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§ 1 Dnr 2022/4 

Årsbokslut 2021 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Utfallet för helår 2021 prognostiserades i oktober till + 3,9 Mkr inklusive 
uppskattad ersättning från återsökningen via Migrationsverket. Slutresultatet 
för 2021 blev efter årsbokslut + 5,8 Mkr.  
 
I resultatet ingår en reservation för en månads dubbelhyra för Limsjögården. 
Flytten till Lyckavägen har även resulterat i merkostnader i slutet av året. 
Under 2021 har sektorn erhållit statsbidrag för Covid-19 samt tillfällig 
sjuklöneersättning från Försäkringskassan vilket påverkar resultatet positivt. 
 
Överskottet inom avdelning Myndighet beror till stor del på att individ- och 
familjeomsorgen (IFO) förbättrat sitt resultat för både placeringar och 
ekonomiskt bistånd, samt att verksamheten erhöll mer medel för 
återsökningar från Migrationsverket än budgeterat. Ersättningen blev 1,4 
Mkr större än förväntat vid prognos oktober. Årets resultat för Myndighet 
och IFO slutade på +10,1 Mkr.  
 
Den utbildningsplan som fanns för året har inte kunnat verkställas fullt ut 
som planerat på grund av restriktioner kring pandemin samt vakanta tjänster 
och detta tillsammans påverkar resultatet positivt, +2,4 Mkr. 
 
Underskottet finns inom äldreomsorgen som har haft stora problem med 
tillgång till vikarier. Framför allt hemtjänsten och de särskilda boendena har 
haft höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid då 
ordinarie personal fått gå in och arbeta i brist på vikarier. Äldreomsorgens 
kunder/boende har blivit äldre och de har även mer omsorgsbehov vilket gör 
att det behövs mer personalresurser. Resultatet för äldreomsorgen (ordinärt 
boende, särskilt boende och hälso- och sjukvård och rehabilitering, HSR) 
blev -10,0 Mkr. 
 
Funktionshinder och stöd redovisar ett plusresultat på +3,2 Mkr. 
Funktionshinder och stöd går + 0,8 Mkr vilket främst härrör till vakant tjänst 
och ej nyttjad utbildningsbudget. LSS har en positiv budgetavvikelse på +0,5 
Mkr vilket beror på minskade ärenden inom personlig assistans. 
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Öppenvårdens budgetavvikelse blev + 1,9 Mkr. Främsta orsakerna är 
vakanta tjänster samt felaktig lokalbudget. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ser den stora utmaningen framför allt inom äldreomsorgen och dess 
behov av resurser, både personella samt ekonomiska. Genomlysningar av 
verksamheterna sker sedan tidigare årsvis och utifrån dessa resultat 
struktureras verksamheterna. Genomlysning av vårdtyngden har 
återupptagits och kommer att pågå inom flera verksamheter under 2022 och 
kan ge vägledning i ett fortsatt arbete i organisationerna för att se över 
kommunens resurser. Inom IFO och öppenvården fortsätter utvecklingen och 
samarbetet både internt och externt för att skapa bästa nytta för individer 
kopplat till ekonomin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-07 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 2 Dnr 2021/563 

Information om mål, resultat och nyckeltal sociala 
sektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerade om måluppfyllelse, 
resultat och nyckeltal för år 2021 inom sociala sektorn. Den slutgiltiga 
rapporten redovisas vid socialutskottets sammanträde 2022-03-08. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-02-08 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Johan Karén 
Avd-chef Anna Wikberg  
Avd-chef Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
 

5Protokoll socialutskottet 2022-02-08
(Signerat, SHA-256 15C7D05E0739D59ADB709F4D471CAA75774B2D23E022D6859AF8DC05B9F4B71B)

Sida 5 av 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 3 Dnr 2022/79 

Information om organisationen inom sociala sektorn 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om 
organisationsförändringar som genomförts inom sektorn. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-02-07 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 4 Dnr 2021/1528 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 Brottsofferjouren 
Leksand - Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren Leksand-Rättviks mål är att brottsutsatta kommuninvånare 
i respektive kommun, dess anhöriga samt vittnen kan få stöd och 
information/vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor samt kontakt med vård och myndigheter. 
Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
Brottsofferjouren överlämnar ärendet till professionella när det bedöms att 
jourens volontärinsatser är otillräckliga. 
Det har kommit en ansökan till Leksands kommun om ett verksamhetsbidrag 
för 2022 med 2,50 kronor per invånare för att ha möjlighet att utföra arbetet 
med god kvalité, kontinuitet, utbilda stödpersoner, avlöna samordnare/ 
administratör samt hyra lokal.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till brottsoffer. För familj och stöd 
är Brottsofferjouren en stor avlastning, då de har jour dygnet runt och 
klienterna hänvisas dit. Vi har endast goda erfarenheter av Brottsofferjouren 
och vill fortsätta att ha möjlighet att hänvisa klienter dit. 

Finansiering 
Bidraget om 40 035 kronor per 2022 finansieras inom sociala sektorns 
budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-21 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 från Brottsofferjouren 

Utskottets beslut 
1. Bidra till Brottsofferjouren Leksand Rättvik med 2,50 kr per invånare 

under 2022. 
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Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Ekonomiavdelningen 
Brottsofferjouren Leksand - Rättvik 
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§ 5 Dnr 2021/449 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
4/2021 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 4/2021. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: 

- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan missbruk och beroende. – 
påbörjat 

- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan kring personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar. – påbörjat 

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 4/2021 daterad 2022-01-25 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 6 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 4/2021 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-25 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2021, 
sociala sektorn.  

Utskottets beslut 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-25 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2021, 
sociala sektorn.  

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Avd-chef Anna Wikberg 
Avd-chef Johan Karén 
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§ 1 Dnr 2022/4 


Årsbokslut 2021 sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Utfallet för helår 2021 prognostiserades i oktober till + 3,9 Mkr inklusive 
uppskattad ersättning från återsökningen via Migrationsverket. Slutresultatet 
för 2021 blev efter årsbokslut + 5,8 Mkr.  
 
I resultatet ingår en reservation för en månads dubbelhyra för Limsjögården. 
Flytten till Lyckavägen har även resulterat i merkostnader i slutet av året. 
Under 2021 har sektorn erhållit statsbidrag för Covid-19 samt tillfällig 
sjuklöneersättning från Försäkringskassan vilket påverkar resultatet positivt. 
 
Överskottet inom avdelning Myndighet beror till stor del på att individ- och 
familjeomsorgen (IFO) förbättrat sitt resultat för både placeringar och 
ekonomiskt bistånd, samt att verksamheten erhöll mer medel för 
återsökningar från Migrationsverket än budgeterat. Ersättningen blev 1,4 
Mkr större än förväntat vid prognos oktober. Årets resultat för Myndighet 
och IFO slutade på +10,1 Mkr.  
 
Den utbildningsplan som fanns för året har inte kunnat verkställas fullt ut 
som planerat på grund av restriktioner kring pandemin samt vakanta tjänster 
och detta tillsammans påverkar resultatet positivt, +2,4 Mkr. 
 
Underskottet finns inom äldreomsorgen som har haft stora problem med 
tillgång till vikarier. Framför allt hemtjänsten och de särskilda boendena har 
haft höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid då 
ordinarie personal fått gå in och arbeta i brist på vikarier. Äldreomsorgens 
kunder/boende har blivit äldre och de har även mer omsorgsbehov vilket gör 
att det behövs mer personalresurser. Resultatet för äldreomsorgen (ordinärt 
boende, särskilt boende och hälso- och sjukvård och rehabilitering, HSR) 
blev -10,0 Mkr. 
 
Funktionshinder och stöd redovisar ett plusresultat på +3,2 Mkr. 
Funktionshinder och stöd går + 0,8 Mkr vilket främst härrör till vakant tjänst 
och ej nyttjad utbildningsbudget. LSS har en positiv budgetavvikelse på +0,5 
Mkr vilket beror på minskade ärenden inom personlig assistans. 
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Öppenvårdens budgetavvikelse blev + 1,9 Mkr. Främsta orsakerna är 
vakanta tjänster samt felaktig lokalbudget. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ser den stora utmaningen framför allt inom äldreomsorgen och dess 
behov av resurser, både personella samt ekonomiska. Genomlysningar av 
verksamheterna sker sedan tidigare årsvis och utifrån dessa resultat 
struktureras verksamheterna. Genomlysning av vårdtyngden har 
återupptagits och kommer att pågå inom flera verksamheter under 2022 och 
kan ge vägledning i ett fortsatt arbete i organisationerna för att se över 
kommunens resurser. Inom IFO och öppenvården fortsätter utvecklingen och 
samarbetet både internt och externt för att skapa bästa nytta för individer 
kopplat till ekonomin.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-07 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 2 Dnr 2021/563 


Information om mål, resultat och nyckeltal sociala 
sektorn 2021 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerade om måluppfyllelse, 
resultat och nyckeltal för år 2021 inom sociala sektorn. Den slutgiltiga 
rapporten redovisas vid socialutskottets sammanträde 2022-03-08. 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-02-08 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Johan Karén 
Avd-chef Anna Wikberg  
Avd-chef Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 3 Dnr 2022/79 


Information om organisationen inom sociala sektorn 
2022 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om 
organisationsförändringar som genomförts inom sektorn. 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-02-07 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 4 Dnr 2021/1528 


Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 Brottsofferjouren 
Leksand - Rättvik 


Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren Leksand-Rättviks mål är att brottsutsatta kommuninvånare 
i respektive kommun, dess anhöriga samt vittnen kan få stöd och 
information/vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor samt kontakt med vård och myndigheter. 
Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 
Brottsofferjouren överlämnar ärendet till professionella när det bedöms att 
jourens volontärinsatser är otillräckliga. 
Det har kommit en ansökan till Leksands kommun om ett verksamhetsbidrag 
för 2022 med 2,50 kronor per invånare för att ha möjlighet att utföra arbetet 
med god kvalité, kontinuitet, utbilda stödpersoner, avlöna samordnare/ 
administratör samt hyra lokal.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till brottsoffer. För familj och stöd 
är Brottsofferjouren en stor avlastning, då de har jour dygnet runt och 
klienterna hänvisas dit. Vi har endast goda erfarenheter av Brottsofferjouren 
och vill fortsätta att ha möjlighet att hänvisa klienter dit. 


Finansiering 
Bidraget om 40 035 kronor per 2022 finansieras inom sociala sektorns 
budget.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-21 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 från Brottsofferjouren 


Utskottets beslut 
1. Bidra till Brottsofferjouren Leksand Rättvik med 2,50 kr per invånare 


under 2022. 
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Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Ekonomiavdelningen 
Brottsofferjouren Leksand - Rättvik 
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§ 5 Dnr 2021/449 


Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
4/2021 


Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 4/2021. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: 


- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan missbruk och beroende. – 
påbörjat 


- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan kring personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar. – påbörjat 


Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 4/2021 daterad 2022-01-25 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 6 Dnr 2021/482 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 4/2021 


Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-25 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2021, 
sociala sektorn.  


Utskottets beslut 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-25 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2021, 
sociala sektorn.  


Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Avd-chef Anna Wikberg 
Avd-chef Johan Karén 
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