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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även
för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Uppdraget är att ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge
skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat
stöd till familjer och enskilda.
Socialnämnden redovisar för 2020 ett positivt resultat om ca 9,5 mnkr (motsvarande 1,7 %) i
förhållande till budget, att jämföras med ett underskott 2019 om ca 22,3 mnkr. Ett av nämndens fokus under året har varit att genom effektiviseringsåtgärder och andra åtgärder reducera kostnaderna mot en budget i balans. Av kommunfullmäktiges beslutade tilläggsbudget
om ca 4,1 mnkr till socialnämnden nyttjades ca 3,3 mnkr.
I maj 2019 antog Socialnämnden 15 mål för mandatperioden. Tolv av målen är hämtade från
Ekeröalliansens politiska plattform och tre är tillagda av socialnämnden. Per den sista december 2020 är tio av målen uppnådda och fem är delvis uppnådda. Det sammanlagda
indexet för måluppfyllelse 2020 är 0,84 beaktat samtliga mål.
Investeringsbudgeten uppgick till 2 350 tkr varav 203 tkr använts dels för inköp av
inventarier till daglig verksamhet och dels för lokalanpassning vid gruppbostad utifrån
brukares behov. Satsningar på digitalisering och välfärdsteknik har framförallt finansierats
genom statsbidrag, vilket medfört att avsatta investeringsmedel för detta ändamål inte
behövt användas under året. Budgeterade medel för inventarier i verksamheten har inte
nyttjats fullt ut.
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Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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