
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
  

Socialutskottet   
 

 
Plats och tid Siljansvallen, konferensrummet, 13:00 – 15:40 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Kenneth Dahlström (C), ordförande 
Kerstin Marits (M), 1:e vice ordförande 
Ingrid Rönnblad (S), 2:e vice ordförande 
Kent Dahlqvist (S) 
Per Wiman (KD) 
Ewa Fogelström (C) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Roger Arvidsson (C) ers: Cecilia Åhlberg (M) 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Inga Westlund (V) 
Margareta Jobs (KD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
Enhetschef, Therése Göras § 40 
Enhetschef, Marie-Louise Jonsson § 40 
Sekreterare, Sophia Ek 
 
 

Övriga 
Skriv här 
 
 

 
 
Justeringens plats och tid 
 

Digitalt justerat protokoll måndag 2022-09-26 kl. 10:00  
 

 
 

Paragrafer 40-47  
Ordförande 
 
 
 
 

Kenneth Dahlström (C)  

Justerare  
 
Ingrid Rönnblad (S) 

 

   

  
  

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-27 Datum då anslaget tas ned 2022-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

 
  

   
 

 

1Protokoll socialutskottet 2022-09-20
(Signerat, SHA-256 746164AB0EA2C72B896901C3D3FA325F9672303C9E50244D0FD5F13A50A953FF)

Sida 1 av 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ärendelista 
 

§ 40 Hemtjänstens arbete och verksamhetsutveckling 
§ 41 Brukarundersökning sociala sektorn 2022 
§ 42 Budgetavräkning per augusti delårsbokslut 2022 samt årsprognos 
§ 43 Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 
§ 44 Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 Leksands Demensförening 
§ 45 Information om arbetet med God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 
§ 46 Sektorledningen informerar 
§ 47 Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 2/2022 

 

2Protokoll socialutskottet 2022-09-20
(Signerat, SHA-256 746164AB0EA2C72B896901C3D3FA325F9672303C9E50244D0FD5F13A50A953FF)

Sida 2 av 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 40 Dnr 2022/1089 

Hemtjänstens arbete och verksamhetsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef hemtjänsten, Marie-Louise Jonsson och Therése Göras 
informerar om hemtjänstens kvalitetsarbete 2022-2023.   

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-09-20 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Enhetschef, Therese Göras 
Enhetschef, Marie-Louise Jonsson 
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§ 41 Dnr 2022/1090 

Brukarundersökning sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om resultatet av årets 
nationella brukarundersökningar inom särskilt boende och hemtjänst.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-09-20 

Utskottets beslut 
1. Återkoppla till socialutskottet om vidtagna åtgärder 
2. 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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§ 42 Dnr 2022/4 

Budgetavräkning per augusti, delårsbokslut 2022 samt 
årsprognos 

Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per augusti visar -8,0 Mkr.  
På grund av delårsbokslut kan det bokförda utfallet komma att förändras.  
 
Årsprognosen beräknas till -11,9 Mkr 
 
Den stora förändringen mot aprilprognosen är att de särskilda boendena inte 
har haft någon omsättning och det varit lång kö vilket får flera följdeffekter. 
Fullbelagt på korttidsboendet och särskilda boenden har gjort att 
verksamheterna inte har kunnat ta emot utskrivningsklara personer från 
regionen. De kunder som har kunnat gå hem till sitt ordinära boende har fått 
fler hemtjänstinsatser vilket gjort att hemtjänsttimmarna samt delegerade 
timmar för personalen inom hemtjänsten har ökat. 
 
Ordinärt boende 
Ordinärt boende prognostiserar ett resultat på – 9,1 Mkr 2022. 
 
Inom avdelning ordinärt boende har korttidsboendet haft överbeläggningar 
på mellan 106–118 procent under hela året och sektorn har även fått lov att 
köpa platser i andra kommuner. (- 2,2 Mkr) Verksamheten har inte kunnat ta 
hem kunder från Regionen och varje dygn har kostat 9 300 kr per individ. 
Merkostnaden för utskrivningsklara prognostiseras uppgår till (-0,7 Mkr). 
De kunder som har kunnat gå hem till det ordinarie boendet har fått mycket 
insatser och timmarna har ökat för perioden i hemtjänsten både för den egna 
och den externa hemtjänsten med (7458 timmar). Kostnaden för timmarna 
finns inom myndighet/LOV. Prognosen för 2022 bedöms till ca 12 000 
timmar mer än budgeterat. 
 
Hemtjänsten har haft fortsatt stora problem med tillgång till vikarier och 
därav fortsatt höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid 
(-3,1 Mkr). Verksamheten har även drabbats av covid under perioden och 
detta för med sig att frånvaron blir högre.  
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Under sommaren har verksamheten fått lov att erbjuda ordinarie personal att 
sälja sina semesterveckor för att lösa situationen vilket har blivit en 
merkostnad på (-0,7 Mkr). 
 
Den planerade flytten ut ur Limsjögården för hemtjänsten, HSR och 
korttidsboendet har försenats och bidrar till ett underskott på (-2,4 Mkr), 
underskottet för hyrorna är inräknat i prognoserna för hemtjänsten samt 
korttids. 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende prognostiserar ett resultat på +/- 0 Mkr 2022. 
 
Öppningen av fler platser på Lyckavägen är akut och mycket arbete pågår 
för att öppningen ska kunna ske så snart som möjligt, detta kommer att lösa 
delar av ovan nämnda under hösten men tar inte bort de kostnader som 
upparbetats.  
 
Tidigare prognostiserade sociala sektorn ett underskott på -2,5 Mkr för 
tomhyra avseende Tibble hus A och B. I samband med beslutad 
ändringsbudget 2022 fick Sociala sektorn budgettillskott för Tibble hus A 
och B. Med anledning av detta prognostiserar särskilda boenden inte längre 
ett underskott för 2022. 
 
Under sommaren har verksamheten fått lov att erbjuda ordinarie personal att 
sälja sina semesterveckor för att lösa personalbehovet vilket har blivit en 
merkostnad på (-0,2 Mkr). Vakanta tjänster samt ej utnyttjad budget för 
inventarier bidrar dock till ett prognostiserat resultat på +/- 0kr. 
 
Införande av heltid pågår men tar tid och hur detta påverkar kostnaderna är 
ännu för tidigt att prognostisera. 
 
HSR 
HSR prognostiserar ett underskott på – 1,4 Mkr 2022. 
 
Ökningen i behovet hos hemtjänstkunderna har medfört att Hälso- och 
sjukvården (HSR) fått ökade kostnader i form av delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen. 
 
Myndighet/Individ och familjeomsorgen (IFO) / Öppenvården 
Myndighet, IFO samt öppenvården prognostiserar tillsammans ett underskott 
på -3,2 Mkr 2022. 
 
Myndighet prognostiserar ett underskott på grund av en kraftig ökning i antal 
hemtjänsttimmar både för den egna samt externa hemtjänsten med (-4,2 
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Mkr). Ökningen beror på för få antal platser inom särskilda boenden enligt 
beskrivning ovan. 
 
IFO har haft ökade kostnader för barn och unga utifrån individernas behov 
men även minskade kostnader inom vuxendelen för ekonomiskt bistånd. 
Med anledning av det ekonomiska läget i omvärlden finns dock osäkerheter 
kring hur detta påverkar behovet av ekonomiskt bistånd i vinter. IFO 
kommer under hösten att ansöka om ersättning från migrationsverket med ca 
2,6 Mkr, detta är med i budget och påverkar inte resultatet. 
Totalt (+0,5 Mkr).  
 
Öppenvården prognostiserar ett överskott på grund av ej tillsatta tjänster 
inom öppna förskolan samt ungdomsmottagningen (+0,5 Mkr). 
LSS 
LSS prognostiserar ett underskott på – 1,2 Mkr 2022. 
 
Gruppbostäderna har försämrat sin prognos på grund av för hög bemanning 
gentemot budget då vårdtyngden ökat (-1,0 Mkr). Övrigt prognostiseras till 
(-0,2 Mkr). 
 
Sektorsövergripande 
Årsprognosen för sektorsövergripande bedöms till +3,0 Mkr 2022. 
Samtliga sektorer har fått ett sänkt påslag för personalomkostnader gentemot 
ram vilket finns budgeterat under sektorschef. Denna bedöms likt föregående 
prognos ge en positiv resultateffekt. Inom sektorsövergripande finns även 
utbildningsmedel som ännu inte förbrukats. I prognosen för 
sektorsövergripande ingår även statsbidrag som bedöms vara 
resultatförbättrande under året. 
 
Under perioden har sektorn sett kostnadsökningar inom förbrukningsmaterial 
samt läkemedelsartiklar vilket påverkar prognostiserat underskott inom de 
flesta verksamheterna. Sammanlagt uppgår budgetunderskottet per sista 
augusti till -0,8 Mkr. 
 
Sociala sektorn har tidigare ansökt om prestationsbidrag för att ha minskat 
timvikarier och ökat tillsvidareanställda. Sektorn har beviljats bidrag på 
totalt 16,4 Mkr. Beslut har inte tagits i kommunfullmäktige om huruvida 
sociala sektorn får nyttja dessa medel eller ej. Bidragen får användas under 
både 2022 och 2023. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
10,1 Mkr redovisas under 2023 och 6,3 Mkr under 2022. Sektorn ser gärna 
att verksamheten kan ta del av de medel som sektorn sökt och blivit beviljad. 
Detta då sektorn har stora behov på grund av ovan beskriven situation som 
uppstått med anledning av bristen på antalet boendeplatser. 
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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. Ytterligare säboplatser kommer att öppnas 
på Lyckavägen under hösten för att minska belastningen på hemtjänsten, 
korttidsboendet, hälso- och sjukvård samt kostnader för utskrivningsklara. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-13 

Utskottets beslut 
1. Yrka till kommunstyrelsen om att beviljade prestationsbidrag om 6,3 

Mkr för minskning av timvikarier och ökning av tillsvidareanställda 
skall tillföras sociala sektorn utöver befintlig budgetram. 

2. Lägga informationen till handlingarna.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Braatas 
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§ 43 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. 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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-06 
Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 44 Dnr 2022/1083 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 Leksands 
Demensförening 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om verksamhetsbidrag/föreningsbidrag har inkommit från 
Leksands demensförening som ansöker om beloppet 10 000 kr, se bilaga.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Villkoren för att erhålla bidrag bedöms vara uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-02 
Ansökan angående verksamhetsbidrag Leksands demensförening, daterad 
2022-03-08 

Utskottets beslut 
1. Bevilja ett föreningsbidrag för år 2023 till Leksands demensförening 

på 10 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Leksands Demensförening 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsekonom Joakim Wickberg Brataas 
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§ 45 Dnr 2022/557 

Information om arbetet med God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet fortgår inom bland annat olika forum för samverkan med region 
Dalarna. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 46 Dnr 2022/2 

Sektorledningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ukraina 
Insjöns hotell har ett avtal med kommunen på 60 platser för flyktingar från 
Ukraina och hittills har man tagit emot 59 personer. 
Lyckavägen 
Man ser just nu över schemaplaneringen för att få till det så bra som möjligt 
inför att man öppnar en ny avdelning på Lyckavägen. Verksamheten styr 
personalbehovet och det är fortfarande lång kö. 
LSS 
Rekrytering pågår av ny enhetschef inom LSS. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
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§ 47 Dnr 2022/416 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
2/2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2022. 
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  
 

- Uppdra till sektorsledningen att se över frågan om vad som hänt med 
tjänsten Fixar-Malte. – pågående  
 

- Uppdra till förvaltningen att göra en helhetsöversyn och en analys av 
vad som ingår i avgiften och återkomma till socialutskottet för beslut 
innan årsskiftet 2022/2023. – pågående  

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 2/2022, daterad 2022-09-07 

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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Sekreterare, Sophia Ek 
 
 


Övriga 
Skriv här 
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Kenneth Dahlström (C)  


Justerare  
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Organ Socialutskottet 


Sammanträdesdatum 2022-09-20 


Datum då anslaget sätts upp 2022-09-27 Datum då anslaget tas ned 2022-10-19 


Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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Ärendelista 
 


§ 40 Hemtjänstens arbete och verksamhetsutveckling 
§ 41 Brukarundersökning sociala sektorn 2022 
§ 42 Budgetavräkning per augusti delårsbokslut 2022 samt årsprognos 
§ 43 Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 
§ 44 Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 Leksands Demensförening 
§ 45 Information om arbetet med God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 
§ 46 Sektorledningen informerar 
§ 47 Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 2/2022 
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§ 40 Dnr 2022/1089 


Hemtjänstens arbete och verksamhetsutveckling 


Beskrivning av ärendet 
Enhetschef hemtjänsten, Marie-Louise Jonsson och Therése Göras 
informerar om hemtjänstens kvalitetsarbete 2022-2023.   


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-09-20 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Enhetschef, Therese Göras 
Enhetschef, Marie-Louise Jonsson 
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§ 41 Dnr 2022/1090 


Brukarundersökning sociala sektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om resultatet av årets 
nationella brukarundersökningar inom särskilt boende och hemtjänst.  


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-09-20 


Utskottets beslut 
1. Återkoppla till socialutskottet om vidtagna åtgärder 
2. 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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§ 42 Dnr 2022/4 


Budgetavräkning per augusti, delårsbokslut 2022 samt 
årsprognos 


Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per augusti visar -8,0 Mkr.  
På grund av delårsbokslut kan det bokförda utfallet komma att förändras.  
 
Årsprognosen beräknas till -11,9 Mkr 
 
Den stora förändringen mot aprilprognosen är att de särskilda boendena inte 
har haft någon omsättning och det varit lång kö vilket får flera följdeffekter. 
Fullbelagt på korttidsboendet och särskilda boenden har gjort att 
verksamheterna inte har kunnat ta emot utskrivningsklara personer från 
regionen. De kunder som har kunnat gå hem till sitt ordinära boende har fått 
fler hemtjänstinsatser vilket gjort att hemtjänsttimmarna samt delegerade 
timmar för personalen inom hemtjänsten har ökat. 
 
Ordinärt boende 
Ordinärt boende prognostiserar ett resultat på – 9,1 Mkr 2022. 
 
Inom avdelning ordinärt boende har korttidsboendet haft överbeläggningar 
på mellan 106–118 procent under hela året och sektorn har även fått lov att 
köpa platser i andra kommuner. (- 2,2 Mkr) Verksamheten har inte kunnat ta 
hem kunder från Regionen och varje dygn har kostat 9 300 kr per individ. 
Merkostnaden för utskrivningsklara prognostiseras uppgår till (-0,7 Mkr). 
De kunder som har kunnat gå hem till det ordinarie boendet har fått mycket 
insatser och timmarna har ökat för perioden i hemtjänsten både för den egna 
och den externa hemtjänsten med (7458 timmar). Kostnaden för timmarna 
finns inom myndighet/LOV. Prognosen för 2022 bedöms till ca 12 000 
timmar mer än budgeterat. 
 
Hemtjänsten har haft fortsatt stora problem med tillgång till vikarier och 
därav fortsatt höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid 
(-3,1 Mkr). Verksamheten har även drabbats av covid under perioden och 
detta för med sig att frånvaron blir högre.  
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Under sommaren har verksamheten fått lov att erbjuda ordinarie personal att 
sälja sina semesterveckor för att lösa situationen vilket har blivit en 
merkostnad på (-0,7 Mkr). 
 
Den planerade flytten ut ur Limsjögården för hemtjänsten, HSR och 
korttidsboendet har försenats och bidrar till ett underskott på (-2,4 Mkr), 
underskottet för hyrorna är inräknat i prognoserna för hemtjänsten samt 
korttids. 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende prognostiserar ett resultat på +/- 0 Mkr 2022. 
 
Öppningen av fler platser på Lyckavägen är akut och mycket arbete pågår 
för att öppningen ska kunna ske så snart som möjligt, detta kommer att lösa 
delar av ovan nämnda under hösten men tar inte bort de kostnader som 
upparbetats.  
 
Tidigare prognostiserade sociala sektorn ett underskott på -2,5 Mkr för 
tomhyra avseende Tibble hus A och B. I samband med beslutad 
ändringsbudget 2022 fick Sociala sektorn budgettillskott för Tibble hus A 
och B. Med anledning av detta prognostiserar särskilda boenden inte längre 
ett underskott för 2022. 
 
Under sommaren har verksamheten fått lov att erbjuda ordinarie personal att 
sälja sina semesterveckor för att lösa personalbehovet vilket har blivit en 
merkostnad på (-0,2 Mkr). Vakanta tjänster samt ej utnyttjad budget för 
inventarier bidrar dock till ett prognostiserat resultat på +/- 0kr. 
 
Införande av heltid pågår men tar tid och hur detta påverkar kostnaderna är 
ännu för tidigt att prognostisera. 
 
HSR 
HSR prognostiserar ett underskott på – 1,4 Mkr 2022. 
 
Ökningen i behovet hos hemtjänstkunderna har medfört att Hälso- och 
sjukvården (HSR) fått ökade kostnader i form av delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen. 
 
Myndighet/Individ och familjeomsorgen (IFO) / Öppenvården 
Myndighet, IFO samt öppenvården prognostiserar tillsammans ett underskott 
på -3,2 Mkr 2022. 
 
Myndighet prognostiserar ett underskott på grund av en kraftig ökning i antal 
hemtjänsttimmar både för den egna samt externa hemtjänsten med (-4,2 
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Mkr). Ökningen beror på för få antal platser inom särskilda boenden enligt 
beskrivning ovan. 
 
IFO har haft ökade kostnader för barn och unga utifrån individernas behov 
men även minskade kostnader inom vuxendelen för ekonomiskt bistånd. 
Med anledning av det ekonomiska läget i omvärlden finns dock osäkerheter 
kring hur detta påverkar behovet av ekonomiskt bistånd i vinter. IFO 
kommer under hösten att ansöka om ersättning från migrationsverket med ca 
2,6 Mkr, detta är med i budget och påverkar inte resultatet. 
Totalt (+0,5 Mkr).  
 
Öppenvården prognostiserar ett överskott på grund av ej tillsatta tjänster 
inom öppna förskolan samt ungdomsmottagningen (+0,5 Mkr). 
LSS 
LSS prognostiserar ett underskott på – 1,2 Mkr 2022. 
 
Gruppbostäderna har försämrat sin prognos på grund av för hög bemanning 
gentemot budget då vårdtyngden ökat (-1,0 Mkr). Övrigt prognostiseras till 
(-0,2 Mkr). 
 
Sektorsövergripande 
Årsprognosen för sektorsövergripande bedöms till +3,0 Mkr 2022. 
Samtliga sektorer har fått ett sänkt påslag för personalomkostnader gentemot 
ram vilket finns budgeterat under sektorschef. Denna bedöms likt föregående 
prognos ge en positiv resultateffekt. Inom sektorsövergripande finns även 
utbildningsmedel som ännu inte förbrukats. I prognosen för 
sektorsövergripande ingår även statsbidrag som bedöms vara 
resultatförbättrande under året. 
 
Under perioden har sektorn sett kostnadsökningar inom förbrukningsmaterial 
samt läkemedelsartiklar vilket påverkar prognostiserat underskott inom de 
flesta verksamheterna. Sammanlagt uppgår budgetunderskottet per sista 
augusti till -0,8 Mkr. 
 
Sociala sektorn har tidigare ansökt om prestationsbidrag för att ha minskat 
timvikarier och ökat tillsvidareanställda. Sektorn har beviljats bidrag på 
totalt 16,4 Mkr. Beslut har inte tagits i kommunfullmäktige om huruvida 
sociala sektorn får nyttja dessa medel eller ej. Bidragen får användas under 
både 2022 och 2023. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
10,1 Mkr redovisas under 2023 och 6,3 Mkr under 2022. Sektorn ser gärna 
att verksamheten kan ta del av de medel som sektorn sökt och blivit beviljad. 
Detta då sektorn har stora behov på grund av ovan beskriven situation som 
uppstått med anledning av bristen på antalet boendeplatser. 
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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. Ytterligare säboplatser kommer att öppnas 
på Lyckavägen under hösten för att minska belastningen på hemtjänsten, 
korttidsboendet, hälso- och sjukvård samt kostnader för utskrivningsklara. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-13 


Utskottets beslut 
1. Yrka till kommunstyrelsen om att beviljade prestationsbidrag om 6,3 


Mkr för minskning av timvikarier och ökning av tillsvidareanställda 
skall tillföras sociala sektorn utöver befintlig budgetram. 


2. Lägga informationen till handlingarna.   


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Braatas 


8







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-20 


 
  


Socialutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 43 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. 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.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-06 
Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2022 


Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 44 Dnr 2022/1083 


Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 Leksands 
Demensförening 


Beskrivning av ärendet 
En ansökan om verksamhetsbidrag/föreningsbidrag har inkommit från 
Leksands demensförening som ansöker om beloppet 10 000 kr, se bilaga.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Villkoren för att erhålla bidrag bedöms vara uppfyllda. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-02 
Ansökan angående verksamhetsbidrag Leksands demensförening, daterad 
2022-03-08 


Utskottets beslut 
1. Bevilja ett föreningsbidrag för år 2023 till Leksands demensförening 


på 10 000 kr. 


Beslutet skickas till 
Leksands Demensförening 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsekonom Joakim Wickberg Brataas 
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§ 45 Dnr 2022/557 


Information om arbetet med God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030 


Beskrivning av ärendet 
Arbetet fortgår inom bland annat olika forum för samverkan med region 
Dalarna. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 46 Dnr 2022/2 


Sektorledningen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Ukraina 
Insjöns hotell har ett avtal med kommunen på 60 platser för flyktingar från 
Ukraina och hittills har man tagit emot 59 personer. 
Lyckavägen 
Man ser just nu över schemaplaneringen för att få till det så bra som möjligt 
inför att man öppnar en ny avdelning på Lyckavägen. Verksamheten styr 
personalbehovet och det är fortfarande lång kö. 
LSS 
Rekrytering pågår av ny enhetschef inom LSS. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
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§ 47 Dnr 2022/416 


Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
2/2022 


Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2022. 
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  
 


- Uppdra till sektorsledningen att se över frågan om vad som hänt med 
tjänsten Fixar-Malte. – pågående  
 


- Uppdra till förvaltningen att göra en helhetsöversyn och en analys av 
vad som ingår i avgiften och återkomma till socialutskottet för beslut 
innan årsskiftet 2022/2023. – pågående  


Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 2/2022, daterad 2022-09-07 


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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