
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-08 

 
  

Socialutskottet   

 
Plats och tid Teams, 13:00 – 14:50 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Kenneth Dahlström (C), ordförande 
Kerstin Marits (M), vice ordförande 
Ingrid Rönnblad (S) 
Ewa Fogelström (C) 
Per Wiman (KD) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Kent Dahlquist (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S) 
Liselott Holmgren (M) ers: Cecilia Åhlberg (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Roger Arvidsson (C) 
Kerstin Englund (C) 
Margareta Jobs (KD) 
Inga Westlund (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg §§ 1-2 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell 
Sekreterare Sophia Ek 
 
 

Övriga 
 
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Gräfningshuset Faluvägen 12, 2021-02-09 kl. 13:00 
  

Underskrifter 
 

 
Paragrafer 1-6  

   

 Ordförande 
  

 Kenneth Dahlström (C)  

 Justerare 
  

 Ingrid Rönnblad (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-10 Datum då anslaget tas ned 2021-03-04 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

Underskrift 
  

 Sophia Ek  
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Socialutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Ärendelista 
 

 § 1 Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 3/2020 
 § 2 Socialchefen informerar 2021 
 § 3 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål kvartal 4/2020 
 § 4 Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 4/2020 
 § 5 Överläggningsärende - Utskottets arbetsformer utifrån kommunstyrelsens beslut 
 § 6 Revidering av kontaktpersoner särskilda boenden – socialutskottet 2019 - 2022 
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Socialutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 1 Dnr 2020/1132 

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 3/2020 

Beskrivning av ärendet 
Sektorn redovisade mål- och resultatrapport för period 3 år 2020. 
Redovisningen av mål- och resultatrapporten utgick ifrån följande mål: 
Mål 2) Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 
psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 
 
Mål 5) Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, 
hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation 
Mål 6) Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas 
och lokala arbetsmarknadens behov. 
 

Beslutsunderlag 
Mål- och resultatrapport, daterad 2021-01-26 
Powerpointpresentation, daterad 2021-02-08 

Utskottets beslut 
1. Uppdra till sociala sektorn att återkomma med en återkoppling av 

åtgärderna i mål- och resultatrapporten period 3/2020. 
2. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg 
Avd-chef Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell 
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§ 2 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg informerar. 

 Det regionsgemensamma projektet kallat God och nära vård. En stor 
utmaning att flytta vården närmare kunden.  

 Omorganisation av bemanningsenheten. Nytt ansvar för sociala 
sektorn där bemanningsansvaret är uppdelat på tre 
verksamhetsgrupper. Fokus på att göra om introduktionsprogrammet 
överlag och framförallt för sommarens hemtjänstpersonal.  

Socialchef Ulrika Gärdsback informerar. Nedan följer ett kortfattat urval av 
informationen. 

 Ny organisationsförändring. Från tre avdelningschefer till två, Marie 
van Geffen Blomberg för äldreomsorgen och Katja Vestling för 
funktionshinder och stöd plus individ- och familjeomsorgen (IFO). 

 Internkontrollplanen är nu reviderad och kan presenteras som 
information till utskottet nästa gång. 

 Man vill samla alla samverkansöverenskommelser man har med 
regionen under en och samma överenskommelse och ett förslag i 
Välfärdsrådet är utformat för det och ska beslutas politiskt framöver. 
Barn och unga – psykisk hälsa är ett särskilt fokusområde. 

 Coronainformation 
o I dagsläget har man ingen covidsmitta inom äldreomsorgen. 
o Vaccinationerna går bra.  
o Oklart utifrån leveranser när allmänheten blir aktuell för 

vaccination. Gemensam vaccinationsplats för allmänheten i 
Gagnef, Rättvik och Leksand blir Tegera Arena. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Till handlingarna.
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Socialutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 3 Dnr 2020/1202 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
kvartal 4/2020 

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 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2020, 
sociala sektorn.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 4 Dnr 2021/70 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
4/2020 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 4/2020.  
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: 
- Uppdrag till sociala sektorn att utreda behovet av en syn- och 

hörselinstruktör samt hur en eventuell samverkan ska ske mellan länets 
kommuner. – klart/avslutat 

- Uppdrag till sektorsledningen att ge återrapport till kommunstyrelsen 
om var man befinner sig i processen rörande ombyggnation Edshult. – 
påbörjat 

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 4/2020, daterad 2021-01-26 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 5 Dnr 2021/96 

Överläggningsärende - Utskottets arbetsformer utifrån 
kommunstyrelsens beslut 

Beskrivning av ärendet 
Socialutskottets ordförande Kenneth Dahlström lyfter kommunstyrelsens 
beslut 2020-11-07 § 107 om socialutskottets förändrade arbetsformer. En 
bedömning har gjorts att utskottens ansvar och befogenheter behöver lyftas 
fram och förtydligas.  
Det behöver tydligare framgå och lyftas fram att utskotten har till uppgift att 
följa upp verksamhetsmässiga och ekonomiska mål och föreslå 
kommunstyrelsen att vidta åtgärder. Utskotten ska därvid hålla sig 
informerade om verksamheten inom utskottets område. Därtill ska utskotten 
även bereda kommunstyrelsens ärenden. Förutom dessa uppgifter har 
utskotten i varierande utsträckning även beslutanderätt, men detta regleras i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
Ärendet gäller nu överläggning om beslutet.  

Utskottets beslut 
1. Ställa sig bakom förändringarna i arbetsformerna 
2. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna.
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§ 6 Dnr 2019/127 

Revidering kontaktpersoner särskilda boenden - 
socialutskottet 2019 - 2022 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av förändringar i utskottet behöver revidering ske av 
kontaktpersoner till de särskilda boendena och förteckningen fastställas.  
Befintlig förteckning nedan. 

 ordinarie ersättare 

Tibble Per Wiman (KD) Ingrid Rönnblad (S) 

Edshult Margareta Jobs (KD) Lena Bröms Burman 
(V) 
Inga Westlund (V) 

Limsjögården Ewa Fogelström (C) Liselott Holmgren (M) 

Björkbacken Kerstin Marits (M) Kent Dahlquist (S) 

Solhem Siv Mattes Gärtner (S) Kerstin Englund (C) 

 
Ärendet gäller nu att välja Inga Westlund (V) som ny kontaktperson för 
Edshults särskilda boende efter Lena Bröms Burman (V). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-08 

Utskottets beslut 
1. Välja Inga Westlund (V) som ny kontaktperson för Edshults särskilda 

boende 
2. Efter korrigeringar fastställa förteckningen över kontaktpersoner 

enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Respektive enhetschef på de särskilda boendena 
Kontaktpersoner 
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