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§ 13 
 
Bokslut 2020 
2021/2 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens mål och tillhörande indikatorer har genomförts inom 
socialförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har inhämtat statistik och 
underlag från alla enheter enligt den målstruktur som beskrivs i riktlinjer. 
Måluppfyllelsen har bedömts utifrån de resultat som nämnden och dess verksamheter 
har producerat under 2020. Bedömningen görs också utifrån de underliggande 
verksamheternas prestation på sin verksamhetsutveckling samt de förutsättningar som 
har funnits under året. 
Totalt har socialnämnden sex (6) mål som delvis uppfyllts medan ett (1) mål inte 
uppfyllts. 
Socialnämndens verksamheter har generellt arbetat aktivt med målstyrningen som är ett 
verktyg för att styra nämndens verksamheter mot gemensamma resultat, både gällande 
ekonomi och kvalitet. De resultat som nämnden behöver arbeta vidare och prioritera 
högt är exempel att öka svarsfrekvensen inom IFO-verksamheten, hållbarhetsarbetet 
inom miljö, arbetsmiljö, barns uppväxtvillkor samt kommuninvånarens 
självförsörjning. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att överlämna bokslutet för år 2020 med godkännande till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 14 
 
Riksnorm för försörjningsstöd 2021 
2021/23 
 
Sammanfattning 
Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inleds: ”Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt.” 
 
Försörjningsstödet består av två delar: 
• riksnormen 
• skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetskostnader, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 
 
Totalsummorna i riksnormen för olika ålderskategorier och hushållsstorlekar fastställs 
årligen av regeringen och är lika för alla kommuner. Varje kommun får därefter fatta 
beslut om fördelningen mellan de olika behovsposterna i riksnormen. 
 
Riksnormen innehåller följande behovsposter: 
• livsmedel 
• kläder och skor 
• lek och fritid 
• hygien 
• gemensamma hushållskostnader (som består av delposten förbrukningsvaror samt 
delposten för telefon, dagstidning mm).  
 
Regeringen har i december 2020 beslutat att riksnormen för 2021 ska räknas upp med 
0,3 procent jämfört med riksnormen för 2020. För att socialtjänstens verksamhet 
gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd ska fungera behöver socialnämnden fatta 
beslut om hur man vill fördela denna ökning på de olika behovsposterna.  
 
Då ökningen omfattar 10-20 kr för de olika ålderskategorier och hushållsstorlekar 
föreslås det att ökningen för 2021 läggs på behovsposten för livsmedel samt för 
förbrukningsvaror gällande gemensamma hushållskostnader. Detta då bedömningen 
görs att den största ökningen av kostnader i samhället ligger på just dessa två 
behovsposter. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att riksnormen för försörjningsstöd för 2021 räknas upp med 0,3 procent, vilket fördelas 
på kostnaderna för livsmedel och förbrukningsvaror. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 23 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
Elisabeth Holmer för fram önskemål om att personal eller fackliga representanter från 
hemtjänsten inbjuds till nämndens sammanträde för att redovisa sin arbetssituation under 
pandemin. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Att notera informationen. 
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