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Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 23,4 miljoner kronor av 2020 års
överskott om 37,3 miljoner kronor överförs till nämndens balanserade ingående
negativa egna kapital om 11,3 miljoner kronor. Socialnämndens utgående egna
kapital är positivt med 12,1 miljoner kronor.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för
2020 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året
är god till mycket god. Bedömningen baseras på resultat på målen Bra att leva och
bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Attraktiv arbetsgivare,
Systematisk kvalitetsutveckling och Sund ekonomi. Bedömningarna har gjorts utifrån
kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.
Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har
präglat verksamheterna under större delen av året. Stor vikt har lagts vid
verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda
stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens
insatser.
Resultatet för år 2020 är positivt med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor
avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Resultatet exklusive
verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och
budgetavvikelsen 9 procent.
Det egna kapitalet ökar från minus 11,3 miljoner kronor till 12,1 miljoner kronor. Det
egna kapitalet är 3 procent av budgeten.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S),
Arne Tärnblom (V), Carina Sundström (MP), Lotta Wigen, socialdirektör,
Christine Carlsén, verksamhetschef och Anna Ganning Hallendorff, controller. Därefter
förklaras överläggningen avslutad.
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Protokollsanteckningar
Anneli Sjöberg (S) och Arne Tärnblom (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga
till detta protokolls § 4.
Suppleantyttrande
Carina Sundström (MP) anmäler suppleantyttrande, se bilaga till detta protokolls § 4.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

