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Nyheter i korthet från socialnämnden                                    
20 februari 2020 

 
Årsredovisning 2019 
 
Resultatet för 2019 blev -10,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget på 0,9%. Resultatet är en försämring jämfört med tidigare år främst 
på grund av allt högre kostnader för barnplaceringar, familjehemsplaceringar 
och hälso-och sjukvård. Inom funktionsnedsättningsområdet 
ses en fortsatt hög kostnadsutvecklingstakt. Inom äldreomsorgen ses en 
förändring i behov och insatser då antalet personer med insatser inte ökar i 
samma takt som tidigare men de som har insatser har generellt sett mer 
komplexa och vårdkrävande behov. 
 
Generellt sett är måluppfyllelsen god men det finns utvecklingsområden inom 
till exempel: 
 

• Vård- och omsorgskedjan i samverkan med andra aktörer 

• Arbetet med digitalisering och välfärdsteknik 

• Utveckla samordning och gemensamma arbetssätt med övriga 
förvaltningar och andra aktörer inom flertalet områden 

 
I vårt förbättringsarbete ser vi också att sjukfrånvaron minskar. 

 
Slutrapport: ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre 
 
Förvaltningen har under närmare två års tid arbetat med en rekommendation 
från SKR som handlar om att höja kvaliteten på insatser nattetid i särskilt 
boende för äldre. Fokus har varit på fyra olika områden: 
 

• Individens fokus 

• Personalens arbetssätt och aktiviteter 

• Ledning, styrning och organisation 

• Utveckla välfärdsteknik 
 
Slutrapporten är färdig och utveckling kommer fortsättningsvis att ske 
löpande i verksamheterna. Under det tvååriga arbetet har bland annat 
genomförandeplanerna utvecklats, nya välfärdstekniska lösningar har testats, 
Timecare används för bemanningen för hela dygnet på vissa boenden och en 
utveckling av samverkan mellan dag- och nattpersonal har skett. 
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Övrigt i korthet 
 
…nämnden beslutade om resultatindikatorer för perioden 2020-2023. 
Nämnden har tidigare beslutat att sätta fem nämndsmål, utifrån 
identifierade utmaningar och utvecklingsbehov. Förvaltningen har därefter 
arbetat fram strategier och aktiviteter som möjliggör måluppfyllelse samt 
resultatindikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen. 
 
…socialnämnden beslutade om uppföljning av intern kontrollplan. Nämnden 
ska årligen upprätta en intern kontrollplan baserad på en riskkartläggning av 
moment och rutiner i verksamheten. Kontrollmoment som föreslås följas upp 
även 2020 är:  

• Att beslutade hemtjänstinsatser finns i genomförandeplanen 

• Säkerställa att hjälpmedel är rengjorda 
 
 
 


