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2022SOCN4 019 

 

 

 

Årsplan för socialnämnden 2023 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar Årsplan för socialnämnden 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Årsplan för socialnämnden 2023 innefattar årligen återkommande ärenden 
till nämnden, samt på vilket sammanträde under året de olika ärendena bör 
behandlas. 
 
Årsplanen ger en överblick och används som ett stöd av ordföranden och 
förvaltning vid planering av arbetet. Löpande ärenden som nämnden tar 
under perioden under ett år ingår inte i årsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
 Årsplan för socialnämnden 2023, 28 november 2022 

 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Årsplan för socialnämnden 2023  

Dokumentets syfte är att skapa en överblick över årligen återkommande ärenden till socialnämnden. Dokumentet används som ett stöd av 
ordföranden och förvaltning vid planering av arbetet. Löpande ärenden som nämnden tar upp under ett år ingår inte i årsplanen.  
 

Sammanträde 
 

Ärende Kommentar Vidare till 
KS, KF 

11 januari Socialnämndens plan för intern kontroll 2023 Beslut om att anta Plan för intern kontroll 2023 
redogör för riskområden och kontroll av åtgärder för 
att undanröja eller förebygga dessa risker. 

Delges KS  

8 mars Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för 
sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2022 

Beslut om att godkänna Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelserna som beskriver det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet under 2022, 
åtgärder för att öka patientsäkerheten och uppnådda 
resultat. 

 

22 mars Verksamhetsberättelse inklusive måluppföljning 
2022 

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin 
verksamhet utifrån välfärdsnämndens verksamhetsplan 
för 2022 i de delar som socialnämnden ansvarar för.  
Information samt beslut. Inga övriga ärenden planeras 
på sammanträdet. 

Delges KS 
och KF 

4 april Ekonomisk månadsuppföljning per februari Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat samt 
redogörelse för budgetavvikelse. 

Delges KS 
och KF 

4 april Anmälan av personuppgiftsincidenter Redovisning av inkomna personuppgiftsincidenter och 
eventuellt vidtagna åtgärder. 

 

4 april Uppföljning av plan för internkontroll 2022 Uppföljning utifrån välfärdsnämndens plan för 
internkontroll för 2022 i de delar som socialnämnden 
ansvarar för. 

Delges KS 

3 maj Information om lokalresursplanering Information om planering av bostäder och lokaler.  

Utvecklingsfunktionen
Håkan Hammarbäck
Senast reviderad 2022-11-28
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3 maj Bemötande och tillgänglighetspris Nämnden utser pristagare till bemötande och 
tillgänglighetspris ärendet bereds i rådet för 
tillgänglighet och delaktighet. 

 

31 maj Ekonomisk månadsuppföljning per mars 
(fördjupad) 

Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat, 
redogörelse för budgetavvikelse samt uppföljning av 
nämndens mål för 2023. 

Delges KS 
och KF 

20 juni Ändring av ersättningsnivå för hemtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård mellan kommuner 

Årlig revidering av ersättningsnivån. 

 

 

30 augusti Ekonomisk månadsuppföljning per juni Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat samt 
redogörelse för budgetavvikelse. 

Delges KS 
och KF 

27 september Socialnämndens budget 2024 med plan för perioden 
2025-2028 samt mål och inriktningar 

Dokumentet tas fram av politiken och fastställs av 
nämnden. Det baseras på den av fullmäktige fastställda 
budgeten för 2024. Här konkretiseras inriktning för det 
som är nämndens verksamhetsområden, dessutom 
beskrivs särskilda mål och inriktningar som är 
prioriterade för 2024. Utifrån detta uppdrar nämnden 
åt förvaltningen att ta fram förslag till verksamhetsplan 
och driftbudget 2024-2026 samt investeringsbudget 
2024-2028. 

 

27 september Information om riktade statsbidrag och 
projektmedel inom sektorn för socialtjänst 2023 

  

27 september Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2024 Nämnden fastställer sammanträdesdagar.  

25 oktober Socialnämndens verksamhetsberättelse per delår och 
prognos för helår 2023 

Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat, 
redogörelse för budgetavvikelse samt nämndens 
uppföljning av sin egen verksamhet utifrån 
verksamhetsplan, budget, mål och grunduppdrag. 

Delges KS 
och KF 

22 november Interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2024 

Nämnden fastställer interkommunal ersättning.  
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22 november Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 
2024-2026 samt investeringsbudget 2024-2028 

Beslut om nämndens verksamhetsplan. Förslaget tas 
fram av förvaltningen utifrån uppdrag från nämnden i 
oktober.  

Delges KS 
och KF 

22 november Ändring av avgifter inom hemtjänst, kommunal 
hälso- och sjukvård samt andra tjänster och 
nyttigheter inom socialtjänsten 

Årlig revidering av avgifter. 

 

 

12 december Ekonomisk månadsuppföljning per oktober Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat, 
redogörelse för budgetavvikelse samt redogörelse för 
vidtagna åtgärder under året. 

 

12 december Socialnämndens plan för intern kontroll 2024 Beslut om att anta Plan för intern kontroll 2024 
redogör för riskområden och kontroll av åtgärder för 
att undanröja eller förebygga dessa risker. 

Delges KS  

 

Ytterligare ärenden som är återkommande 

- Statistiska uppgifter lämnas löpande.  

 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet redovisas följande till nämnden under året 

Information om kommunens kvalitet i korthet 
(KKik) 

Redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK gällande sektorn för socialtjänst 

Information om resultat i brukarundersökningar, 
äldreomsorg 

Redovisning av brukarundersökningar 

Information om resultat i brukarundersökningar, 
LSS 

Redovisning av resultat i brukarundersökningar 

Information om resultat i brukarundersökningar 
IFO 

Redovisning av resultat av öppna brukarundersökningar 
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Information om kostnad per brukare (KPB) Redovisning av kostnad för brukare gällande våra olika verksamhetsområden 

Information om Öppna jämförelser, äldreomsorg 

 

Redovisning av öppna jämförelser sektorn för socialtjänst 

 

Information om Öppna jämförelser, socialtjänst 
och kommunal hälso- och sjukvård 

Redovisning av öppna jämförelser 
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