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§ 13 Dnr 2021/176 

Budgetavräkning januari till februari sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Utfall februari 2021 
Sociala sektorns bokförda utfall per februari-2021 visar -2,2 Mkr 
Vid prognostillfället var budgetjusteringar och rättningar ej inlästa varvid 
följande behöver tas i beaktande för att förstå utfallet: 

 Retrolöner avseende 2020 belastar felaktigt sektorns utfall för 
perioden, ca 0,6Mkr. Denna bokades bort i mars. 

 Utfall för internhyror avseende Edshult, Björkbacken och Solhem 
saknas för perioden, kommer att bokas ut i mars 0,3Mkr. 

 Budgeten var vid prognostillfället felaktigt periodiserad för intäkter 
(hyresintäkter, omsorgsavgifter). För att motverka denna 
resultateffekt bokades dubbelt utfall upp mot perioden baserat på 
kända intäkter för januari. Periodiseringen kommer att justeras i 
mars. 

Korrigerat utfall per februari-2021: -1,9 Mkr 
 
Prognos 
Med hänsyn tagen till konkurrensskadeavgift till HVB-hem som ej blev 
aktuell, utfall för perioden, samt underfinansieringar i budget kända sen 
tidigare bedömer Sociala sektorn prognosen för 2021 enligt nedan: 

 Gemensamt övergripande, + 0,3 Mkr 

 IFO, underfinansierad budget, -5 Mkr.  

 Kommunens hemtjänst, underfinansierad budget p.g.a. heltid som 
norm, -1,0 Mkr 

 SÄBO, hög sjukfrånvaro, ökad omvårdnadstyngd, vårdintensiva 
brukare och höga Covid-19 relaterade kostnader i vissa verksamheter 
under perioden, -0,7 Mkr 
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Årsprognos Sociala sektorn 2021: -6,4 Mkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 

Utskottets beslut 
1. Uppdra till sektorledningen att till socialutskottets sammanträde 

2021-05-12 redovisa hur statsmedlen för Äldreomsorgslyftet har 
fördelats 

2. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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§ 14 Dnr 2021/173 

Patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2020 

Beskrivning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2020. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2020 har varit av god 
kvalitet. Fortsatta förbättringsarbeten kommer att fortgå 2021.  
 
Prioriteringar 2021 
Fortsatt arbete för en god och säker vård för att minska vård skador. 
Utifrån situationen som varit under 2020 föreslår medicinskt ansvariga att 
mål och strategier för 2021 skall delvis vara samma som 2020. 
Vårdplaner skall upprättas för att kunna följa vård och behandling 
Ansvaret för ledning och styrning av Hälso- och sjukvård skall tydliggöras 
för enhetschefer 
Kunskapen om kvalitetskriterierna i verksamheterna skall ökas 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-19 
Patientsäkerhetsberättelsen, daterad 2021-03-29 
Handlingsplan, daterad 2021-03-29 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
2. Anta förslag till prioriteringar 2021 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2021/221 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 Brottsofferjouren 

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 2021 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-11 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från Brottsofferjouren, daterat 2021-
02-26 

Finansiering 
Bidraget om 39,518 kronor per 2021 finansieras inom sociala sektorns 
budget.  

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

under 2021. 
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Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, Katja Vestling 
Brottsofferjouren Leksand - Rättvik 
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§ 16 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
En uppföljning är snart klar gällande den revision som gjordes inom 
hemtjänsten 2018. Rapport kommer till utskottet. 
Sektorn ska söka statsmedel för god och nära vård. Rapport kommer till 
utskottet. 
Ny enhetschef på LSS, Anki Bäckman. 
Man har skapat ett samverkansdokument mellan IFO och AME samt mellan 
missbrukshandläggare och öppenvården Haga. Detta för att på ett bättre sätt 
skapa goda förutsättningar för de medborgare som har behov av insatser 
inom dessa verksamheter. Man kommer framöver att skapa ytterligare 
samverkansformer inom andra områden. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna.
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§ 17 Dnr 2021/383 

Socialutskottets ordförande informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om ärenden från Välfärdsrådet som handlar om 
länsövergripande överenskommelser inom olika områden som ska beslutas 
om i socialutskottet framöver. Bland annat en samverkan kring missbruk 
samt en reviderad överenskommelse gällande HVB-hem. Socialchefernas 
länsnätverk har rekommenderat att man ska anta dem. Fler sådana här 
överenskommelser kommer att komma. 
Pågår ett arbete i länet där man tittar på förutsättningarna för att man inom 
regionen/länet ska kunna ha egna HVB-hem.  
Ordföranden rapporterar om att Välfärdsrådet presidium vill ha besked från 
rådets ledamöter om ställningstagande till fortsatt samverkan och nytt avtal 
avseende tillnyktringsverksamheten i Dalarna.  
Socialutskottets ordförande har överlagt med kommunstyrelsens ordförande, 
Ulrika Liljeberg och socialchef, Ulrika Gärdsback samt socialutskottets 
presidium om att inte teckna nytt avtal i ärendet. Bakgrunden är att 
tillnyktringsplatserna knappt används enligt avsett ändamål och att fokus för 
resurserna bör ändras. Socialchefernas länsnätverk anser inte heller att 
samverkan i nuvarande form ska fortgå. 
Socialutskottets ordförande, Kenneth Dahlström, föreslår socialutskottet att 
godkänna rapporteringen samt besluta att samverkansavtalet ej ska förlängas.  

Utskottets beslut 
1. Godkänna ordförandens rapportering om tillnyktringsverksamheten 
2. Inte förlänga samverkansavtalet rörande tillnyktringsverksamheten i 

dess nuvarande form 
3. I övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ordförande, Kenneth Dahlström 
Välfärdsrådet, Region Dalarna 

10


	Protokoll förstasida
	Budgetavräkning januari till februari sociala sektorn
	Beslut SU 2021-04-06
Budgetavräkning sociala sektorn januari till februari 2021 samt uppdrag till sektorledningen att till socialutskottets sammanträde 2021-05-12 redovisa hur statsmedlen för Äldreomsorgslyftet har fördelats.
	Sida 1
	Sida 2


	Patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2020
	Beslut SU 2021-04-06
Patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 Brottsofferjouren
	Beslut SU 2021-04-06
Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 Brottsofferjouren
	Sida 1
	Sida 2


	Socialchefen informerar 2021
	Beslut SU 2021-04-06
Socialchefen informerar 2021

	Socialutskottets ordförande informerar 2021
	Beslut SU 2021-04-06
Socialutskottets ordförande informerar 2021


