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Ärende 4 Verksamhetsberättelse 2020 för Socialnämnden
Mycket gott arbete utförs i socialförvaltningen varje dag av engagerade
medarbetare. Förvaltningen arbetar också hårt med att stödja och ständigt
förbättra verksamheten. T.ex. har det förebyggande arbetet vidareutvecklats och
når fler nya familjer, trots begränsningar till följd av pandemin.
Socialnämnden har ett totalt överskott på 38,8 mnkr inklusive verksamheten för
ensamkommande barn och unga och 37,7 mnkr exklusive denna verksamhet. Det
egna kapitalet ökar från minus 11,3 miljoner kronor till 12,1 miljoner kronor.
Årets resultat ser sålunda väldigt bra ut. Det bekymrar oss dock att det är så stora
skillnader mellan prognoserna i delårsuppföljningarna och årsresultatet, men det
har ju varit ett speciellt år. Här önskar vi att det hade funnits sammanställning
med förklaringar och konsekvenser för verksamhetens olika delar. Det finns bra
kommentarer gällande uppföljning av mått, som har påverkat målen. Det är dock
svårt att se de ekonomiska konsekvenserna i de olika delarna.
Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har
präglat verksamheterna under större delen av året, varför vissa kriterier för
bedömning av måluppfyllelsen inte har varit relevanta eller möjligt att nå beslutade
etappmål på grund av restriktioner.

Verksamhetsberättelsen innehåller jämförande siffror med andra kommuner,
vilket är vällovligt. Här behöver dock påtalas att denna jämförelse behöver
kompletteras med andra underlag/bedömningar eftersom det är en social
verksamhet, som är komplex, där ärendena är olika ”tunga” och behoven ser olika
ut. Det är svårt att dra slutsatser om människor har fått sina behov tillgodosedda
eller om det finns kostnader som istället belastar andra verksamheter eller
kommer senare, dvs uppdämda behov.
Vi vill också lyfta fram vikten av ”krav på att besparingar och effektiviseringar
riskerar att leda till ökad personalomsättning och ohälsa till följd av högre
arbetsbelastning”, som anges som risk och har pausats för covid-19.

Det är viktigt att detta arbete återupptas under 2021 samt att arbetet fortsätter med
att minska sjukfrånvaron med tidiga insatser vid korttidsfrånvaro, för att
förebygga att långtidsfrånvaro uppstår.
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