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Nyheter från socialnämnden 22 augusti 

 
 

Budget 2020 och långtidsplan 2021–2024 
 
Socialnämnden har nu beslutat om underlag till kommunens budgetarbete. I 
underlaget lyfter socialnämnden följande verksamhetsförändringar som kan 
påverka budgeten under de närmaste åren: 
 

• Allt mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmiljö och en förskjutning 
av vårduppdraget från sjukhusvården till kommunen. 

• Ökade och förändrade behov inom området funktionsnedsättning. 

• Behov av nya och utökade boendeformer inom bland annat missbruk 

och psykiatri. 

• Det finns behov av en samlad satsning på barn och unga. 

• Behoven av särskilt boende för äldre ökar, varför två nya äldreboenden 
startar. 

• Fortsatt utveckling av demensvården. 

 

Socialnämndens mål och inriktning 2020–2023 
 
Socialnämnden har beslutat om mål för perioden 2020–2023.  
 
Socialnämnden mål för perioden är: 
 

• Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever 
ökad trygghet och meningsfullhet. 

• Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos 
ungdomar/unga vuxna ska stärkas. 

• Personer som bor på särskilt boende ska uppleva ökad trygghet och 
nöjdhet med sitt boende.  

• Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer inom 
kommunal hälso- och sjukvård. 

• Socialförvaltningens behov av kompetens och personal ska tryggas. 
 
I nästa skede kommer förvaltningen att ta fram en verksamhetsplan som 
beskriver strategier för målarbetet samt kritiska kvalitetsfaktorer 
för att följa upp grunduppdrag respektive målarbete under 2020–2023. 
 
Läs mer i dokumenten: 
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Socialnämndens mål- och inriktningsdokument 2020–2023 
 
Överblick över kommunfullmäktiges målområden och nämndens mål 
 
Mer information kommer på intranätet inom kort. 
 

 
Övrigt i korthet 
 
… socialförvaltningens månadsrapport visar en prognos för helåret med en 
budgetavvikelse mellan -1,7 till –4,7 miljoner kronor.  
 
… socialnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen om att tillstyrka motion 
om att nämnderna och kommunstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som 
planeras för att säkerställa efterlevnad av FNs barnkonvention som nu blir lag 
i Sverige.  
 
…socialnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen om att avstyrka motion 
om Bostad först för hemlösa med psykisk sjukdom och annan samsjuklighet.   
 
… socialnämnden beslutade att godkänna handlingsplan för att utveckla 
insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
översända den till kommunstyrelsen. 
 
…socialnämnden beslutade att utredning om trygghetsboende som 
komplement till LSS-boende godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
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