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1 Socialnämndens uppdrag 
 
Socialnämndens kärnverksamhet är att följa svensk lagstiftning och uppfylla 
kommunens mål för äldreomsorgen, stödet till funktionshindrade, den avtalade hälso- 
och sjukvården samt stödet till individ- och familj. Dessutom svarar nämnden för 
tillståndsgivning och tillsyn inom tobaks-, alkohol- och läkemedelsområdet. 
 

 
 
 
2 Socialnämndens uppdrag 

 
Tillsammans med medborgarna i Jokkmokks kommun ska socialnämnden skapa 
möjligheter till ett gott liv. Värdegrunden är den gemensamma utgångspunkten i fråga 
om medborgarnas behov, vår människosyn och våra handlingar.     
 
Värdegrunden anger vilket förhållningssätt som ska råda i mötet med brukarna, 
medborgarna och våra samarbetspartners men även i mötet med varandra. Vår 
förmåga att kommunicera nämndens beslutade verksamhetsplan och de givna 
ekonomiska ramarna för verksamheten, är vårt främsta verktyg för att i praktiken få 
kunskap om Socialnämndens prioriteringar harmonierar med medborgarnas 
förväntningar.  
 

Socialtjänsten 

 

Socialtjänsten 
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Kvalitet, service och bemötande är, inom ramen för de resurser som är beslutade, 
hörnpelarna i uppdraget. 
 
 
Till medborgarna i Jokkmokks kommun: 
 
”I vår verksamhet på alla nivåer vill vi att medborgarna upplever omtanke genom att 
vi lyssnar till dig och dina behov. Vi vill visa dig öppenhet genom att ha ett tillåtande 
klimat och använda ett begripligt språk. Vi vill bjuda in dig till att vara med och 
skapa ett bra liv för dig själv och andra, där vi tar ett gemensamt ansvar för att 
uppfylla dina förväntningar.” 
 
Medborgarna i Jokkmokks kommun ska få det stöd och den vård som krävs för ett gott liv, på 
lika villkor. Ansvaret för att målen och visionen inom socialnämnden blir verklighet delas 
alltid mellan individen själv, närstående och socialtjänsten.  
 
Medborgarna i Jokkmokks kommun har olika behov. Gemensamt är att alla utifrån sina 
förutsättningar ska garanteras det stöd som krävs, för att idén om ett ”gott liv” ska bli 
verklighet. Medborgarnas livscykel är en faktor som innebär att stödet kan variera över tid. 
 
Socialnämndens arbete har som utgångspunkt att kontinuerligt utveckla vår/vårt:  
 
Bemötande - Varje medborgare är unik och ska bemötas med omtanke och respekt 
 
Kvalitet – Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat sätt vara anpassad till 
mottagaren 
 
Service – Vi ska utan omotiverat dröjsmål se till att de som söker kontakt med oss får 
den service de behöver. 
 
 
3 Verksamhetsplanering, -styrning och -uppföljning 
 
Socialnämndens uppdrag är att utforma mätbara mål och beskriva dessa i 
verksamhetsplanen. Resultaten redovisas löpande under verksamhetsåret i 
tertialrapporterna. Uppfyllelsen och/eller avvikelsen, mot de av fullmäktige i antagna 
målen anges i verksamhetsberättelse. 
 
Verksamhetsplaneringen på arbetsplatsnivå ska utarbetas genom ett aktivt deltagande 
i arbetslagens utvecklingsprocess och i samverkan med de fackliga företrädarena. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå i verksamhetsplaneringen. 
 
Kvalitets- och utvecklingsarbetet ska synliggöras så att arbetet mäts genom årliga 
undersökningar av brukarupplevd kvalitet med f lera kvalitetsindikatorer samt genom 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Arbetet med att utveckla arbetsformer och rutiner 
syftar till att förbättra kvaliteten, servicen och bemötandet för medborgarnas bästa.  
 
Verksamhetsplaner på arbetslags- eller funktionsnivå ska utformas så att de 
uppmuntrar utveckling, kreativitet och flexibilitet i förhållande till brukarnas behov 
och socialnämndens vision. Goda förebilder ska synliggöras och de som driver 
utveckling genom att våga pröva nya tankar ska belönas. 
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Personalpolitiken ska främja kvalitet och nytänkande och bidra till ökad förmåga att 
skapa mervärden för kommunens medborgare.  
 
Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl kända så att varje medarbetare 
förstår sin roll och uppgift för helheten och kan bidra med sin kompetens. Varje 
medarbetare ska känna sig sedd, hörd och respekterad. Genom ett medskapande 
förhållningssätt utvecklas arbetsplatsen till att vara attraktiv och hälsofrämjande samt 
att medarbetarna utvecklas till att vara mer motiverade, engagerade och sträva mot en 
ökad kompetens. 
 
 
  
4 Socialnämndens vision 

 
 

 
 

 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna utveckla en effektiv 
och visionsinriktad organisation med medborgarens behov i fokus. 
Kvalitetsutveckling handlar om att skapa direkt värde för medborgaren. 
 
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kontinuerlig utveckling kan en 
effektiv och behovsanpassad verksamhet främjas. Ledarskapet, medarbetarskapet, 
lagarbetet och arbetsformerna är grunden för en verksamhet som bidrar till god 
omsorg inom hela socialnämndens verksamhetsområde. 
 
 
 
 
 
 
 

Både öppna verksamheter och bistånds- 
bedömda insatser ska utformas så att 
enskilda kan uppleva meningsfullhet i sin 
vardag, genom social och kulturell 
stimulans samt tid för samtal. Insatserna 
ska ges i nära samråd med den enskilde 
och närstående samt utgå från 
förhållningssättet ”fråga mig vad, fråga 
mig hur och fråga mig när”.  
 
Oavsett boendeform ska medborgaren 
vara nöjd med: 
- utbud och variation av aktiviteter 
- samtalet med socialtjänstens företrädare 
- social samvaro/nätverk 
- utevistelse i olika former. 
 
Detta är ett samhällsperspektiv som 
förutsätter samverkan internt i kommunen, 
med externa samhällsinstanser och med 
ideella organisationer. 
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5 Strategiska utvecklingsområden och mål 2012/2015  
 
Mål för socialnämnden:  
 
 Handlingsplaner för att förverkliga och förankra visionen finns på alla enheter 
 Utveckla uppföljning och rapportering av förändringar i verksamheterna 
 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap för stärkt innovationskraft och 

kvalitet 
 Omvärldsbevakning för att ta del av de goda förebilderna  
 Utveckla samverkan internt och externt i det förebyggande ungdomsarbetet 
 Riskgraderad tillsyn med fokus på ungdomars alkoholintag 
 Implementering av ”Sameprofilerad äldreomsorg” i ordinarie organisation 
 Genomförandeplaner för alla brukare ska utvecklas till levande styrinstrument 

i vardagsarbetet 
 Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och handlingsplan för ökad 

måluppfyllelse 
 Utveckla personalplaneringen för att bättre använda våra resurser 
 Aktiv samverkan med frivilligorganisationer 
 Ökade möjligheter till självbestämmande för brukarna 
 Möjlighet till stimulerande aktivitet minst fem gånger per vecka – kultur, 

motion, möten med andra 
 Upprätthålla gång- och annan träning genom daglig ”vardagsrehabilitering” 
 Månatlig medicinuppföljning med läkare 
 Missbrukares och psykiskt funktionshindrades barn är kända och får ett adekvat 

stöd 
 Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på hemmaplan 
 Kontinuerlig förbättring av nöjd-brukar-index 

 
Samtliga medarbetare inom socialtjänsten vill: 
  känna engagemang och förståelse för uppdraget  
  använda möjligheten till utveckling i anställningen  
  känna kreativitet och initiativkraft tillvaratas 
  agera för ökad motivation i arbetet och bidra till ökad arbetsglädje 
  bidra till att socialtjänsten lever upp till målen i Jokkmokk 2015 

 
 
 
 
6  Chefsansvar 
 
Chefernas uppdrag är att leda arbetet inom tilldelat område. Arbetet ska präglas av ett 
gott ledarskap byggt på moderna ledningsprinciper. Arbetet beskrivs konkret i 
verksamhetsplaner, dessa planer ska vara handlingsinriktade och knutna till social-
nämndens vision och målen på nämndsnivå.   
 
På arbetsplatsnivå ska verksamhetsanknutna mål läggas fast för att tydliggöra 
färdriktning och arbetsplatsens uttolkning av vision/nämndsmål. Mål på 
arbetsplatsnivå förankras hos socialchefen.  
Målen ska alltid utformas inom ramen för tilldelade resurser.  



 4 

 
Det innebär att: 
 
 nya metoder kan behöva prövas för att nå målen.  
 
 ingen budgetansvarig chef har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut 

på högre nivå. Ett sådant beslut måste omfatta omfördelning av medel från 
annan verksamhet. 

 
 varje budgetansvarig chef ansvarar fullt ut för att verksamheten klarar sig 

inom beslutade ramar.  
 
 Vid kostnadssänkande åtgärder ska de arbetsuppgifter som är mest 

värdeskapande för brukaren prioriteras.  
 
 löne- och volymökningar utöver budget ska klaras genom effektiviseringar  

och ska godkännas av socialchefen.  
 
 tilldelad budgetram omsätts per verksamhetsår till detaljbudget med 

bemanning av budgetansvarig chef i dialog med medarbetare, ekonom och 
socialchef. 

 
 bemanningsnivåer och fördelning av resurser på tillsvidareanställningar och 

tidsbegränsade anställningar ses över fortlöpande och anpassas till aktuell 
ekonomisk prognos och uppdragsvolym. 

 
  

7 Verksamhetsutveckling 
 
En kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet skapar särskilt mervärde för 
medborgarna. Utgångspunkten är att styra utvecklingen i riktning att uppnå de 
fastställda målen. Detta kräver en kontinuerlig uppföljning och värdering samt dialog 
mellan politiker och kommunmedborgare om vad som är viktigt och bör prioriteras. 
Det kräver också ändamålsenlig verksamhetsrapportering till nämnd,  ledningsgrupp,  
och en fortlöpande dialog med arbetstagarorganisationerna. 
 
Genom att kartlägga och utveckla processer samt införa ny teknik kan resurs-
utnyttjandet förbättras och bidra till effektivare arbetsprocesser. Med utgångspunkt 
från vetenskap och beprövad erfarenhet följs brukarnyttan i förhållande till satsade 
resurser. 
  
Systematiska jämförelser med andra jämförbara kommuner samt egna jämförelser 
över tid, är av stor vikt för att kunna bedöma produktivitetsutvecklingen. 
Socialtjänsten ska ingå i nätverk och bedriva projekt i syfte att ta fram effektiva 
arbetsmodeller. En aktiv och kontinuerlig omvärldsbevakning är värdefull. 
 
De genomsnittliga nyckeltalen för kostnader i jämförbara kommuner i Norrbottens 
län ska vara normgivande vid jämförelser av produktivitet och vägleda 
förvaltningsledningen i det produktivitetshöjande arbetet.  
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8 Serviceförklaringar 
 
Utöver att ange kvalitetsmål för socialtjänstens brukare planerar socialnämnden, och 
föreslår detta till kommunstyrelsen, att serviceförklaringar ska bli en utgångspunkt i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Serviceförklaringar tydliggör för medborgarna 
vilken servicenivå man kan förvänta sig i olika situationer.  
 
En aktiv medborgardialog om serviceförklaringar har mervärde både i den politiska 
processen och för olika intressenter, liksom för medborgare i allmänhet. 
 
 
9 Verksamheter och ekonomi, se bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Verksamhetsplan soc 2012-2015
	Ändrat_ex_Verksamhetsplan_för_socialnämnden_2013_2015[2]

