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§ 58 Dnr 2022/4 

Budgetavräkning per sista oktober samt årsprognos 
2022 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per oktober visar –11,7 Mkr.  
 
Årsprognosen beräknas till -20,1 Mkr 
 
Sociala sektorn försämrar prognosen gentemot augusti med -8,1 Mkr. 
Förändringar som skett gentemot tidigare prognoser är att en stor del av 
beräknade intäkter från Migrationsverket ej beviljades. 
Placeringskostnaderna har ökat inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
barn & unga och öppnandet av nya platser på särskilt boende har försenats 
på grund av personalbrist. De särskilda boendena och korttidsboendet har 
inte har haft tillräckligt med boendeplatser och låg omsättning vilket bidragit 
till flera följdeffekter. Fullbeläggning 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 –13,3 Mkr 2022 (försämring 
med -4,2 Mkr). 
 
Inom avdelning ordinärt boende har korttidsboendet haft överbeläggningar 
på mellan 106–118 procent under året och sektorn har även fått lov att köpa 
platser i andra kommuner. Korttidsboendet bedömer årsprognosen till -4,3 
Mkr inklusive merkostnader för kontraktsförlängningen av Limsjögården (-
1,8 Mkr). Verksamheten har inte kunnat ta hem kunder från Regionen och 
varje dygn har kostat 9 300 kronor per individ. Merkostnaden för 
utskrivningsklara prognostiseras till -3,2 Mkr, en försämring med -2,5 Mkr 
från föregående prognos. Prognosen för utskrivningsklara förutsätter att 
antalet utskrivningsklara minskar kraftigt från och med november. 
 
De kunder som har kunnat gå hem till sitt ordinarie boende har fått mycket 
insatser och hemtjänsttimmarna har hittills ökat med 9254 timmar för 
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perioden både för den egna och den externa hemtjänsten, (en ökning med 
1836 timmar från prognos augusti). Prognosen för 2022 bedöms till cirka 
12 000 timmar mer än budgeterat. 
Hemtjänsten har haft fortsatt stora problem med tillgång till vikarier och 
därav höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid. 
Prognosen för hemtjänsten bedöms till -6,0 Mkr inklusive merkostnader för 
kontraktsförlängningen av Limsjögården (0,6 Mkr), en försämring med -1,9 
Mkr gentemot föregående prognos. Verksamheten har även drabbats av 
covid under perioden vilket medför högre frånvaro.  
 
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). 
 
Flytten till Tibble hus A och B har flyttats fram på grund av vattenskada. 
Kontraktet med Limsjögården kommer därför att förlängas som en 
konsekvens av detta. Dock räknar kommunen med att erhålla ersättning via 
försäkring för förseningen. 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende prognostiserar ett resultat på – 2,0 Mkr 2022 (försämrat 
prognostiserat resultat med -2,0 Mkr). 
 
Lyckavägen öppnade en ny avdelning sista oktober och arbete pågår med att 
minska antalet utskrivningsklara patienter hos regionen.  
 
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). Införande av heltid pågår men tar tid och hur 
detta påverkar kostnaderna är ännu för tidigt att prognostisera. 
 
HSR 
HSR prognostiserar ett underskott på – 1,3 Mkr 2022 (förbättring med +0,1 
Mkr). 
 
Ökningen i behovet hos hemtjänstkunderna har medfört att Hälso- och 
sjukvården (HSR) fått ökade kostnader i form av delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen. Förbättrad prognos beror på 
lägre hjälpmedelskostnader än befarat. 
 
Myndighet/Individ och familjeomsorgen (IFO) / Öppenvården 
Myndighet, IFO samt öppenvården prognostiserar tillsammans ett underskott 
på -4,7 Mkr 2022 (försämring med -1,5 Mkr). 
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Myndighet prognostiserar ett underskott på grund av en kraftig ökning i antal 
hemtjänsttimmar både för den egna samt externa hemtjänsten (-4,5 Mkr).  
 
IFO har haft ökade placeringskostnader 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 behovet av ekonomiskt bistånd kommer att 
se ut i vinter. IFO har under hösten ansökt om ersättning från 
Migrationsverket med cirka 2,6 Mkr. En stor del av ansökan beviljades ej 
och verksamheten räknar med att erhålla högst 0,6 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 – 1,4 Mkr 2022 (En försämring med 
0,2 Mkr). 
 
Ett nytt tillkommande ärende inom personlig assistans SFB extern. 
Gruppbostäderna har försämrat sin prognos ytterligare på grund av för hög 
bemanning gentemot budget (-1,5 Mkr). Korttids och fritids samt ledsagning, 
kontaktpersoner och avlösarservice prognostiserar en positiv avvikelse på 
0,6 Mkr. Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt boendestöd enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och öppna 
dagverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,4Mkr. Övergripande 
inom LSS +0,4 Mkr på grund av vakanta tjänster. 
 
Sektorsövergripande 
Årsprognosen för sektorsövergripande bedöms till + 2,6 Mkr 2022. 
(Försämring med 0,4 Mkr) 
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. Inom sektorsövergripande finns även 
utbildningsmedel som ännu inte förbrukats.  
 
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.  
 
Åtgärder: 

5Protokoll socialutskottet 2022-12-13
(Signerat, SHA-256 A1EF0AC8CA65D72E9A8B4912DD406142EA6EC0D26A3031A89EA2BBF27EED9DFD)

Sida 5 av 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

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. Detta i syfte att bemanna rätt efter behovet och säkra 
vikariebristen. Ytterligare 9 säboplatser har öppnats på Lyckavägen sista 
oktober för att minska belastningen på hemtjänsten, korttidsboendet, hälso- 
och sjukvård samt kostnader för utskrivningsklara. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-14 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 59 Dnr 2022/1512 

Information om Hemtjänstindex 2022 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerade om Hemtjänstindex 
2022. 
Ett urval av informationen från Hemtjänstindex 2022 följer nedan. 
Hemtjänstindex 2022 – analys av resultaten för Leksand 
Hemtjänstindex ger utifrån seniorernas perspektiv en helhetsbild av hur bra 
en kommun är på att leverera hemtjänst. Indexet väger samman alla 
relevanta mätningar och all relevant fakta och statistik, och gör det enkelt för 
kommunen att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten. 
Övergripande summering 
Leksands resultat är under genomsnittet i Sverige i Hemtjänstindex 2022. 
Kommunen har goda resultat inom delar av hemtjänsten men har även 
utvecklingspotential på flera områden. Viktigaste åtgärden för att höja 
kvaliteten, sett ut seniorernas perspektiv, är att de äldre i högre grad upplever 
att biståndsbeslutet är anpassat efter deras behov och att de upplever att 
personalen har tillräckligt med tid. 
 
En enkel förbättringsinsats: Lägg upp en ”räknesnurra” på webben så att det 
går att räkna ut vad hemtjänsten kommer att kosta. 
Hemtjänstindex och delindex  
Hemtjänstindex 
Leksand kommuns Hemtjänstindex (47,5) ligger under kommungenomsnittet 
i Sverige (51,0) och i år ligger Leksand kommun på plats 232 av Sveriges 
290 kommuner. 
 
Jämfört med SKR:s Kommungrupp C9 (Landsbygdskommun med 
besöksnäring: landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, 
dvs. antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/ restaurang i 
förhållande till invånarantalet) ligger kommunen plats 13 av kommun-
gruppens 15 kommuner. 
 
Jämfört med övriga kommuner i länet ligger kommunen på plats 14 av länets 
15 kommuner. 
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Delindex 
Leksand kommun ligger under kommungenomsnittet för tre av fyra delindex 
och ligger på följande placering för de olika delindexen: 
 
Delindex  Placering av Sveriges 290 kommuner 
Information  250 av 290 
Biståndshandläggning  177 av 290 
Utförande  247 av 290 
Stöd/Utveckling  116 av 290 

 
Hur kommunen kan gå vidare 
Även om denna rapport från Hemtjänstindex kan påvisa konkreta 
förbättringsområden och ge förslag på prioriteringar, behöver kommunen 
skapa sig en egen bild av styrkor, svagheter och lämpliga steg för att 
vidareutveckla kvaliteten inom hemtjänsten. Det kan även finnas områden 
som rapporten pekar på som kommunen redan har vidtagit åtgärder för att 
förbättra. 
Hemtjänst är en komplex verksamhet och det finns även en demografisk 
situation i kommunen som behöver beaktas. Vidare har kommunen att ta 
hänsyn till beslutsprocesser inom den politiska styrningen, förvaltningen och 
kommunledningen. 
Hemtjänstindex 2023 
Ambitionen för 2023 är att Hemtjänstindex kommer att lanseras under 
oktober 2023. Genomgång av kommunernas webbplatser beräknas ske under 
maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunanalys Hemtjänstindex Leksands kommun, daterad 2022-12-05 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Enhetschef, Marie-Louise Jonsson 
Enhetschef, Therése Göras 
Tf enhetschef, Maria Forsberg 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 60 Dnr 2022/1513 

Verksamhetsberättelse sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell informerade om sociala sektorns 
uppföljningsarbete av de politiska målen och fokusområden. Notera att 
dragningen endast är information för socialutskottet innan innevarande 
mandatperiods slut och ska inte ses som en fullständig mål- och 
resultatrapport, vilken kommer att föredras under våren 2023. 

Beslutsunderlag 
Utkast till mål- och resultatrapport januari till december 2022, daterat 2022-
12-12 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef Anna Wikberg 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 61 Dnr 2022/557 

Information om arbetet med Nära vård i Dalarna 2022-
2030 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef, Teresia Karlsson informerade om att arbetet med Nära vård 
fortsätter enligt plan. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Sektorledningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information denna gång. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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§ 63 Dnr 2022/1090 

Brukarundersökning sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om resultaten av de 
nationella brukarundersökningarna 2022 inom daglig verksamhet LSS, 
gruppbostäder LSS samt egna brukarundersökningar inom dagverksamhet 
SoL (socialtjänstlagen), korttidsboende, nattpatrullen, kontaktperson med 
insats, kontaktperson med uppdrag, boendestöd socialpsykiatrin och 
dagverksamhet socialpsykiatrin.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 64 Dnr 2022/1564 

Uppdrag från socialutskottet om arbetsskor inom 
hemtjänsten 

Beskrivning av ärendet 
Socialutskottets ordförande, Kenneth Dahlström, föreslår socialutskottet att 
ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa arbetsskor som 
basutrustning inom hemtjänst och återkoppla till socialutskottet under år 
2023. 

Utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att se över möjligheten att införa arbetsskor 

som basutrustning inom hemtjänsten 
2. Återkoppla till socialutskottet under år 2023. 

Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 58 Dnr 2022/4 


Budgetavräkning per sista oktober samt årsprognos 
2022 sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per oktober visar –11,7 Mkr.  
 
Årsprognosen beräknas till -20,1 Mkr 
 
Sociala sektorn försämrar prognosen gentemot augusti med -8,1 Mkr. 
Förändringar som skett gentemot tidigare prognoser är att en stor del av 
beräknade intäkter från Migrationsverket ej beviljades. 
Placeringskostnaderna har ökat inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
barn & unga och öppnandet av nya platser på särskilt boende har försenats 
på grund av personalbrist. De särskilda boendena och korttidsboendet har 
inte har haft tillräckligt med boendeplatser och låg omsättning vilket bidragit 
till flera följdeffekter. Fullbeläggning 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 –13,3 Mkr 2022 (försämring 
med -4,2 Mkr). 
 
Inom avdelning ordinärt boende har korttidsboendet haft överbeläggningar 
på mellan 106–118 procent under året och sektorn har även fått lov att köpa 
platser i andra kommuner. Korttidsboendet bedömer årsprognosen till -4,3 
Mkr inklusive merkostnader för kontraktsförlängningen av Limsjögården (-
1,8 Mkr). Verksamheten har inte kunnat ta hem kunder från Regionen och 
varje dygn har kostat 9 300 kronor per individ. Merkostnaden för 
utskrivningsklara prognostiseras till -3,2 Mkr, en försämring med -2,5 Mkr 
från föregående prognos. Prognosen för utskrivningsklara förutsätter att 
antalet utskrivningsklara minskar kraftigt från och med november. 
 
De kunder som har kunnat gå hem till sitt ordinarie boende har fått mycket 
insatser och hemtjänsttimmarna har hittills ökat med 9254 timmar för 
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perioden både för den egna och den externa hemtjänsten, (en ökning med 
1836 timmar från prognos augusti). Prognosen för 2022 bedöms till cirka 
12 000 timmar mer än budgeterat. 
Hemtjänsten har haft fortsatt stora problem med tillgång till vikarier och 
därav höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid. 
Prognosen för hemtjänsten bedöms till -6,0 Mkr inklusive merkostnader för 
kontraktsförlängningen av Limsjögården (0,6 Mkr), en försämring med -1,9 
Mkr gentemot föregående prognos. Verksamheten har även drabbats av 
covid under perioden vilket medför högre frånvaro.  
 
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). 
 
Flytten till Tibble hus A och B har flyttats fram på grund av vattenskada. 
Kontraktet med Limsjögården kommer därför att förlängas som en 
konsekvens av detta. Dock räknar kommunen med att erhålla ersättning via 
försäkring för förseningen. 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende prognostiserar ett resultat på – 2,0 Mkr 2022 (försämrat 
prognostiserat resultat med -2,0 Mkr). 
 
Lyckavägen öppnade en ny avdelning sista oktober och arbete pågår med att 
minska antalet utskrivningsklara patienter hos regionen.  
 
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). Införande av heltid pågår men tar tid och hur 
detta påverkar kostnaderna är ännu för tidigt att prognostisera. 
 
HSR 
HSR prognostiserar ett underskott på – 1,3 Mkr 2022 (förbättring med +0,1 
Mkr). 
 
Ökningen i behovet hos hemtjänstkunderna har medfört att Hälso- och 
sjukvården (HSR) fått ökade kostnader i form av delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen. Förbättrad prognos beror på 
lägre hjälpmedelskostnader än befarat. 
 
Myndighet/Individ och familjeomsorgen (IFO) / Öppenvården 
Myndighet, IFO samt öppenvården prognostiserar tillsammans ett underskott 
på -4,7 Mkr 2022 (försämring med -1,5 Mkr). 
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Myndighet prognostiserar ett underskott på grund av en kraftig ökning i antal 
hemtjänsttimmar både för den egna samt externa hemtjänsten (-4,5 Mkr).  
 
IFO har haft ökade placeringskostnader 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 behovet av ekonomiskt bistånd kommer att 
se ut i vinter. IFO har under hösten ansökt om ersättning från 
Migrationsverket med cirka 2,6 Mkr. En stor del av ansökan beviljades ej 
och verksamheten räknar med att erhålla högst 0,6 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 – 1,4 Mkr 2022 (En försämring med 
0,2 Mkr). 
 
Ett nytt tillkommande ärende inom personlig assistans SFB extern. 
Gruppbostäderna har försämrat sin prognos ytterligare på grund av för hög 
bemanning gentemot budget (-1,5 Mkr). Korttids och fritids samt ledsagning, 
kontaktpersoner och avlösarservice prognostiserar en positiv avvikelse på 
0,6 Mkr. Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt boendestöd enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och öppna 
dagverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,4Mkr. Övergripande 
inom LSS +0,4 Mkr på grund av vakanta tjänster. 
 
Sektorsövergripande 
Årsprognosen för sektorsövergripande bedöms till + 2,6 Mkr 2022. 
(Försämring med 0,4 Mkr) 
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. Inom sektorsövergripande finns även 
utbildningsmedel som ännu inte förbrukats.  
 
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.  
 
Åtgärder: 
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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. Detta i syfte att bemanna rätt efter behovet och säkra 
vikariebristen. Ytterligare 9 säboplatser har öppnats på Lyckavägen sista 
oktober för att minska belastningen på hemtjänsten, korttidsboendet, hälso- 
och sjukvård samt kostnader för utskrivningsklara. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-14 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 


6







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-13 


 
  


Socialutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 59 Dnr 2022/1512 


Information om Hemtjänstindex 2022 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerade om Hemtjänstindex 
2022. 
Ett urval av informationen från Hemtjänstindex 2022 följer nedan. 
Hemtjänstindex 2022 – analys av resultaten för Leksand 
Hemtjänstindex ger utifrån seniorernas perspektiv en helhetsbild av hur bra 
en kommun är på att leverera hemtjänst. Indexet väger samman alla 
relevanta mätningar och all relevant fakta och statistik, och gör det enkelt för 
kommunen att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten. 
Övergripande summering 
Leksands resultat är under genomsnittet i Sverige i Hemtjänstindex 2022. 
Kommunen har goda resultat inom delar av hemtjänsten men har även 
utvecklingspotential på flera områden. Viktigaste åtgärden för att höja 
kvaliteten, sett ut seniorernas perspektiv, är att de äldre i högre grad upplever 
att biståndsbeslutet är anpassat efter deras behov och att de upplever att 
personalen har tillräckligt med tid. 
 
En enkel förbättringsinsats: Lägg upp en ”räknesnurra” på webben så att det 
går att räkna ut vad hemtjänsten kommer att kosta. 
Hemtjänstindex och delindex  
Hemtjänstindex 
Leksand kommuns Hemtjänstindex (47,5) ligger under kommungenomsnittet 
i Sverige (51,0) och i år ligger Leksand kommun på plats 232 av Sveriges 
290 kommuner. 
 
Jämfört med SKR:s Kommungrupp C9 (Landsbygdskommun med 
besöksnäring: landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, 
dvs. antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/ restaurang i 
förhållande till invånarantalet) ligger kommunen plats 13 av kommun-
gruppens 15 kommuner. 
 
Jämfört med övriga kommuner i länet ligger kommunen på plats 14 av länets 
15 kommuner. 
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Delindex 
Leksand kommun ligger under kommungenomsnittet för tre av fyra delindex 
och ligger på följande placering för de olika delindexen: 
 
Delindex  Placering av Sveriges 290 kommuner 
Information  250 av 290 
Biståndshandläggning  177 av 290 
Utförande  247 av 290 
Stöd/Utveckling  116 av 290 


 
Hur kommunen kan gå vidare 
Även om denna rapport från Hemtjänstindex kan påvisa konkreta 
förbättringsområden och ge förslag på prioriteringar, behöver kommunen 
skapa sig en egen bild av styrkor, svagheter och lämpliga steg för att 
vidareutveckla kvaliteten inom hemtjänsten. Det kan även finnas områden 
som rapporten pekar på som kommunen redan har vidtagit åtgärder för att 
förbättra. 
Hemtjänst är en komplex verksamhet och det finns även en demografisk 
situation i kommunen som behöver beaktas. Vidare har kommunen att ta 
hänsyn till beslutsprocesser inom den politiska styrningen, förvaltningen och 
kommunledningen. 
Hemtjänstindex 2023 
Ambitionen för 2023 är att Hemtjänstindex kommer att lanseras under 
oktober 2023. Genomgång av kommunernas webbplatser beräknas ske under 
maj 2023. 


Beslutsunderlag 
Kommunanalys Hemtjänstindex Leksands kommun, daterad 2022-12-05 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Enhetschef, Marie-Louise Jonsson 
Enhetschef, Therése Göras 
Tf enhetschef, Maria Forsberg 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 60 Dnr 2022/1513 


Verksamhetsberättelse sociala sektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell informerade om sociala sektorns 
uppföljningsarbete av de politiska målen och fokusområden. Notera att 
dragningen endast är information för socialutskottet innan innevarande 
mandatperiods slut och ska inte ses som en fullständig mål- och 
resultatrapport, vilken kommer att föredras under våren 2023. 


Beslutsunderlag 
Utkast till mål- och resultatrapport januari till december 2022, daterat 2022-
12-12 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef Anna Wikberg 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 61 Dnr 2022/557 


Information om arbetet med Nära vård i Dalarna 2022-
2030 


Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef, Teresia Karlsson informerade om att arbetet med Nära vård 
fortsätter enligt plan. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Sektorledningen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Ingen information denna gång. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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§ 63 Dnr 2022/1090 


Brukarundersökning sociala sektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell, informerar om resultaten av de 
nationella brukarundersökningarna 2022 inom daglig verksamhet LSS, 
gruppbostäder LSS samt egna brukarundersökningar inom dagverksamhet 
SoL (socialtjänstlagen), korttidsboende, nattpatrullen, kontaktperson med 
insats, kontaktperson med uppdrag, boendestöd socialpsykiatrin och 
dagverksamhet socialpsykiatrin.  


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-12-13 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 64 Dnr 2022/1564 


Uppdrag från socialutskottet om arbetsskor inom 
hemtjänsten 


Beskrivning av ärendet 
Socialutskottets ordförande, Kenneth Dahlström, föreslår socialutskottet att 
ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa arbetsskor som 
basutrustning inom hemtjänst och återkoppla till socialutskottet under år 
2023. 


Utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att se över möjligheten att införa arbetsskor 


som basutrustning inom hemtjänsten 
2. Återkoppla till socialutskottet under år 2023. 


Beslutet skickas till 
Interimssocialchef, Ulf Lilja 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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