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§ 25 Dnr 2020/478

Information om sociala sektorns budgetförslag 2021-
2023

Beskrivning av ärendet
Vi har sett över förslaget, men ännu inte arbetat med en detaljbudget, vilket 
vi kommer att göra tillsammans med sektorns verksamhetsekonom.
Fått en del volymjusteringar och utmaningarna är främst äldreboenden, 
placeringar IFO samt heltid som norm. 
Rapportering till utskottet kommer när detaljbudgetarbetet är klart.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef Katja Vestling
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§ 26 Dnr 2020/307

Budgetavräkning delår per augusti samt årsprognos

Beskrivning av ärendet
Sociala sektorns utfall per augusti visar -4,3 Mkr. 
Verksamheterna ligger stort sett i nivå med aprils siffror men det är heltid 
som norm, brukare med multidiagnoser på särskilt boende och individ- och 
familjeomsorgen med ökade placeringar som är skillnaden.

Prognos för helår - 6,1 Mkr exklusive statsbidrag för Covid-19 och -3,6 
Mkr inklusive statsbidrag. 

Sektorns prognostiserar årets utfall på -6,1 Mkr utan hänsyn till sökt 
statsbidrag för covid-19. Prognosen innehåller kostnader för ”heltid som 
norm” med -2,0 Mkr, brukare med multidiagnoser på särskilt boende med
-3,0 Mkr, placeringskostnader för -7,0 Mkr. Detta pareras något med ökade 
statsbidrag, minskade kostnader inom funktionshinder & stöd och 
återhållsamhet i verksamheterna med +4,0 Mkr.

Sektorn har sökt statsbidrag för covid-19 med 4,0 Mkr och i dag läget 
beräknar inte sektorn att erhålla hela beloppet då Socialstyrelsen inte har lika 
mycket att dela ut som sökts av kommuner och regioner. Sektorn har satt 
prognosen till 62 procent av sökt belopp och detta motsvarar +2,5 Mkr. 
Prognos totalt ca -3,6 Mkr.

Anpassning av hemtjänsten pågår då timmarna minskade för den egna regin 
under pandemin. Flera anhöriga eller kunden själv har sagt ifrån insatsen. 
Efter sommaren ses en viss ökning av timmar igen. 

”Heltid som norm” där ökar kostnaderna på grund av att alla tjänster som 
utlyses måste utlysas som heltid och det blir fler och fler anställda som inte 
är finansierade.

De särskilda boendena har fått fler och fler boende med multidiagnoser och 
måste sätta in extra resurser.

En kartläggning och plan är gjord för placeringarna inom individ och 
familjeomsorgen där kommer flera ärenden att kunna avslutas under hösten. 
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Inför 2020 minskades budgetramen för placeringskostnader och ingen 
hänsyn togs till att det skulle kunna komma att ske flera nya placeringar 
under 2020.

Den rådande pandemin har påverkat resultatet både negativ och positivt. En 
återhållsamhet och digital mötesstrategi har påverkat positivt. De 
utbildningar som planerats för medarbetarna har fått lov att minimeras på 
grund av sammankomster på fler än 50 personer inte tillåtits. 

Sektorn är kompenserad av staten för sjuklönekostnader april till juli.

 Information om antal hemtjänsttimmar
o Hemtjänsttimmarna har minskat för den egna regin och ökat 

för den externa utföraren.
o Utfallet under pandemimånaderna går inte att lägga en 

prognos på då vi vill avvakta höstens utfall.
o Utförd tid i hemtjänsten går inte längre att se som ett bra mått. 

Heltid som norm har införts i hemtjänsten. Ju fler som arbetar 
och inte går ut till kund ju lägre kundtid blir det.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-21
Powerpointpresentation, daterad 2020-10-05 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback

Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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§ 27 Dnr 2020/1132

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 2/2020

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisade mål- och resultatrapport för period 2 år 2020.
Redovisningen av mål- och resultatrapporten utgick ifrån följande mål:
Mål 2) Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 
psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap

Mål 5) Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, 
hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation
Mål 6) Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas 
och lokala arbetsmarknadens behov.

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport, daterad 2020-10-05
Powerpointpresentation, daterad 2020-10-05

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna.
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§ 28 Dnr 2020/1090

Remissvar - Föreskrifter om belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2021

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen fastställer genom föreskrifter det belopp en kommun i vissa 
fall ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar 
patient, i de fall regionen och kommunen inte har träffat en 
överenskommelse om annat. Bestämmelser om kommuners betalningsansvar 
finns i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte lagen 
(1990:1404) om kommunernas betalnings-ansvar för viss hälso- och 
sjukvård. Socialstyrelsen har tidigare fastställt beloppet i:
- Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:72) om belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2018
- Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:67) om belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2019
- Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2019:24) om belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2020
Socialstyrelsen föreslår nu en ny föreskrift med ett belopp för år 2021.
I den föreslagna föreskriften fastställs det belopp som en kommun ska lämna 
i ersättning per vårddygn till en region till 8 900 kr. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Socialstyrelsen anser att det är viktigt att beloppets storlek är förutsägbart för 
kommunerna, så att de kan planera sin verksamhet. Underlag för 
Socialstyrelsens beräkningar har varit KPP-data (kostnad per patient). Dessa 
data används för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och 
patient. Det är också en standard för att beskriva och analysera vårdens 
innehåll och dess kostnader. Den nationella KPP-databasen förvaltas och 
utvecklas av SKR i samverkan med regioner och Socialstyrelsen. Det 
nationellt fastställda beloppet för utskrivningsklara patienter blir därmed 
endast aktuellt då huvudmännen inte har kommit överens om något belopp. 
Huvudmännen kan alltså själva komma överens om beloppets storlek. I 
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föreskriften regleras inte någon skyldighet för huvudmännen. Sektorn delar 
Socialstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat till 2020-10-07

Utskottets beslut
1. Godkänna Socialstyrelsens förslag i remissen gällande det belopp 

som en kommun ska lämna i ersättning per vårddygn till en region till 
8 900 kr förutsatt att huvudmännen inte kommer överens.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Socialstyrelsen
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§ 29 Dnr 2020/1157

Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom sociala sektorn

Beskrivning av ärendet
Det är av yttersta vikt att vårdtagare/brukare/deltagare inom sociala sektorns 
verksamheter kan känna trygghet i den vård och omsorg som kommunen har 
ansvar för. 
Sektorn vill införa att alla som erbjuds anställning inom sociala sektorn i 
Leksands Kommun är skyldiga att lämna registerutdrag vid erbjudande om 
arbete och anställningsavtal ingås. Skyldigheten gäller vid nyanställning 
oavsett anställningsform och befattning. Kravet på att lämna registerutdrag 
gäller även för uppdragstagare som arbetar direkt mot vårdtagare, som 
exempelvis kontaktpersoner.
Observera att för redan anställd personal finns ingen möjlighet att begära in 
utdrag. Om en medarbetare slutar sin anställning och sedan återanställs vid 
ett senare tillfälle ska personen uppvisa ett nytt utdrag om det gått mer än 12 
månader sedan personen senast var anställd. Rekryterande chef ansvarar för 
att kontrollera om mer än 12 månader förflutit sedan personen senast 
arbetade i sociala sektorn. I det sammanhanget kan konstateras att 
företrädesrätten enligt 25 § LAS gäller i nio månader från den dag 
anställningen upphörde. En företrädesberättigad arbetstagare behöver inte 
lämna in nytt registerutdrag under den tid företrädesrätten gäller.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det är av yttersta vikt att vårdtagare/brukare/deltagare inom sociala sektorns 
verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar 
för. Där av vill sektorn att denna rutin införs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-01

Utskottets beslut
1. Vid anställning inom sociala sektorn införs från och med 2021-01-01 

en skyldighet att lämna registerutdrag vid erbjudande om arbete och 
innan anställningsavtal ingås
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2. Skyldigheten gäller vid nyanställning oavsett anställningsform och 
befattning

3. Kravet på att lämna registerutdrag gäller även för uppdragstagare 
som arbetar direkt mot vårdtagare, som exempelvis kontaktpersoner.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 30 Dnr 2020/653

Uttalande - Satsa på syn- och hörselinstruktör - en 
lönsam investering för kommunen

Beskrivning av ärendet
Synskadades Riksförbund, Dalarna vill att kommunen förbättrar det 
förebyggande stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på syn- och 
hörselinstruktörer kan Dalarnas kommuner spara resurser och samtidigt 
värna om invånare med syn- och hörselnedsättningar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utifrån förfrågan till chefsnätverket, det vill säga socialchefer i övriga 
kommuner hur de ser på denna fråga angående att införa syn- och 
hörselinstruktör. Flertalet av kommunerna har inte denna tjänst idag och 
avser inte heller att införa den relaterat till att det inte ingår i uppdraget. 
Några kommuner har den sedan lång tid men de har inga särskilda uppdrag. 
Ingen av länets kommuner är intresserade av att ha en samverkan runt denna 
tjänst. 2018 tog sektorn bort en hörselinstruktör 30 % i besparingssyfte samt 
att det inte är ett lagkrav. Behovet då liksom nu är minimalt och behöver 
någon boende/kund hjälp att byta batterier i sin hörapparat eller boka tid hos 
optiker så är medarbetarna behjälpliga med detta. Sektorn har inte heller 
någon finansiering för att införa denna form av tjänst.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-05

Utskottets beslut
1. Utifrån sektorns bedömning inte införa en tjänst som syn- och 

hörselinstruktör. 

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Synskadades riksförbund Dalarna
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§ 31 Dnr 2020/3

Socialchefen informerar 2020

Beskrivning av ärendet
 Brottsförebyggande rådet 

BRÅ är i praktiken olika förgreningar och det så kallade operativa 
BRÅ leds av Ulrika Gärdsback och aktiveras vid behov.

 Ny socialtjänstlag 
Leksands kommun är utvald remissinstans för den nya 
socialtjänstlagen.

 Corona
o Kommunens handlingshjälp övergår nu till insats inom den 

förenklade biståndshandläggningen.
o Hela kommunen har sagt nej till kommande praktik för 

åttondeklassare.
o På gång att öppna upp gymmen på särskilda boenden samt att 

kioskvagn samt diakonissor ska kunna återgå till besök på 
särskilda boenden.

o Provtagning av stor andel personal samt en del brukare har 
samtliga visat sig vara vanliga förkylningar och inte covid-19.

 Funktionshinder och stöd
Gruppbostäderna är nu fullbelagda. Man ser över behovet framåt.

 Bemanningsenheten 
Arbetet med Bemanningsenhetens nya organisation går mycket bra. 
Inget förändrat arbetssätt. 

 Rekrytering 
Ledningsgruppen har gjort en risk- och konsekvensanalys gällande 
beslutet att inte gå vidare med rekrytering av avdelningschef inom 
funktionshinder och stöd. Man har valt att lägga den delen på 
avdelningschef för myndighetsavdelningen Katja Vestling.
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 Statsmedel 
Finns statsmedel kvar från omställningsfonden som kommer att gå 
till olika utbildningar inom sektorn.

 Edshult 
Edshults särskilda boende öppnar den tidigare plomberade avdelning 
7 och det blir därmed en psykogeriatrisk avdelning under 
hösten/vintern 2020/2021.

 LOV
Ledningen besvarar frågor från ledamöterna gällande revidering av 
kravspecifikationen för LOV och förhoppningen är att vara klar med 
revideringen till utskottet i november. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna.
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§ 32 Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag på sammanträdesordning för utskottet för vård och 
omsorg 2021. 

Utskott 
kl. 13.00

8/2
OBS! 

Måndag

2/3 6/4 12/5
OBS! 

Onsdag

15/6
J
U
L
I

24/8 21/9 19/10 16/11 15/12
OBS! 

Onsdag

Beredning 
kl. 8.30 

27/1 17/2 24/3 28/4 2/6
J
U
L
I

11/8 8/9 6/10 3/11 1/12

Stoppdatum 
för 

inlämning av 
ärenden

25/1 15/2 22/3 26/4 31/5
J
U
L
I

9/8 6/9 4/10 1/11 29/11

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-23

Utskottets beslut
1. Anta sammanträdesordningen för 2021

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ledningsgrupp för sociala sektorn
Övriga berörda via intranätet och webben

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-10-20

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 33 Dnr 2020/1202

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2020

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1-3/2020, 
sociala sektorn. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
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§ 34 Dnr 2020/20

Meddelanden utskottet för vård och omsorg 2020

Beskrivning av ärendet
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit och som ska 
anmälas till utskottet.

 Meddelande från Arbetsmiljöverket att tillsynen gällande ett 
allvarligt tillbud vid Edshults särskilda boende nu är avslutad. (Dnr 
2020/960)

Utskottets beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.

Beslutet skickas till
Handlingarna finns att ta del av på Politikerportalen mappen meddelanden.
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