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Socialnämnden

Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022 inklusive
budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Verksamhetsplanen för 2022 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur.
Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen
och tre hållbarhetsmål: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet,
En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet och Naturkommun som
tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.
I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av
identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av
åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om
systematiska kontroller.
I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför
verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.

Budget 2022
Socialnämndens budgetram uppgår till 433,6 miljoner kronor. Ingen kompensation
utgår för pris- och löneökningar. I budgeten görs flera satsningar på förebyggande
insatser. Det finns även riktade medel till verksamhet för så kallade avhoppare.
Investeringsbudgeten uppgår till 0,8 miljoner kronor.
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Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för
verksamhetsåret 2022. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.
Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och
föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva
verksamheten under det kommande året.
Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka verksamhets- och
avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2022.

Förvaltningens synpunkter
Huddinge kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort
fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den
gör mest nytta. För socialnämnden står en omställning mot en mer lättillgänglig
socialtjänst i fokus. Socialtjänsten ska komma in innan problemen blivit för stora. När
färre ska försörja fler behöver vi använda befintliga resurser på bästa sätt och ett tidigt
stöd bidrar till att vi kan nå fler med mindre omfattande insatser, vilket även ger större
möjlighet att insatserna leder till en varaktig och positiv förändring. Denna
omställning ligger i linje med förslaget om ny socialtjänstlag som för närvarande
bereds på Regeringskansliet.
Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som nämnden särskilt behöver
prioritera och särskilt följa under 2022. Utöver det finns långsiktiga utmaningar och
förändringar som påverkar nämndens förutsättningar enligt nedan, vilka redovisas mer
utförligt i nämndens verksamhetsplan.






Långsiktig sund ekonomi
Effekter av pandemin
Utvecklingsarbete som tillvaratar digitaliseringens möjligheter
God och nära vård
Kriminalitet och välfärdsbrott

Verksamhetsplanen för 2022 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den
politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och
tre hållbarhetsmål: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet, En
kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet och Naturkommun som tar
klimatansvar - ekologisk hållbarhet.
I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av
identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av
åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om
systematiska kontroller.
I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför
verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.
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Budget 2022
Socialnämndens budgetram uppgår till 433,6 miljoner kronor. Ingen kompensation
utgår för pris- och löneökningar. I budgeten görs flera satsningar på förebyggande
insatser. Det finns även riktade medel till verksamhet för så kallade avhoppare.
Investeringsbudgeten uppgår till 0,8 miljoner kronor.
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