
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Socialutskottet   
 

 
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 13:00 -14:45 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Kenneth Dahlström (C), ordförande 
Kerstin Marits (M), 1:e vice ordförande 
Ingrid Rönnblad (S), 2:e vice ordförande 
Per Wiman (KD) 
Cecilia Åhlberg (M) §§ 7-10 
Kent Dahlquist (S) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Roger Arvidsson (C) ers: Ewa Fogelström (C) 
Margareta Jobs (KD) ers: Cecilia Åhlberg (M) §§ 11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Kerstin Englund (C) 
Margareta Jobs (KD) §§ 7-10 
Inga Westlund (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
avd- chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell §§ 7-10 
Sekreterare, Sophia Ek 
 
 

Övriga 
 
 
 

 
 
Justeringens plats och tid 
 

Digital justering måndagen den 14 mars 2022 kl. 10:00 
 

 
 

Paragrafer 7-12  
Ordförande 
 
 
 
 

Kenneth Dahlström (C)  

Justerare  
 
Ingrid Rönnblad (S) 

 

   

  
  

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-15 Datum då anslaget tas ned 2022-04-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

 
  

   
 

 

1Protokoll socialutskottet 2022-03-08
(Signerat, SHA-256 E64546B9F1236C9D11D29CE23A8ADBFDDEDDBDFF2D04E3ECA917A0F118E1112E)

Sida 1 av 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ärendelista 
 

§ 7 Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 3/2021 
§ 8 Sektorplan 2022 sociala sektorn 
§ 9 Information om verksamhetsflytt från Limsjögården till Tibble 
§ 10 Socialchefen informerar 2022 
§ 11 Information om samarbete sociala sektorn och vuxenutbildningen 
§ 12 Information om samgående av Brottsofferjourer 

 

2Protokoll socialutskottet 2022-03-08
(Signerat, SHA-256 E64546B9F1236C9D11D29CE23A8ADBFDDEDDBDFF2D04E3ECA917A0F118E1112E)

Sida 2 av 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 
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 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 7 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 3/2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2021. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  
Socialchef, Ulrika Gärdsback, avdelningschef ordinärt boende och LSS, 
Anna Wikberg och avdelningschef särskilt boende, Johan Karén informerar 
om organisationen inom sektorn utifrån chefer och storlek på respektive 
verksamhetsgrupp.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporten till 
politiken. En nyhet i årets rapport är att förvaltningen på ett tydligare sätt vill 
beskriva analysen utifrån resultaten. Rapporten är kompletterad med 
utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per målområden samt 
händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-24 
Powerpointpresentation, daterad 2022-03-08 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 8 Dnr 2022/244 

Sektorplan sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar om sektorplan 2022.  
Sektorplanen blickar framåt och innehåller hur vi jobbar mot den nya 
visionen, hur vi når de gamla målen och hur vi tar oss an Agenda 2030 
målen 

• Ny styrmodell i kommunen där mål och indikatorer beslutas innan 
budgeten 

• ”Äldresatsningen” 

• Sparkrav IFO 5 Mkr 

• Kompetensförsörjningen 
o Få tag i vikarier med goda kunskaper och som stannar kvar 
o Komma i kapp med utbildningstappet 

• Äldre blir äldre 
o Höja kvaliteten, trygghet och nöjdhet 

• Attraktiv arbetsgivare 
o Öka frisknärvaron 
o Heltid som norm 
o Arbetsmiljön 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

4Protokoll socialutskottet 2022-03-08
(Signerat, SHA-256 E64546B9F1236C9D11D29CE23A8ADBFDDEDDBDFF2D04E3ECA917A0F118E1112E)

Sida 4 av 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 9 Dnr 2021/1278 

Information om verksamhetsflytt från Limsjögården till 
Tibble 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar om planerna för verksamhetsflytt 
från Limsjögården.  

• Korttidsavdelningen ska enligt byggprognosen flytta in i 
Tibblelokalerna (Gamla Tibble) 1 oktober 2022. Övrig verksamhet 
flyttar in före årsskiftet 2022/2023.  

• Dagverksamheten behöver evakueras och flyttar tillfälligt till den 
tidigare plomberade avdelningen på Edshult.  

• Växelvårdspatienterna på avdelning 3 föreslås flyttas till avdelning C 
på Björkbacken 2 maj 2022.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 10 Dnr 2022/2 

Socialchefen informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar. Nedan följer ett urval: 

• Just nu längre kö till särskilt boende än normalt, men besluten 
verkställs.  

• Rekrytering av en fjärde enhetschef inom hemtjänst är pausad och det 
har i stället arbetats fram ett förslag om organisationsförändring som 
ska presenteras för sektorledningen inom kort. 

• God och nära vård 
o Mobila teamet har utvärderats och rapport ska lämnas. Över 

lag positivt och man har sett stor nytta med teamet. 
o Man har många samverkansforum inom både missbruk, 

beroende, psykiatrin, barn och unga med mera. 

• Budgetarbetet för 2023 pågår för fullt och förslaget ska presenteras i 
slutet av mars 2022. 

• Individuell schemaplanering inom hemtjänsten ska införas. 

• Första flyktingarna från Ukraina kommer idag, tisdag den 8 mars 
2022 via privatpersoner. Kommunledningen har inrättat en stab med 
olika operativa grupper för hantering av flyktingmottagandet.   

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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§ 11 Dnr 2022/243 

Information om samarbete sociala sektorn och 
vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar om det uppstartade samarbetet 
mellan sociala sektorn och vuxenutbildningen. 
Man har på förslag att dela upp arbetsuppgifter inom sociala sektorn utifrån 
de olika kompetensnivåer som studerande vid vuxenutbildningen omfattas 
av.  
En första nivå rör främst de som till stor del saknar kunskap i svenska 
språket. Översyn görs därför av vilka uppgifter som kan utföras utan att 
utbildning krävs.  
Nästa nivå är till exempel de som har gått utbildningen Svenska för 
invandrare (SFI) där man har en förhoppning om att kunna blanda teori och 
praktik på ett lämpligt sätt för att få en god grund till fortsatt kompetensnivå. 
Behov av lärlingsplatser. 
En tredje nivå rör de som saknar relevant utbildning, men som däremot har 
lång arbetserfarenhet och därmed blivit ”inlasade”. Ser över hur man kan 
sätta ihop ett program för den gruppen. 
En del av utbildningen kommer att ske arbetsplatsförlagt samt att 
valideringar kommer att ske. För att utveckla kunskapen inom vissa områden 
kommer fysioterapeuter och arbetsterapeuter att medverka i utbildningen. 
Avdelningschef Anna Wikberg är kommunens ansvariga i kontakten med 
Vuxenutbildningen, ingår även i styrgruppen för Vårdcollege. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 12 Dnr 2022/200 

Information om samgående av Brottsofferjourer 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar.  
Brottsofferjouren Norra Dalarna och Brottsofferjouren Leksand-Rättvik är 
idag två separata jourer. Dessa kommer att slås samman till 
Brottsofferjouren Övre Dalarna och omfatta Leksand, Malung-Sälen, Mora, 
Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Samgåendet kommer inte att påverka 
någon lokal verksamhet som finns idag, utan ge bättre möjligheter till utökad 
lokal närvaro i upptagningsområdena och förstärkt brottsoffer-, vittnes- och 
anhörigstöd. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Brottsofferjourerna Leksand-Rättvik och Norra Dalarna, 
daterad 2022-02-08 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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§ 7 Dnr 2021/563 


Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 3/2021 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2021. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  
Socialchef, Ulrika Gärdsback, avdelningschef ordinärt boende och LSS, 
Anna Wikberg och avdelningschef särskilt boende, Johan Karén informerar 
om organisationen inom sektorn utifrån chefer och storlek på respektive 
verksamhetsgrupp.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporten till 
politiken. En nyhet i årets rapport är att förvaltningen på ett tydligare sätt vill 
beskriva analysen utifrån resultaten. Rapporten är kompletterad med 
utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per målområden samt 
händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-24 
Powerpointpresentation, daterad 2022-03-08 


Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 8 Dnr 2022/244 


Sektorplan sociala sektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar om sektorplan 2022.  
Sektorplanen blickar framåt och innehåller hur vi jobbar mot den nya 
visionen, hur vi når de gamla målen och hur vi tar oss an Agenda 2030 
målen 


• Ny styrmodell i kommunen där mål och indikatorer beslutas innan 
budgeten 


• ”Äldresatsningen” 


• Sparkrav IFO 5 Mkr 


• Kompetensförsörjningen 
o Få tag i vikarier med goda kunskaper och som stannar kvar 
o Komma i kapp med utbildningstappet 


• Äldre blir äldre 
o Höja kvaliteten, trygghet och nöjdhet 


• Attraktiv arbetsgivare 
o Öka frisknärvaron 
o Heltid som norm 
o Arbetsmiljön 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 9 Dnr 2021/1278 


Information om verksamhetsflytt från Limsjögården till 
Tibble 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar om planerna för verksamhetsflytt 
från Limsjögården.  


• Korttidsavdelningen ska enligt byggprognosen flytta in i 
Tibblelokalerna (Gamla Tibble) 1 oktober 2022. Övrig verksamhet 
flyttar in före årsskiftet 2022/2023.  


• Dagverksamheten behöver evakueras och flyttar tillfälligt till den 
tidigare plomberade avdelningen på Edshult.  


• Växelvårdspatienterna på avdelning 3 föreslås flyttas till avdelning C 
på Björkbacken 2 maj 2022.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 10 Dnr 2022/2 


Socialchefen informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar. Nedan följer ett urval: 


• Just nu längre kö till särskilt boende än normalt, men besluten 
verkställs.  


• Rekrytering av en fjärde enhetschef inom hemtjänst är pausad och det 
har i stället arbetats fram ett förslag om organisationsförändring som 
ska presenteras för sektorledningen inom kort. 


• God och nära vård 
o Mobila teamet har utvärderats och rapport ska lämnas. Över 


lag positivt och man har sett stor nytta med teamet. 
o Man har många samverkansforum inom både missbruk, 


beroende, psykiatrin, barn och unga med mera. 


• Budgetarbetet för 2023 pågår för fullt och förslaget ska presenteras i 
slutet av mars 2022. 


• Individuell schemaplanering inom hemtjänsten ska införas. 


• Första flyktingarna från Ukraina kommer idag, tisdag den 8 mars 
2022 via privatpersoner. Kommunledningen har inrättat en stab med 
olika operativa grupper för hantering av flyktingmottagandet.   


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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§ 11 Dnr 2022/243 


Information om samarbete sociala sektorn och 
vuxenutbildningen 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar om det uppstartade samarbetet 
mellan sociala sektorn och vuxenutbildningen. 
Man har på förslag att dela upp arbetsuppgifter inom sociala sektorn utifrån 
de olika kompetensnivåer som studerande vid vuxenutbildningen omfattas 
av.  
En första nivå rör främst de som till stor del saknar kunskap i svenska 
språket. Översyn görs därför av vilka uppgifter som kan utföras utan att 
utbildning krävs.  
Nästa nivå är till exempel de som har gått utbildningen Svenska för 
invandrare (SFI) där man har en förhoppning om att kunna blanda teori och 
praktik på ett lämpligt sätt för att få en god grund till fortsatt kompetensnivå. 
Behov av lärlingsplatser. 
En tredje nivå rör de som saknar relevant utbildning, men som däremot har 
lång arbetserfarenhet och därmed blivit ”inlasade”. Ser över hur man kan 
sätta ihop ett program för den gruppen. 
En del av utbildningen kommer att ske arbetsplatsförlagt samt att 
valideringar kommer att ske. För att utveckla kunskapen inom vissa områden 
kommer fysioterapeuter och arbetsterapeuter att medverka i utbildningen. 
Avdelningschef Anna Wikberg är kommunens ansvariga i kontakten med 
Vuxenutbildningen, ingår även i styrgruppen för Vårdcollege. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 12 Dnr 2022/200 


Information om samgående av Brottsofferjourer 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar.  
Brottsofferjouren Norra Dalarna och Brottsofferjouren Leksand-Rättvik är 
idag två separata jourer. Dessa kommer att slås samman till 
Brottsofferjouren Övre Dalarna och omfatta Leksand, Malung-Sälen, Mora, 
Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Samgåendet kommer inte att påverka 
någon lokal verksamhet som finns idag, utan ge bättre möjligheter till utökad 
lokal närvaro i upptagningsområdena och förstärkt brottsoffer-, vittnes- och 
anhörigstöd. 


Beslutsunderlag 
Skrivelse från Brottsofferjourerna Leksand-Rättvik och Norra Dalarna, 
daterad 2022-02-08 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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