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Mål och prioriteringar, budget 2022, ekonomisk plan för 2023-2024 (SN
21/68)

Beslut
1. Nämnden fastställer målen från 2021 att gälla även 2022, för att få ett långsiktigt arbete med
mål för socialnämndens verksamheter.
Målen är:
- Utökad samverkan inom kommunen och regionen
- Satsningar på förebyggande arbete
- Effektivisera nyttjandet av kompetenser
2. Socialnämnden lämnar en uppskattning av behovsbudget för 2022 på 276 900 tkr.
Behoven grundar sig på:
- Ökat antal ärenden på IFO och LSS
- Kompetenshöjande insatser inom äldreomsorg och LSS, har inte funnits budgeterat tidigare
år
- Förstärkning för enhetschefer pga stora arbetsgrupper
- Arbetsmiljöhöjande åtgärder, kan vara tex skobidrag
- Extra resurser inom äldreomsorg i komplexa ärenden och vak
- Dagvård med förebyggande aktiviteter och avlastning för anhöriga både i Fränsta och Ånge
- Socialpsykiatriskt boende. Boendeformen saknas idag och grupper som inte tillhör
LSS ”faller mellan stolarna”
- Hyreshöjningar enligt index
3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att påbörja utredning om möjligheten att inte
använda delade turer och att inte heller ersätta detta med arbete varannan helg. Detta ligger
just nu utanför budgetförslaget.
4. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en konsekvensbeskrivning och en risk
och konsekvensanalys av ett minskat inflöde och minskad beläggning för
verksamheten ensamkommande.

Sammanfattning
Nämnden ska fatta beslut om mål för 2022.
Nämnden ska föreslå budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges ramförslag från november
2020.
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Nämnden tar del av presentation av förutsättningar för mål och budget för 2022.
Nämndens mål förslag till mål 2022 är:
 Utökad samverkan inom kommunen och regionen
 Satsningar på förebyggande arbete
 Effektivisera nyttjandet av kompetenser
Samma mål som 2021 fortsätter att gälla.
Budgetförslag 2022
 ram från kommunfullmäktige november 2020 är 266 miljoner kr
 behov som presenteras från verksamheten utifrån känd situation just nu är 276 900
tkr.
Budgetförslaget har fokus på ökad förebyggande verksamhet inom nämndens
verksamhetsområden.
Nämnden har under ett antal år minskat antal boendeplatser med ca 30 platser och vill i
nuläget pausa minskningen. Orsaken är bland annat en ny befolkningsprognos och det
förändrade behovet att vårda fler svårt sjuka.
Tidplan för budgetarbetet inför 2022
Förutsättningar för 2022-2024 tas fram av socialförvaltningen och ekonomienheten under
april.
Presidie 7 maj, förutsättningarna presenteras och nämnder och bolag presenterar sin
verksamhet utifrån gällande beslut om ramar för 2022.
Beslut om finansiering, ramar, resultat- balans- och kassaflödesbudget samt mål
KSAU: 11 maj
KS: 25 maj
KF: 14 juni
Styrelse och nämnder beslutar om mål för 2022 under hösten 2021
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