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Årsredovisning 2020 för socialnämnden 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och 
ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 
 
För styrning av socialnämndens verksamheter under 2020 har 
kommunfullmäktige fastställt tre olika mål. Den sammantagna måluppfyllelsen 
för nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och att ett mål är på 
väg att uppnås.  
 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 61,5 mnkr vilket 
motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.  
Årets investeringar uppgår till 2,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 2,9 mnkr. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Årsredovisningen 2020 för 
socialnämnden, daterad den 26 februari 2020 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning. 

 

Ärendet 

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och 
ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av 
socialnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre 
mål. Resultatet är att två mål har uppnåtts och att ett mål är på väg att uppnås. 
Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För 
inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade 
arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 61,5 mnkr viket 
motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Inom socialnämndens 
verksamheter finns vissa budgetavvikelser. Störst positiv avvikelse redovisas på 
grund av lägre volymer än budgeterat. 
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Årets investeringar uppgår till 2,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 2,9 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för inköp av nya inventarier 
varit lägre än vad den generella investeringsramen medger. 
 
 
 
 
Claes Lagergren   Charlotte Hellners 
Socialchef    Controller 
 
 
 
 
Bilaga 1 Årsredovisning 2020 för socialnämnden daterad den 26 februari 2021 

Bilaga 2 Återrapportering av alliansuppdrag för Täby - SON daterad den 1 
mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


