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§ 13 Dnr 2022/4 

Mål och budget sociala sektorn 2022 - Budgetavräkning 
per februari samt årsprognos 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om budgetavräkning per februari, årsprognos samt 
nyckeltal för sjukfrånvaro inom hela sektorn, beläggning särskilt boende, 
hemtjänsttimmar, placeringar av vuxna, barn och unga inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samt ekonomiskt bistånd.  
 
Sociala sektorns utfall per februari visar + 2,1 Mkr.  
I utfallet saknas dock periodens internhyra för Lyckavägen (1,6Mkr) samt 
släpande kostnader för personlig assistans och placeringar.  
 
Årsprognosen beräknas till -5,8 Mkr 
 
En stor del av prognostiserat underskott härrör till betydande merkostnader 
för lokaler än vad som tidigare var känt och togs upp i Mål och Budget 2022. 
I budget finns täckning för dubbelhyra av Limsjögården fram till september 
2022. Senare har beslut tagits om att förlänga kontrakten med ökade 
lokalkostnader som följd. Senareläggningen av flytten till november 
uppskattas ge en merkostnad på cirka 1,9 Mkr. 
 
Tibble hus A+B renoveras under större delen av 2022 och bedöms vara 
färdigt för inflyttning i slutet av året. Besked aviserades under senhösten 
2021 att sociala sektorn skulle stå för tomhyran under renoveringen vilket ej 
togs upp i Mål och Budget 2022. Detta innebär ytterligare merkostnader på 
cirka 2,9 Mkr. 
 
Hälso- och sjukvården (HSR) har fått ökade kostnader i form av delegerad 
hälso- och sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten, prognos för året -0,9 Mkr. 
Kunderna i hemtjänsten har större behov än tidigare. HSR har även fått 
ökade kostnader för de avtal som gäller mot hjälpmedelscentralen med -0,4 
Mkr beräknat för året. 
 
Äldreomsorgen har fortsatt stora problem med att få vikarier på alla rader. 
Både hemtjänsten och de särskilda boendena har höga kostnader för 
fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid för perioden då ordinarie 
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personal fått gå in och arbeta. Prognosen bedöms till -2,6 Mkr vilket dock 
förutsätter att vikarietillgången förbättras samt att besparingar kan göras 
senare under året. 
 
Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +1,8 Mkr med 
anledning av planerade verksamhetsförändringar inom LSS och 
äldreomsorgen under året.  
 
Samtliga sektorer har även fått ett sänkt påslag för personalomkostnader 
gentemot ram vilket finns budgeterat under sektorchef. Denna bedöms i 
nuläget ge en positiv resultateffekt på +1,0 Mkr. 
 
Sektorn har ansökt om prestationsbidrag då verksamheten har minskat sina 
timvikarier och ökat tillsvidareanställda. Sektorn har dock ännu inte erhållit 
avisering om beslutat belopp. Erhåller sektorn detta bidrag påverkar det 
prognosen positivt.  
 
I prognosen finns inte med att sektorn planerar att införa Heltid som norm 
och måltidsordningen där det inte är genomfört under året. Om detta 
genomförs kan det bli mycket kostsamt om alla tackar ja. Ett nytt 
arbetstidsförkortningsavtal med Kommunals medlemmar vilka arbetar 
ständig natt gäller från och med 2022-04-01, det innebär en 
veckoarbetstidsminskning från 36,20 till 34,20, vilket medför en ökad 
kostnad. 
 
Åtgärder: 
Sektorn har gett samtliga enheter med minusresultat i uppdrag att göra en 
riskanalys och handlingsplan. Sektorn ska genomföra en vårdtyngdsmätning 
och resursfördelningsmodell på samtliga särskilda boenden och 
gruppbostäder LSS med start på Edshult. Detta i syfte att bemanna efter 
behovet och säkra vikariebristen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-15 
Powerpointpresentation, daterad 2022-04-11 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
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Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 14 Dnr 2022/410 

Medarbetarenkäten 2022 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om resultaten från årets medarbetarenkäter. Positivt 
att svarsfrekvensen inom sektorn höjs för varje år. 249 medarbetare har 
skrivit om vad som är bra på arbetsplatsen och det som ligger högst är 
kollegorna.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-04-11 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 15 Dnr 2022/412 

Egna brukarundersökningar 2022 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om sektorns egna brukarundersökningar för 2021 
inom LSS, områdena gruppbostad, daglig verksamhet, kontaktpersoner med 
insatsen, kontaktpersoner med uppdraget, boendestöd inom socialtjänstlagen 
(SoL) samt daglig verksamhet psykiatrin. 
Från och med år 2023 kommer man att ingå i den nationella 
brukarundersökningen inom LSS. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-04-11 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 16 Dnr 2022/416 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
1/2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2022. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: 

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

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

-  Uppdra till förvaltningen att upprätta en lokal överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. – pågående  

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 1/2022, daterad 2022-04-12 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Socialchefen informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar. Nedan följer ett urval: 

• Utbildning 
På gång med utbildningsinsatser bland annat i samarbete med 
vuxenutbildningen dels så att personer som behöver bättre 
språkkunskaper i svenska får möjlighet till det, dels så att personal 
som fått tillsvidareanställning via LAS kan utbilda sig till 
vårdbiträden respektive undersköterskor, så kallad validering. 

• Sommarbemanning 
Behov av cirka 200 vikarier och hittills 90 sökanden, varav omkring 
hälften har rätt kvalifikationer. Man gör olika marknadsförings-
insatser för att locka fler sökanden. 

• Projektet heltid som norm 
Arbetet pågår för att genomföra heltid som norm. 

• Mobila teamet  
Teamet tvingas pausa i sommar på grund av läkarbrist. 

• Coronaläget 
Pandemin pågår ännu, så personalen arbetar vidare med 
skyddsutrustning och smittspårning sker emellanåt. Ingen smitta just 
nu. Fjärde vaccindos distribueras. Tal om en femte dos till hösten 
2022. 

• Budget 2023 
Arbetet är påbörjat och man har fått ut en ram, som är lägre än man 
äskat för. 

• KUBEN – Kvalitet, utveckling och behov 
Kuben är en metod för behovsbedömning på individnivå. Externt 
företag, Ensolution, har på uppdrag av sociala sektorn genomfört en 
genomlysning av gruppbostäderna LSS och Edshults särskilda 
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boende. Övriga särskilda boenden är på gång för genomlysning. Man 
tittar på hur man kan arbeta på ett bättre sätt för att uppfylla de 
enskildas behov och hålla en god kvalitet. Målet är att 
genomlysningarna ska vara klara till hösten 2022. 

• Ukrainakriget 
Migrationsverket har inte något boende anvisat i Leksands kommun. 
Två ensamkommande barn har tillsammans med släktingar fått 
boende via privatpersoner. Stabsmöten en gång i veckan.   

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-04-11 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 18 Dnr 2019/127 

Kontaktpersoner särskilda boenden – socialutskottet 
2019 – 2022 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av förändringar i utskottet samt att ett nytt särskilt boende 
uppförts, Lyckavägen, som ersätter Tibble och Limsjögården behöver 
revidering ske av kontaktpersoner till de särskilda boendena och 
förteckningen fastställas. Ärendet gäller nu att revidera förteckningen utifrån 
gällande förutsättningar.  
Befintlig förteckning nedan. 

 ordinarie ersättare 

Lyckavägen Per Wiman (KD) Ingrid Rönnblad (S) 

Tibble Per Wiman (KD) Ingrid Rönnblad (S) 

Edshult Margareta Jobs (KD) Inga Westlund (V) 

Limsjögården Ewa Fogelström (C) Liselott Holmgren (M) 

Björkbacken Kerstin Marits (M) Kent Dahlquist (S) 

Solhem Vakant (S) 
Roger Arvidsson (S) 

Kerstin Englund (C) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-05 

Utskottets beslut 
1. Välja Roger Arvidsson (S) som ny kontaktperson för Solhems 

särskilda boende   
2. Välja Per Wiman (KD) och Ingrid Rönnblad (S) som kontaktpersoner 

för Lyckavägens särskilda boende 
2 b. Tibble och Limsjögården stryks ur förteckningen 
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3. Efter korrigeringar fastställa förteckningen över kontaktpersoner 
enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Respektive enhetschef på de särskilda boendena 
Kontaktpersoner  
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§ 19 Dnr 2022/496 

Fixar-Malte 

Beskrivning av ärendet 
Margareta Jobs (KD) undrar vad som skett med tjänsten Fixar-Malte sedan 
pandemin. Efterfrågan är stor bland kunderna inom ordinärt boende. 
Sektorsledningen kollar upp och återkopplar till socialutskottet.  

Utskottets beslut 
1. Uppdra till sektorsledningen att se över frågan och återkoppla till 

socialutskottet.  

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