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Årsredovisning 2020 för vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden upprätta
årsredovisning inklusive bokslut per den 31 december. Årsredovisningen innehåller utöver
uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontroll och
personalredovisning.
Beredning
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om -13,7 mkr för 2020.
Nämndens resultat har påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Såväl nämndens
kostnader som intäkter har påverkats. Nämnden har fått statliga bidrag kopplat till pandemin
som ersättning för merkostnader. Nämnden observerar att volymerna inom äldreomsorgen
har sjunkit eller inte ökat under året. Denna minskning beror troligen på pandemin och är en
trend som återfinns i riket. Nämnden gör därmed bedömningen att volymerna kommer att
öka under 2021 när pandemin avtar.
Det strukturella underskottet, rensat från kostnader och intäkter påverkat av pandemin,
fortsatt beräknat till - 35,0 mkr och finns därmed kvar att hantera under 2021.
Av nämndens sex uppsatta mål är två helt uppfyllda. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda. I
uppföljningen av vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan framgår det att fyra av
nämndens sex internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/ försumbar
anmärkning, två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning. Vid årsbokslutet
bedöms två av nämndens fyra uppdrag vara helt uppfyllda. Ett uppdrag bedöms ej vara
uppfyllt då det har nedprioriteras med anledning av coronapandemin. Ett uppdrag har
återtagits under året.
Arbetet med covid-19 har i hög grad påverkat nämnden under 2020, arbetsuppgifter och
planerad verksamhetsutveckling har till stor del omprioriteras. Fokus på covid-19 i samtliga
verksamheter har även haft påverkan på nämndens ekonomi.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan på verksamheten.
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