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§ 26 Dnr 2022/557 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen.  
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål 
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den 
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 
till och med 2030-01-01.  
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin 2022-01-28. 
Välfärdsrådet beslut om rekommendation fattas vid möte 2022-04-27. 
Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver 
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och 
socialtjänsten, samt andra intressenter som behövs utifrån individens 
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, 
företagshälsovård, och civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är:  
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1. Nära för mig 
2. Nära för alla 
3. Nära i hela Dalarna 
4. Nära mellan oss 
5. Nära till hälsa.  
Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når 
målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning 
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan 
(årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i samverkan samt årlig 
uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver 
vidare olika regionala stödverktyg som regional årsrapport samt länets 
systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med 
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken kan dessa 
sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur samverkansarbetet 
bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala 
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån de regionala 
samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas 
kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna och den regionala 
samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett övergripande stöd för 
omställningsarbetet på regional nivå med fokus på implementering och 
uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att sammanställas som 
beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i Dalarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
så kallade Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 
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Beslutsunderlag 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 
Powerpointpresentation, daterat 2022-06-07 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030. 

Socialutskottets beslut 
1. Uppdra till sektorsledningen att hålla socialutskottet informerat om 

det fortlöpande arbetet med God och nära vård via en stående punkt 
på dagordningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 27 Dnr 2022/563 

SIS-Remiss 22899 Femårsöversyn – Synpunkter inför 
revidering av "SS 872500:2015 Kvalitet i särskilt 
boende och hemtjänst" 

Beskrivning av ärendet 
Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst har utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna 
remiss. I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-
årsöversyn. 
Standarden antar ett personcentrerat förhållningssätt och avser omsorg, 
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre personer med omfattande 
biståndsbedömda behov vilka bor i ordinärt eller särskilt boende. Det handlar 
om att hjälpa den äldre personen med att planera och genomföra handlingar 
som hör till det dagliga livet i syfte att förebygga ohälsa och sjukdom samt 
förbättra, återställa och bevara hälsa/friskhet.  
Andelen äldre ökar i samhället vilket leder till ett ökat behov av stöd. Många 
av de äldre är sköra, har demenssjukdom eller andra kroniska sjukdomar. 
Hos många äldre som avses finns det många personliga resurser kvar hos den 
äldre personen såsom motivation, viljekraft och nyfikenhet.  
Standarden används för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg med 
självbestämmande och delaktighet för den äldre personen och dennes 
närstående. Standarden används även som ett stöd till personalen i att skapa 
en tillgänglig och stödjande fysisk och psykosocial miljö som ger möjlighet 
till funktionsbevarande och meningsfulla aktiviteter samt en god arbetsmiljö 
för personalen.  
Äldreomsorg är en komplex verksamhet som kräver samsyn och samverkan 
mellan alla medverkande aktörer för att säkra och utveckla kvaliteten. 
Genom tydliga krav på vad som förväntas på utföraren, den som bedriver 
verksamhet, blir det tydligt även för den äldre personen och dennes 
närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom 
ordinärt och särskilt boende. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning är att standarden försöker överbrygga gränser mellan 
och integrera innehållet i de grundläggande lagarna socialtjänstlagen (SoL) 
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och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och den äldres behov och delaktighet 
är utgångspunkten och insatser till den äldre personen genomförs på bästa 
sätt genom teamarbete med ett personcentrerat och salutogent 
förhållningssätt. Standarden lyfter även vikten av att personalen har adekvat 
utbildning och att det finns tillräckligt med resurser för att utföra insatserna. 
Denna standard är även avsedd att användas vid kvalitetssäkring, 
uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan 
användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.  
Utifrån detta ställer sig sektorn bakom förslaget till denna standard. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03 
Remiss – ”SS 872500:2015 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst" i 
enlighet med föreslagen standard.  

Socialutskottets beslut 
1. Anta förslag till Svensk standards remiss – "SS 872500:2015 Kvalitet 

i särskilt boende och hemtjänst" i enlighet med föreslagen standard. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Svenska Institutet för Standarder, Jenny Vesterberg  
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§ 28 Dnr 2022/4 

Budgetavräkning per april 2022 samt årsprognos 

Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per april visar + 3,0 Mkr.  
 
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 ärendet Mål och 
Budget (MoB) 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. Vid prognos i 
februari var flytten planerad till november 2022. Enligt nuvarande plan ska 
dock kontrakten att förlängas till januari 2023 och detta uppskattas ge en 
total merkostnad 2022 på ca -2,4 Mkr för Limsjögården. 
 
Tibble hus A+B renoveras under större delen av 2022 och bedöms vara 
färdigt för inflytt i slutet av året. Besked aviserades under senhösten 2021 att 
sociala sektorn skulle stå för tomhyran under renoveringen vilket ej togs upp 
i MoB 2022. Detta innebär ytterligare merkostnader på ca -2,5 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 tillgång till vikarier och 
därav fortsatt höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad 
övertid. Prognosbedömningen är dock mer positiv än tidigare och justeras till 
-2,1 Mkr. Detta på grund av pågående verksamhetsförändringar inom 
särskilda boenden efter genomlysning samt ett positivt budgetöverskott på 
Lyckavägen. Prognosen förutsätter dock att vikarietillgången förbättras samt 
att besparingar kan göras senare under året. 
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Myndighet prognostiserar ett underskott på -2,0 Mkr på grund av ökade 
LOV timmar. IFO prognostiserar ett överskott, + 0,5 Mkr, orsaker som lyfts 
fram är minskat ekonomiskt bistånd samt vakanta tjänster.   
 
Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +1,9 Mkr. Detta beror 
dels på planerade och pågående verksamhetsförändringar inom LSS under 
året, dels vakanta tjänster inom enhet Öppenvården. 
 
Samtliga sektorer har fått ett sänkt påslag för personalomkostnader gentemot 
ram vilket finns budgeterat under sektorchef. Denna bedöms likt föregående 
prognos ge en positiv resultateffekt. Avdelning sektorchef prognostiserar 
även ett överskott för ej nyttjad utbildningsbudget. Årsprognosen för 
sektorchef bedöms till +1,5 Mkr. 
 
Löneökningar från 1 april 2022 bedöms i utfallet ha kostat 0,6 Mkr över 
budget. Sektorn räknar i prognos med att erhålla kompensation för detta i 
ändringsbudgeten likt tidigare år och prognostiserar därmed detta som en 
positiv prognosjustering. 
 
Sociala 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.  
 
 
Åtgärder: 
Sektorn har gett samtliga enheter med minusresultat i uppdrag att göra en 
riskanalys och handlingsplan. Sektorn har genomfört 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 2022-05-30 
Powerpointpresentation, daterad 2022-06-07 

Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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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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§ 29 Dnr 2022/758 

Verksamhetsgenomlysning – kostnad per brukare 
sociala sektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om kostnad per brukare 
utifrån genomförda genomlysningar av verksamheterna inom sociala sektorn 
under år 2021. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-06-07 

Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 30 Dnr 2022/702 

Information om kostnadsutjämningssystemet LSS 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om 
kostnadsutjämningssystemet inom LSS. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterat 2022-06-07 

Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 31 Dnr 2022/2 

Socialchefen informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar: 

• Heltid som norm 
Man är ute på informationsturné och har hittills träffat personalen på 
Edshult och ska vidare till övriga boenden. Personalen ska ange hur 
mycket de vill jobba utifrån 60 %, 80 % eller 100 %. 

• Ukrainakriget 
Insjöns hotell är godkänt av Migrationsverket som korttidsboende för 
flyktingar. 
Operativ grupp som jobbar med anvisningarna för de flyktingar som 
ska komma 2022-07-01. Samverkar med Svenska Kyrkan. 

• Rekrytering 
Enhetschef LSS på gång. 
Enhetschef ordinärt boende på gång. 
Annons ute för enhetschef Lyckavägens särskilda boende. 

• Sommarbemanning 
På de flesta ställen är bemanningen klar. Inom ordinärt boende 
saknas ännu alltför många, så erbjudanden kommer att komma om att 
sälja sina semesterveckor. 

Socialutskottets 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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§ 26 Dnr 2022/557 


Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 


Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen.  
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål 
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den 
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 
till och med 2030-01-01.  
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin 2022-01-28. 
Välfärdsrådet beslut om rekommendation fattas vid möte 2022-04-27. 
Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver 
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och 
socialtjänsten, samt andra intressenter som behövs utifrån individens 
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, 
företagshälsovård, och civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är:  
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1. Nära för mig 
2. Nära för alla 
3. Nära i hela Dalarna 
4. Nära mellan oss 
5. Nära till hälsa.  
Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når 
målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning 
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan 
(årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i samverkan samt årlig 
uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver 
vidare olika regionala stödverktyg som regional årsrapport samt länets 
systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med 
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken kan dessa 
sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur samverkansarbetet 
bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala 
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån de regionala 
samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas 
kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna och den regionala 
samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett övergripande stöd för 
omställningsarbetet på regional nivå med fokus på implementering och 
uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att sammanställas som 
beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i Dalarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
så kallade Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 
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Beslutsunderlag 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 
Powerpointpresentation, daterat 2022-06-07 


Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta förslaget Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030. 


Socialutskottets beslut 
1. Uppdra till sektorsledningen att hålla socialutskottet informerat om 


det fortlöpande arbetet med God och nära vård via en stående punkt 
på dagordningen. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 27 Dnr 2022/563 


SIS-Remiss 22899 Femårsöversyn – Synpunkter inför 
revidering av "SS 872500:2015 Kvalitet i särskilt 
boende och hemtjänst" 


Beskrivning av ärendet 
Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst har utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna 
remiss. I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-
årsöversyn. 
Standarden antar ett personcentrerat förhållningssätt och avser omsorg, 
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre personer med omfattande 
biståndsbedömda behov vilka bor i ordinärt eller särskilt boende. Det handlar 
om att hjälpa den äldre personen med att planera och genomföra handlingar 
som hör till det dagliga livet i syfte att förebygga ohälsa och sjukdom samt 
förbättra, återställa och bevara hälsa/friskhet.  
Andelen äldre ökar i samhället vilket leder till ett ökat behov av stöd. Många 
av de äldre är sköra, har demenssjukdom eller andra kroniska sjukdomar. 
Hos många äldre som avses finns det många personliga resurser kvar hos den 
äldre personen såsom motivation, viljekraft och nyfikenhet.  
Standarden används för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg med 
självbestämmande och delaktighet för den äldre personen och dennes 
närstående. Standarden används även som ett stöd till personalen i att skapa 
en tillgänglig och stödjande fysisk och psykosocial miljö som ger möjlighet 
till funktionsbevarande och meningsfulla aktiviteter samt en god arbetsmiljö 
för personalen.  
Äldreomsorg är en komplex verksamhet som kräver samsyn och samverkan 
mellan alla medverkande aktörer för att säkra och utveckla kvaliteten. 
Genom tydliga krav på vad som förväntas på utföraren, den som bedriver 
verksamhet, blir det tydligt även för den äldre personen och dennes 
närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom 
ordinärt och särskilt boende. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning är att standarden försöker överbrygga gränser mellan 
och integrera innehållet i de grundläggande lagarna socialtjänstlagen (SoL) 
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och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och den äldres behov och delaktighet 
är utgångspunkten och insatser till den äldre personen genomförs på bästa 
sätt genom teamarbete med ett personcentrerat och salutogent 
förhållningssätt. Standarden lyfter även vikten av att personalen har adekvat 
utbildning och att det finns tillräckligt med resurser för att utföra insatserna. 
Denna standard är även avsedd att användas vid kvalitetssäkring, 
uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan 
användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.  
Utifrån detta ställer sig sektorn bakom förslaget till denna standard. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03 
Remiss – ”SS 872500:2015 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst" i 
enlighet med föreslagen standard.  


Socialutskottets beslut 
1. Anta förslag till Svensk standards remiss – "SS 872500:2015 Kvalitet 


i särskilt boende och hemtjänst" i enlighet med föreslagen standard. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Svenska Institutet för Standarder, Jenny Vesterberg  
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§ 28 Dnr 2022/4 


Budgetavräkning per april 2022 samt årsprognos 


Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per april visar + 3,0 Mkr.  
 
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 ärendet Mål och 
Budget (MoB) 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. Vid prognos i 
februari var flytten planerad till november 2022. Enligt nuvarande plan ska 
dock kontrakten att förlängas till januari 2023 och detta uppskattas ge en 
total merkostnad 2022 på ca -2,4 Mkr för Limsjögården. 
 
Tibble hus A+B renoveras under större delen av 2022 och bedöms vara 
färdigt för inflytt i slutet av året. Besked aviserades under senhösten 2021 att 
sociala sektorn skulle stå för tomhyran under renoveringen vilket ej togs upp 
i MoB 2022. Detta innebär ytterligare merkostnader på ca -2,5 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 tillgång till vikarier och 
därav fortsatt höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad 
övertid. Prognosbedömningen är dock mer positiv än tidigare och justeras till 
-2,1 Mkr. Detta på grund av pågående verksamhetsförändringar inom 
särskilda boenden efter genomlysning samt ett positivt budgetöverskott på 
Lyckavägen. Prognosen förutsätter dock att vikarietillgången förbättras samt 
att besparingar kan göras senare under året. 
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Myndighet prognostiserar ett underskott på -2,0 Mkr på grund av ökade 
LOV timmar. IFO prognostiserar ett överskott, + 0,5 Mkr, orsaker som lyfts 
fram är minskat ekonomiskt bistånd samt vakanta tjänster.   
 
Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +1,9 Mkr. Detta beror 
dels på planerade och pågående verksamhetsförändringar inom LSS under 
året, dels vakanta tjänster inom enhet Öppenvården. 
 
Samtliga sektorer har fått ett sänkt påslag för personalomkostnader gentemot 
ram vilket finns budgeterat under sektorchef. Denna bedöms likt föregående 
prognos ge en positiv resultateffekt. Avdelning sektorchef prognostiserar 
även ett överskott för ej nyttjad utbildningsbudget. Årsprognosen för 
sektorchef bedöms till +1,5 Mkr. 
 
Löneökningar från 1 april 2022 bedöms i utfallet ha kostat 0,6 Mkr över 
budget. Sektorn räknar i prognos med att erhålla kompensation för detta i 
ändringsbudgeten likt tidigare år och prognostiserar därmed detta som en 
positiv prognosjustering. 
 
Sociala 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.  
 
 
Åtgärder: 
Sektorn har gett samtliga enheter med minusresultat i uppdrag att göra en 
riskanalys och handlingsplan. Sektorn har genomfört 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 2022-05-30 
Powerpointpresentation, daterad 2022-06-07 


Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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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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§ 29 Dnr 2022/758 


Verksamhetsgenomlysning – kostnad per brukare 
sociala sektorn 2021 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om kostnad per brukare 
utifrån genomförda genomlysningar av verksamheterna inom sociala sektorn 
under år 2021. 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-06-07 


Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 30 Dnr 2022/702 


Information om kostnadsutjämningssystemet LSS 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om 
kostnadsutjämningssystemet inom LSS. 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterat 2022-06-07 


Socialutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 31 Dnr 2022/2 


Socialchefen informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback, informerar: 


• Heltid som norm 
Man är ute på informationsturné och har hittills träffat personalen på 
Edshult och ska vidare till övriga boenden. Personalen ska ange hur 
mycket de vill jobba utifrån 60 %, 80 % eller 100 %. 


• Ukrainakriget 
Insjöns hotell är godkänt av Migrationsverket som korttidsboende för 
flyktingar. 
Operativ grupp som jobbar med anvisningarna för de flyktingar som 
ska komma 2022-07-01. Samverkar med Svenska Kyrkan. 


• Rekrytering 
Enhetschef LSS på gång. 
Enhetschef ordinärt boende på gång. 
Annons ute för enhetschef Lyckavägens särskilda boende. 


• Sommarbemanning 
På de flesta ställen är bemanningen klar. Inom ordinärt boende 
saknas ännu alltför många, så erbjudanden kommer att komma om att 
sälja sina semesterveckor. 


Socialutskottets 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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