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Dnr 2008/490-70

Kommunstyrelsens ledamöter i dialog med socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen representerades av ledamöterna; Yvonne Stålnacke, vice
ordf (S), Annica Eriksson (Mp), Mattias Karlsson (M), Camilla Hansén (C),
Tomas Olofsson (Fp) och Jonas Brännberg (RS).
Dialogen leder till ett flertal ställningstaganden att arbeta vidare med, dels i
kommunstyrelsen och dels som särskilda teman mellan kommunstyrelsen och
socialnämnden. Kommunstyrelsens ledamöter lyfter det strategiska arbetet
inför 2050 som en viktig del i det långsiktiga arbetet, där den sociala
omvårdnaden ses som ett viktigt område att ha visioner kring. Företrädesvis
målgrupper som ingen annan pratar för lyfts som viktiga för socialnämnden
att sprida kunskaper om t.ex. om missbruksproblem,
försörjningsstödsberoende och placeringar.
Med utgångspunkt från ett näraliggande framtidsperspektiv lyfts följande
frågor som centrala att arbeta med på kommunstyrelseplan:
•
•
•

•
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

De äldres boende, är en fråga som bör dryftas på bred front i
kommunstyrelsen och ses som ett ansvar som rör hela kommunen.
Samhällsbetalda resor bör utredas som en fråga på ett
kommunövergripande plan och lyftas bort från socialförvaltningen.
Arbete med ungdomars välbefinnande utifrån ett jobbperspektiv.
Socialnämnden ingår som part i projektet ”tusen nya ungdomsjobb”
en arbetsmarknadssatsning riktad gentemot ungdomar.
Ett bättre samarbete med Norrbottens läns landsting bör eftersträvas
i preventiva verksamheter som Växhuset och psykiatrin.
Rättvisepartiet Socialisternas rätt att ha insynsplats i socialnämnden
utreds.

Utdragsbestyrkande
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Teman i samverkan med andra:
•

•

De ungas välbefinnande, äldres boende och samhällsbetalda
transporter bör dryftas i samverkan mellan socialnämnd och
kommunstyrelse, för att ta tillvara varandras kunskaper och få
tillstånd bra beslutsunderlag.
Utveckla vidare samverkan mellan skolan och socialförvaltningen.

Socialnämnden beslutar
-

i samverkan med kommunstyrelsen arbeta med de frågor som
kom fram i dialogen mellan respektive ledamöter.

_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Ledamöter Socialnämnden, Verksamhets- och
enhetschefer stab

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

