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Inledning
Reflektioner från året som gått
I början på året fick vi en helt ny utmaning i form av pandemin, Covid-19, vilket har påverkat samtliga
nämndens verksamheter. En prövning som vi delat med hela världen. Våra verksamheter har visat på
mod, kunskap och handlingskraft. Som ansvariga politiker är vi mycket stolta över det arbete som
gjorts under 2020 och fortfarande görs. Erfarenheterna från hanteringen av pandemin utgör viktiga
lärdomar för framtida arbete i allt från smittskydd till ledarskap. Vi är med stort engagemang redo för
nya utmaningar.

För 2021 vill socialnämnden prioritera bl. a


Kvalitetsarbetet i alla verksamheter



Alla brukares delaktighet och inflytande



Det förebyggande arbetet samt tidiga insatser för barn och unga



De äldres upplevelse av ensamhet och isolering

Bodil Mellgren

Mikael Lagergren

Ordförande Socialnämnden

1:e vice ordförande Socialnämnden

Nämndens uppdrag
Personer som har behov av socialtjänstens insatser kontaktar socialnämnden. De ansöker om
insatser eller tar del av tjänster som nämnden tillhandahåller utan prövning. Det handlar om boende,
hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, coachning för att komma ur
bidragsberoende, bostadsanpassning, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet, stöd till familjer,
personer med missbruksproblematik, våld i nära relation, stöd till skolelever mm. Dagligen sker en
mängd möten mellan personer i olika åldrar och livssituationer, och nämndens personal. Helger
utgör inget undantag. Stöd och insatser pågår fortlöpande, även nattetid.

Förutsättningar för planperioden
Invånare
Strängnäs kommun har ca 36 000 invånare. 2 200 använder sig regelbundet av nämndens
tjänsteutbud och ännu fler har tillfälliga kontakter med nämnden. Invånarna använder sig allt mer av
digitala system för informera sig och kontakta nämnden vid ansökningar, synpunktsinlämningar mm.
Samhälle
Socialnämndens verksamheter finns i Strängnäs, Mariefred, Åkers styckebruk och i Stallarholmen.
Där samverkar nämnden med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, lokala företag,
frivilligorganisationer m.fl. Inom Sörmland sker samverkan inom Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV), som är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner. I
hälso- och sjukvårdsärenden har socialnämnden daglig kontakt med Regionen.
På riksnivå finns en mängd organisationer och webbinformation som ger kunskap, inspiration och
styrning till nämndens verksamheter, exempelvis Sveriges kommuner och regioner (SKR),
Socialstyrelsen (SoS) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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En faktor som under Coronapandemin satt avtryck i socialnämndens verksamhet och budget är att
när arbetslösheten stiger är det fler som inte kan försörja sig utan söker och beviljas försörjningsstöd.
Effekten bedöms kvarstå under 2021.
Socialtjänstlagen, som styr mycket av socialnämndens verksamheter är under översyn. Regeringen
har tagit emot ett slutbetänkande och processen går vidare inom regeringskansliet. Den nuvarande
socialtjänstlagen tillkom 1982. Socialtjänsten behöver bli mer tillgänglig och modern.
Medarbetare
1 400 medarbetare arbetar inom nämndens verksamheter, varav 870 är tillsvidareanställda. 54
procent av dessa har heltidstjänster. En målsättning under 2021 är att alla tillsvidareanställda ska få
erbjudande om heltidstjänst.
Ekonomi
Socialnämnden förfogar över en budget på 758,4 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021 och en
investeringsbudget på 4,8 miljoner kronor. I budgetramen för 2021 ingår ett statsbidrag på 16
miljoner kronor öronmärkta till äldreomsorgen. Den demografiska fördelningen utgör en grund för
nämndens ekonomiska planering. Dock kan andra faktorer som sjukdom och behov i vissa grupper
medföra behov av korrigeringar.

Konkurrensplan
Bilaga: Konkurrensplan för Socialnämnden Strängnäs 2021.

Uppföljning av privata utförare
Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2021.
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Kommunens övergripande perspektiv och mål
Invånare
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs
kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs
kommun.
Mål
Kommunfullmäktiges mål: Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer
utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.
Kommunfullmäktiges mål: I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från
invånarnas behov.
Beskrivning:
Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med
flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i kommunens utveckling. Att vara medskapande i
kommunens utveckling handlar om att kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från
enskilda brukare och från dess sammanslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i
Strängnäs kommun har tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som
erbjuds.
Kommunens viktigaste utmaningar
Den kommunala grundskolans viktigaste utmaning är att kunskapsresultaten måste stärkas och
likvärdigheten mellan skolorna måste förbättras. Fler elever behöver blir godkända i alla ämnen och
gymnasiebehörigheten behöver öka. Hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera lärare finns även
i Strängnäs kommun och påverkar resultatet. Skolutvecklingsprogram 2023 ligger till grund för att hantera
utmaningarna inom skolan. Fortsatt fokus på kunskapsresultaten samt intern och extern samverkan ska
vända resultaten.
Invånare, företagare, församlingar, föreningar, besökare med flera söker information om vår plats. De
jämför vår plats med andra i sökandet efter att köpa hus, starta företag, placera sina barn i skola och mycket
mer. Den digitala utvecklingen ger fler människor möjlighet att ta del av tjänster av hög kvalitet. Strängnäs
kommun behöver arbeta aktivt för att skapa förtroende hos invånare, företagare och andra aktörer.
Möjligheten till att delta i kommunens utveckling behöver förbättras.
Strängnäs kommun är i grunden en trygg plats, men alla upplever inte den så. Anmälda brott bland
ungdomar ökar. Strängnäs kommun behöver vara en trygg plats att bo, leva och verka i. Trygghetsskapande
arbete är något som berör både flera aktörer i samhället samt flera verksamheter inom förvaltningen.
Samverkan är här av stor vikt. Förebyggande och tidiga insatser är framgångsfaktorer där kommunstyrelsen
leder ett fortsatt arbete.
Konsekvenserna av Coronapandemin kommer att medföra att fler invånare blir utan arbete och att
försörjningsstödet ökar för kommunen under de kommande åren. Den lägre sysselsättningen ger lägre
intäkter för kommunen och kopplat till den demografiska utvecklingen med högre utgifter kommer det att
vara en av kommunens största utmaningar. Det kommer också få stora konsekvenser för vårt näringsliv i
skapandet av attraktiva och livskraftiga arbetsplatser för våra invånare.
Strängnäs är en viktig del i arbetet med att förebygga samt att ge stöd och insatser för personer med ohälsa.
Det kräver kompetenta medarbetare men även samverkan mellan kommunen och regionen samt andra
aktörer för att vi ska nå ända fram. Kommunen behöver även ge förutsättningar till att invånare i Strängnäs
kommun ska kunna ha en god fysisk och psykisk hälsa genom att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Befolkningen i Strängnäs ökar. Framförallt ökar den yngre och den äldre populationen medan invånare i
arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Den ökande befolkningen och den demografiska utvecklingen i
Strängnäs kommun medför ökat behov av kommunal service, ökade kostnader, fler investeringar samt brist
på arbetskraft.
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Politiska prioriteringar
Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet
 Kommunen fortsätter arbetet med Skolutveckling 2023 där arbetet för bättre resultat i skolan och
likvärdighet mellan skolor ligger i fokus.
 För att lyckas med målsättning med förbättra grundskolans kunskapsresultat och att fler får
gymnasiebehörighet behöver hela kommunkoncernen vara delaktiga.
 Barn och ungdomar behöver vara delaktiga och kunna påverka sin undervisningssituation.
Medborgardialog och utveckling av tjänster
 Barn, ungdomar, vuxna och äldre är självklara samtalsparter när kommunens tjänster utvecklas.
Elevers, brukares, invånares och företagares behov ligger till grund vid verksamhetsutveckling för
hållbara tjänster.
 Digitala verktyg är nödvändiga för framtiden och är utgångspunkten vid utveckling av nya och
befintliga kommunala tjänster.
Trygghet genom samverkan
 Kommunen arbetar med trygghetsskapande aktiviteter i hela kommunen. Det behöver ske genom
samverkan mellan nämnder, kontor och bolag tillsammans med föreningar och myndigheter
utanför organisationen. Elever, brukare, invånare och företagare ska alla kunna bo, lära och verka i
ett tryggt Strängnäs kommun.
 Kommunen arbetar för att fler alternativa boendeformer för äldre tillskapas.
 Strängnäs kommun drar lärdom från krishanteringen under Coronapandemin och hur det drabbade
invånare och samhälle. Kommunen förstärker en hög och god beredskap för eventuella kommande
kriser.
Förebyggande arbete mot ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre
 Kommunens arbete för god hälsa hos kommunens invånare präglas av samverkan och social
hållbarhet enligt Agenda 2030.
 Kommunen arbetar i samverkan med regionen och andra aktörer för folkhälsa i ett förebyggande
syfte där invånare kan utöva aktiviteter som gynnar den generella folkhälsan i samhället.
 Arbetet, genom Barn- och ungdomsstrategin, fokuserar på prevention/främjande och förebyggande
arbete, samverkan och tidiga insatser för barn och unga som far illa och/eller lider psykisk ohälsa.
 Fortsatt arbete med den horisontella satsningen ”Tidiga insatser för barn och unga”.
 Samverkan mellan kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet hos äldre. Insatserna
kan vara komplexa och kräver att Strängnäs kommun har kompetent och utbildad personal för att
kunna genomföra insatserna.
 I samverkan skapa och utveckla platser för möten över generationsgränserna i syfte att minska
isolering och ensamhet.

Socialnämndens mål
1.

Socialnämnden befrämjar inflytande och delaktighet för invånare och brukare.

Beskrivning:
Socialnämnden ska vara öppen gentemot invånare, brukare och även medarbetare. Det ska vara möjligt att
på olika sätt ha kontakt med nämnden, informera sig om nämndens planer och beslut. Det ska vara lätt att
hitta information, bl.a. på kommunens hemsida och i sociala medier. Informationen ska vara begriplig.
Brukare ska medverka i planering av sina beviljade insatser. Medborgare ska kunna kontakta nämnden och
känna delaktighet och ha inflytande.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att alla brukare ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande.
Politiska prioriteringar
 Aktuella genomförandeplaner för alla brukare.
 Dialoger och forum för samverkan, i olika former och vid olika tillfällen.
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Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 10, Minskad ojämlikhet.

Socialnämndens mål
2.

Socialnämnden stöttar kommunens äldre för deras deltagande i samhällslivet.

Beskrivning:
Socialnämnden vill möjliggöra genom ett varierat tjänsteutbud att äldre kan delta i samhällslivet, utifrån
olika perspektiv och individuella önskemål. Kommunen, regionen och andra, exempelvis
frivilligorganisationer, samarbetar på ett sätt som underlättar för äldre att få sina behov tillgodosedda.
Nämnden har hög kompetens i äldrefrågor.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att samverkan sker inom kommunen, med andra kommuner, regionen, med civilsamhället och
andra intressenter.
Politiska prioriteringar
 Samverkan inom och utom kommunen.
 I samverkan medverka till skapandet och utvecklandet av olika mötesplatser för äldre.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Socialnämndens mål
3.

Socialnämndens tjänster utvecklas för att ständigt hålla hög kvalitet.

Beskrivning:
Socialnämndens tjänsteutbud ska vara av hög kvalitet. Brukare och invånare ska lätt hitta kanaler för att
lämna synpunkter och delta i verksamheternas utveckling. Nämnden vill motverka undernäring inom
äldreomsorgen samt möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att ha ett meningsfullt liv och en
aktiv vardag. Barn och unga ska förstå att socialnämnden stöttar dem för att nå önskade resultat i skolan.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att möta behov, utifrån den demografiska utvecklingen med fler äldre och fler med komplex
sjukdomsbild.
 Att hålla nere antalet medarbetare som en brukare med hemtjänst möter, för bibehållen eller
förbättrad kvalitet.
 Att bemanningen inom äldreomsorgen i hög grad överensstämmer med de äldres behov.
 Att hålla en hög kvalitet inom samtliga verksamheter.
 Att prioritera det förebyggande arbetet för barn och unga och satsa på tidiga insatser.
 Att kunna möta de behov som personer med funktionsnedsättning har.
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Politiska prioriteringar
 Maten och måltidsmiljön för äldre.
 Kompetensutveckling och bemanning inom äldreomsorgen.
 Det horisontella arbetet i enlighet med Barn och Ungdomsstrategin.
 Framtagande av utvecklingsprogram för äldreomsorgen respektive funktionshinderomsorgen.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 1, Ingen fattigdom, mål 2 Ingen hunger och mål 3 God hälsa
och välbefinnande.

Socialnämndens mål
4.

Det är lätt för invånarna att hitta, förstå och använda sig av socialnämndens tjänsteutbud.

Beskrivning:
Socialnämnden vill att det ska vara lätt att nå socialtjänsten per telefon, internet eller på annat sätt. Språket
som nämnden använder ska vara anpassat efter alla invånarna. Att ansöka om insatser ska vara
lättillgängligt. Barn och ungdomar ska på egen hand hitta fram till socialnämndens tjänster.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att nå alla medborgare med information om socialnämndens tjänster.
Politiska prioriteringar
 Informationsspridning och mötesplatser.
 Utveckla den information som nämnden tillhandahåller på webben.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.
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Samhälle
Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med
civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och
föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och
verka i Strängnäs kommunen.
Mål
Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas.
Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.
Beskrivning:
För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Hållbarhet avser social- miljömässigoch ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete
och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom
området.
Kommunens viktigaste utmaningar
Klimatarbetet kräver samverkan. Kommunkoncernen, företagare och invånare behöver alla ställa om för att
vi gemensamt ska nå de nationella och internationella klimatmålen.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag att Strängnäs kommunen ska vara fossilfritt 2030 samt
klimatneutralt 2040 ställer stora omställningskrav på kommunen. Omfattande aktiviteter behöver
genomföras för att nå målen. En klimat- och energiplan ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
särskilda uppdragen och en mycket viktig del för Strängnäs kommuns fortsatta klimatarbete.
Näringslivet i kommunen är starkt men kan bli ännu starkare. Kommunen behöver, tillsammans med
näringslivet, arbeta för en stark attraktionskraft som lockar invånare, besökare och företagare till att bli en
del av Strängnäs kommun.
Politiska prioriteringar
Samverkan för klimatet
 Klimat- och energiplanen stödjer fortsatt arbete med kommunens omställning mot fossilfria
transporter och klimatneutralitet där hela kommunkoncernen behöver bidra till att skapa
miljömässigt hållbarhet enligt Agenda 2030.
 Genom horisontella medel fortsätter kommunen att stimulera och förverkliga innovativa idéer för
hållbar verksamhetsutveckling.
Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet
 Strängnäs kommunkoncern tar ett gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet.
 Näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023 – för ett bra företagsklimat, ligger till grund för det
gemensamma ansvaret framåt. Samtal och samverkan, inom och utanför organisationen, är nyckeln
till en stark attraktionskraft.

Socialnämndens mål
5.

Socialnämnden utvecklar sitt samarbete med andra nämnder, myndigheter, frivilligorganisationer
och företag.

Beskrivning:
Socialnämnden vill satsa på att fortsätta utveckla samarbetet med andra nämnder och det omgivande
samhället. Bl.a. med frivilligorganisationer som har intresse av det som pågår inom nämndens
ansvarsområde. Samarbete kring tidiga insatser för barn och unga är prioriterat. Socialnämnden och företag
i kommunen samarbetar kring personer med försörjningsstöd, i syfte att dessa ska bli självförsörjande och
för företagen att hitta lämplig arbetskraft.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Möta behovet hos allt fler äldre med olika behov.
 Att möta den otrygghet som finns i samhället.
 Att möta psykisk ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre.
 Att bryta isolering och upplevd ensamhet hos äldre.
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Politiska prioriteringar
 Samverka mellan kontoren med hjälp av ett horisontellt arbetssätt.
 Vara en av flera aktörer och en viktig sådan, för att bygga och upprätthålla en hållbar kommun, och
därmed samverka externt.
 Utgå från Barn och Ungdomsstrategin som grund för prioritering av tidiga och förebyggande
insatser för målgruppen.
 Medverka till att tillskapa alternativa boendeformer för äldre.
 Socialnämnden är en av flera aktörer för att bygga och upprätthålla en hållbar kommun, varför
samverkan med externa aktörer är väsentlig.
 Barn och Ungdomsstrategin ligger till grund för prioritering av tidiga och förebyggande insatser för
målgruppen.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 11, Hållbara städer och samhällen.

Socialnämndens mål
6.

Socialnämnden verkar för att minska våld i nära relationer.

Beskrivning:
Socialnämnden arbetar för att undanröja våld i nära relationer, med ett särskilt fokus på hedersförtryck,
oavsett kön. Kunskap om våld och hedersförtryck ska finnas i verksamheten och hur barn som bevittnat våld
påverkas samt deras behov av insatser.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att möta den otrygghet som finns i hemmen.
 Att synliggöra problematiken med våld i nära relationer
 Att arbeta med psykisk ohälsa.
Politiska prioriteringar
 Kompetensutveckling om våld i nära relationer.
 Information om våld i nära relationer.
 Tidiga och förebyggande insatser.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 5, Jämställdhet.
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Socialnämndens mål
7.

Socialnämnden minimerar verksamheternas negativa klimatpåverkan.

Beskrivning:
Socialnämnden arbetar aktivt för att öka hållbarhet i syfte att nå angivna klimatmål. Socialnämnden vill
minska matsvinn och avfall, garantera återvinning av avfall, om möjligt handla närodlat och prioritera
miljövänligt producerade varor. Nämndens klimatarbete bedrivs i samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med kommunens Klimat- och energiplan. Nämnden arbetar för att
alla transporter ska bli fossilfria. Nämnden är öppen för innovativa idéer i klimatfrågan.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att minska matsvinnet inom verksamheterna.
 Att minska bilresandet.
 Att tillsammans med övriga nämnder nå klimatmålen inom angiven tid.
Politiska prioriteringar
 Matsituationen och måltidsmiljön för äldre.
 Medarbetarnas kompetens kring mat och måltid för äldre.
 Ett kreativt tänkande kring äldres mat och måltider.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.
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Medarbetare
Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern.
Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas
förtroende för kommunen.
Mål
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna
och attraktiva arbetsmiljöer.
Beskrivning:
Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande arbetsmiljöer med hög
frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande och ges möjlighet till
kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas kompetens
för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare
aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit
och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge
tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.
Kommunens viktigaste utmaningar
SKL:s rekryteringsrapport 2018 berättar om en framtid där alla kommuner och landsting kommer att ha svårt
att rekrytera den kompetens de behöver. Det gäller även för Strängnäs kommun. Bristen på bland annat
undersköterskor under de kommande åren kommer att ställa stora krav på att ställa om hur vi utför tjänster
och hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att stödja i utförandet av dessa tjänster. De
ekonomiska resurserna i kommunen och tillgången på kompetent arbetskraft riskerar dock att inte räcka till.
Därför behöver vi en effektiv digital utveckling och medarbetare som vill utveckla verksamheten.
Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och
kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla stolta medarbetare. Två avgörande delar
är att lyckas med detta är att lyckas sänka personalomsättningen än mer och att sjukfrånvaron minskar.
Sjukfrånvaron i Strängnäs kommuns organisation har en positiv och sjunkande trend. Det var innan
Coronapandemin. Efter det har korttidsfrånvaron i organisationen ökat av förklarliga skäl. Även
fortsättningsvis behöver den relativt höga sjukfrånvaron hanteras och minskas.
Politiska prioriteringar
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
 Långsiktig analys av framtida personalbehov och finansiell analys ligger till grund för
kompetensförsörjningsarbetet.
 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta för; bra arbetsmiljö, ha duktiga ledare, att
tillvarata kunskap och erfarenhet hos medarbetare, att erbjuda utvecklingsmöjligheter och att ha
en hög frisknärvaro.
 Fortsatt satsning genom horisontella medel på arbetsmiljö och frisknärvaro.

Socialnämndens mål
8.

Socialnämndens medarbetare har låg sjukfrånvaro.

Beskrivning:
Socialnämnden vill att det ska vara hälsosamt att arbeta inom socialnämndens verksamheter, att
sjukfrånvaron ska vara låg och frisknärvaron hög. Aktiviteter som befrämjar hälsa hos medarbetarna
uppmuntras. Långtidssjukskrivna medarbetare ska inte behöva vänta på rehabilitering för att komma vidare.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att få ner sjuktalen, både långtids- och korttidssjukfrånvaron.
 Att tid avsätts för arbetsmiljöarbete och att medarbetarna engageras.
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Politiska prioriteringar
 Chefsstöd.
 Arbetsmiljöarbete.
 Fruktbar samverkan såväl inom förvaltningen som med sjukvården och försäkringskassan.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 3, God hälsa och välbefinnande.

Socialnämndens mål
9.

Socialnämndens medarbetare är delaktiga i arbetsplatsernas utveckling för attraktiva
arbetsmiljöer och hög kompetens.

Beskrivning:
Socialnämnden vill vara mån om sina medarbetare, och att var och en har en personlig
kompetensutvecklingsplan. Alla ska regelbundet och inom arbetstidens förläggning delta i arbetsplatsträffar
i syfte att medverka i arbetsmiljöarbetet. Nämnden stöttar sina ledare och vill ge förutsättningar för att klara
sitt uppdrag. Medarbetarnas kompetens tas tillvara och de känner att de utvecklas. Personalplaneringen är
långsiktig och har sin utgångspunkt i finansiell analys. Heltid som norm införs.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att vara en attraktiv arbetsgivare.
 Att dra till sig och behålla kompetenta medarbetare.
 Att stötta och ge utvecklingsmöjligheter till nämndens ca 40 chefer.
 Att hålla hög kompetens hos medarbetarna inom de kunskapsområden där nämnden är verksam.
 Att anställda och arbetsgivare tillsammans bedriver ett kreativt och verksamt arbetsmiljöarbete.
Politiska prioriteringar
 Chefsstöd.
 Arbetsmiljöarbete.
 Rekryteringsarbete för att hitta och behålla kompetenta medarbetare.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
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Ekonomi
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och
verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en
förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.
Mål
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin
är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.
Beskrivning:
Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utmaningarna, både
kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi
med fokus på miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och framtida kompetensförsörjning.
Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat
genom digitaliseringens möjligheter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö.
Kommunens viktigaste utmaningar
Strängnäs kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Den ökande befolkningen och den demografiska utvecklingen i Strängnäs kommun ökar
behovet av kommunal service, ökade kostnader, fler investeringar och brist på arbetskraft. De demografiskt
betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna. Det är viktigt att fokusera på
åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. För att hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och
effektiv ekonomistyrning där vi vågar utmana rådande strukturer och arbetssätt, vara öppna för
digitaliseringens möjligheter.
Den kraftiga Coronapandemin runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt.
Det är nu inte längre fråga om världen och Sverige går in i en lågkonjunktur eller inte, utan hur djup och
långvarig den blir. Detta beror i sin tur naturligtvis på hur spridningen av viruset fortskrider såväl som vilka
åtgärder som sätts in, både för att stävja smittspridningen och för att mildra de negativa effekterna på
ekonomin.
Kommunkoncernen står inför flera stora investeringar under de kommande åren till exempel utveckling av
Larslunda, reningsverk, trygghetsbostäder, ombyggnad av kommunhus samt andra stora investeringar.
Dessa behöver hanteras och verksamheten kommer att påverkas i hög grad.
Nyttjandet av digitaliseringens möjligheter är avgörande. Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar
dock tid och resurser från den ordinarie verksamheten. I det ligger utmaningen och samtidigt
framgångsfaktorn för Strängnäs kommun.
Politiska prioriteringar
Aktiv ekonomistyrning
 Strängnäs kommun fortsätter att arbeta med en aktiv ekonomistyrning, både ekonomisk och
kvalitetsmässig, för att skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. Det sker i
huvudsak genom införandet av den långsiktiga ekonomiska planen (LEP).
 Vi lär av och jämför oss med de kommuner som har gjort stora verksamhetsmässiga
resultatförbättringar. När det är lämpligt jämför vi med de som är topp 30 i landet. Vi sprider
kunskap till andra kommuner där Strängnäs är föregångare.
Förstärka den digitala omställningen
 Kommunkoncernen fortsätter att satsa på innovation och verksamhetsutveckling genom
digitalisering. Förvaltningen ska vara drivande i användningen av digitala verktyg, tekniker och
arbetssätt. Det ska leda till effektivare arbetssätt i förvaltningen för att spara tid och resurser och
på så sätt bidra till hanteringen av kompetensförsörjningsutmaningen.
 Den digitala omställningen ska ge en effektivare förvaltning och samtidigt förbättra eller bibehålla
kvaliteten i de tjänster som erbjuds kommunens invånare.
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Socialnämndens mål
10. Socialnämnden använder resurser effektivt, utmanar rådande arbetssätt och bedriver innovativt
arbete bl.a. med hjälp av digital teknik.
Beskrivning:
Nämnden beviljar i första hand lösningar på hemmaplan och i andra hand via externa placeringar. Nämnden
använder sig av digital teknik och säkerställer att sådan kompetens finns överallt i verksamheten.
Medarbetarna uppmuntras i att finna nya arbetssätt. Nämnden jämför sig med landets bästa kommuner.
Nämndens viktigaste utmaningar
 Att på hemmaplan möta brukares behov av omfattande insatser, och undvika externa placeringar.
 Att genomföra digital transformation och verksamhetsutveckling.
 Att bedriva innovationsarbete i alla verksamheter.
Politiska prioriteringar
 Digitalisering.
 Kompetensutveckling inom informationsteknologin.
Agenda 2030
Socialnämnden ansluter sig till Agenda 2030 mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.
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Budget 2021-2023
Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av
verksamheten. I driftbudgeten för 2021-2023 ingår justeringar och uppräkningar för volymer, löner,
priser samt effektiviseringar.

Driftbudget
Tabell 1. Driftbudget per verksamhetsområde

För 2021 har Socialnämnden tilldelats en driftbudget med 758,4 miljoner kronor vilket innebär en
minskning av budgetramen med 6,8 miljoner kronor eller 0,9 procent jämfört med budgeten för
2020. Minskningen mellan åren beror på att nämnden under 2020 fick tillfälliga budgettillskott med
19,1 miljoner kronor för prognostiserat ökade kostnader på grund av Covid-19 samt 6 miljoner
kronor för satsningar på digitalisering.
När de tillfälliga satsningarna 2020 exkluderas blir ökningen av budgetramen 2021 18,3 miljoner
kronor eller 2,5 %. I budget 2021 ingår en långsiktig satsning på äldreomsorgen med 12 miljoner
kronor och en kortsiktig satsning på sommarjobb med 1 miljon kronor. Äldreomsorgen har dessutom
under 2020 tilldelats en budget på 4 miljoner kronor för ökad nattbemanning, vilket sammantaget
ger äldreomsorgen ett tillskott på 16 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas för att
utveckla måltiderna, bryta upplevd ensamhet, öka de äldres självständighet med hjälp av digital
teknik, förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten, bemanna med särskild personal för
städuppgifter, öka bemanningen nattetid samt för teamutveckling och utbildningsinsatser. För 2022
och 2023 är ramökningen 0,8 respektive 0,9 procent.
Mellan åren 2020 och 2021 har budgeten under ledning ökat, dels beroende på att medarbetare
överflyttats dit dels på att viss del av satsningen på 12 miljoner kronor för äldreomsorgen har
budgeterats där. Detta för att göra planerade centrala satsningar på bland annat ökad
brukarsjälvständighet med digitalteknik, kvalitetsutveckling och satsningar på medarbetarskapet
möjliga.
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Investeringsbudget
Tabell 2. Investeringsbudget per kategori.

Socialnämndens investeringsbudget för 2021 är 4,8 miljoner kronor, 2022 4,9 miljoner kronor och
2023 9,2 miljoner kronor. Den årliga fördelningen av investeringarna mellan maskiner och inventarier
respektive IT och digitalisering framgår i ovanstående tabell. I maskiner och inventarier ingår utbyte
av möbler och maskiner som sängar, lyftar m.m. Under 2022 utrustas ett nytt serviceboende, en ny
gruppbostad och en ny daglig verksamhet. I IT och digitalisering ingår maskinell utrustning,
programvara samt kostnader relaterade till införandet. Under 2024 startas ett nytt äldreboende. I
den nuvarande investeringsramen ingår 3 miljoner kronor för nytt äldreboende som kommer att
justeras i senare planer, eftersom det ska läggas ut på entreprenad och nämnden inte kommer att ha
några investeringskostnader för boendet.

Ramprotokoll
Tabell 3. Ramprotokoll för socialnämnden
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Detaljerad driftbudget
Tabell 4. Driftbudget 2020-2022 fördelat på intäkter och kostnader

Nyckeltalsbilaga
Nämnden följer nyckeltal från samlingen Kommunens kvalitet i korthet i Kolada. Adress:
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16576&tab_id=148352
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