsvarande flyktingar
Månadsvis – antal personer i sysselsättning, typ, uppdragsgivare
Halvår – antal/orsaker nya/öppnade ärenden uppdelat på utredningar och insatser –
intern och extern
Halvår – antal avslutade ärenden, se ovan
Halvår – antal nytillkomna till följd av förändringar i socialförsäkringssystem, Akassa
Halvår – alla hyresgarantier

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att anta ovanstående förslag till systematisk uppföljning av socialförvaltningens ärenden.

Inga-Lill Sjunnesson
Socialdirektör

