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Socialnämndens utbildningsplan 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att anta nämndens utbildningsplan för 2021 enligt ärendets bilaga, 
samt 

2. att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att besluta om 
eventuella omprioriteringar i utbildningsplanen. 

Ärendet 
Aktuellt förslag till socialnämndens utbildningsplan för 2021 har arbetats fram i dialog 
med socialnämndens arbetsutskott. 

Utbildningsplanen för 2021 framgår av bilaga. 

Föredragning 

Informations- och utbildningsinsatserna i nämndens utbildningsplan utgår från 
inriktningsmålen i Mål och budget samt nämndens verksamhetsplan och utgör 
komplement till de sedvanliga föredragningarna i samband nämndärenden. 
Utbildnings- och informationstillfällena äger rum i samband med nämndens 
sammanträden. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv har inte bedömts i ärendet.  

Socialförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2021-03-30 SCN-2021-00149 

Handläggare:  
Åsa Hedlund 
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Ekonomiska konsekvenser 

Arvode utgår vid information, presentationer och utbildningar som sker i samband 
med nämndens sammanträden och belastar budgeten för nämndens politiska 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
• Bilaga 1, Socialnämndens utbildningsplan 2021 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin 
Direktör 
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Socialnämndens utbildningsplan 2021 
Datum Inriktningsmål 

i Mål och 
budget 

Innehåll 

Nämndens 
sammanträde  
den 28 april 2021 

 - Beslut om socialnämndens 
utbildningsplan 2021 

Nämndens 
sammanträde den 
27 maj 2021 

Inriktningsmål 9 - Information om förvaltningens 
kompetensutvecklingsstrategi 

Nämndens 
sammanträde den 
23 juni 2021 

Inriktningsmål 2 
och 5 

- Information och utbildning om 
strukturerade risk- och 
behovsbedömningar som tex. Earl 
och Savry. 

- Information om förvaltningens 
vräkningsförebyggande arbete och 
andra bostadsfrågor 

Nämndens 
sammanträde den 
1 september 2021 

Inriktningsmål 7 - Information och utbildning om 
kompetenssatsningar om 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 

Nämndens 
sammanträde den 
29 september 
2021 

Inriktningsmål 6 - Information om 
skolkoordinatorernas arbete 

- Information om Triple P 

Nämndens 
sammanträde den 
27 oktober 2021 

Inriktningsmål 2 
och 8 

- Information om kommunens arbete 
med säkerhet och beredskap 

- Information och utbildning om 
otillbörlig påverkan 

- Information om digitalisering och 
innovation 
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Nämndens 
sammanträde den 
25 november 2021 

Inriktningsmål 4 - Information om förvaltningens 
arbete mot skadligt bruk och 
missbruk av alkohol och droger 

- Information om arbetet i Team 
Maria 

Nämndens 
sammanträde den 
22 december 2021 

Inriktningsmål 1 
och 3 

- Information om arbetet med 
jämställd resursfördelning 

- Information om kommunens och 
förvaltningens miljö- och 
klimatarbete 
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