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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Åsa Drange

2021-02-03

Dnr SON 2020-1135

Social- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Ordföranden ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller
förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
Ärende
Social- och omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits med olika grad av
måluppfyllelse under året. Covid-19 har för Social och omsorgsnämnden under
året successivt gett en allt större påverkan. I slutet av året stängdes tex daglig
verksamhet. Bedömningen är att nämnden kommer få möta ett ökat behov av
olika sociala insatser på grund av covid-19. I stort har behoven av social- och
omsorgsinsatser hos de boende i Linköping hanterats. Flera boenden har
öppnats. Handläggningstiderna för beslut enligt Sol och LSS har blivit kortare
men behöver kortas ytterligare
Social- och omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på ca 26,4 mkr.
Orsaken till underskottet och avvikelse mot prognoser beror framför allt på
utvecklingen av kostnader för barn och unga med särskilda behov.
Kostnadsutvecklingen gällande familjehem och HVB för framför allt barn och
unga har fortsatt öka under hösten. När det gäller vuxna råder omvänt
förhållande. Detta föranleder en omfattande översyn av alla insatser som görs
för barn och unga med särskilda behov och att angreppssätt förnyas i arbetet
med att göra prognoser och långsiktiga bedömningar.
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Nämnden har även merkostnader pga covid-19 och att prisuppräkningar för
avtalade verksamheter ökar mer än nämndens uppräknade ram.
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Förutsättningar är problematiska för en sammantagen budget i balans 2021 för
social- och omsorgsnämnden
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
Verksamhetsberättelse SON.docx
Uppföljning Verksamhetsplan SON.docx
Uppföljning Lokalförsörjningsplan SON.docx
Internkontrollrapport.docx
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats 2020-02-01.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

