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Dnr 2012/504‐70

Information ordförande om uppföljning av kvalitetsmått och
användningen av medborgardialoger i det strategiska arbetet

Ärendebeskrivning
Margareta Bladfors Eriksson, ordförande, lyfter följande frågor:
• Inför planeringen av 2013 års sammanträden lyfta uppföljning av
kvalitétsmåtten på dagordningen och i internkontrollen särskilt följa
upp ekonomi och kvalité.
• Inför framtiden ta fram strategier hur nämnden ska arbeta med
barn och unga och funktionshindrade på liknande sätt som
äldrestrategin, vars grund lades ur medborgardialoger.
Medborgardialoger fyller en viktig funktion ur det politiska
perspektivet. Utbildning i hur man arbetar med medborgardialoger
behöver ges för nämnden. Nina Bernhardsson, kvalitetssamordnare, har
den utbildningen i förvaltningen och skulle kunna bistå med det.
Ordförande lyfter härvidlag förslag till att socialnämnden börjar arbetet
med att ta fram strategier inom funktionhindersområdet och att det görs
med hjälp av medborgardialoger. Innan detta arbete görs en
genomgång och utbildning i hur man arbetar med medborgardialoger
med stöd av Nina Bernhardsson.
• Med hänsyn till att hjälpen kontaktpersoner har lyfts i massmedia
på grund av gjorda omprövningar av beslut, så begär ordförande
information från förvaltningen om dessa regler och hur dessa tillämpas
vid nämndens sammanträde den 22 november 2012.
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Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
‐

i arbetet med att ta fram strategier i hur nämnden ska arbeta med
barn och unga och funktionshindrade i framtiden inleda detta med
medborgardiloger inom funktionshinderområdet och därefter bygga på
med medborgardialoger inom barn och unga samt

‐

uppdra till förvaltningen att informera om regler rörande
kontaktpersoner och hur de tillämpas på nämnden 22 november

_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

i arbetet med att ta fram strategier i hur nämnden ska arbeta med
barn och unga och funktionshindrade i framtiden inleda detta med
medborgardiloger inom funktionshinderområdet och därefter bygga
på med medborgardialoger inom barn och unga samt

‐

hänskjuta beslutet om förvaltningens information om regler rörande
kontaktpersoner och hur de tillämpas till § 192.

_____
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