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Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet  
2022-02-14 
 
Datum: 2022-02-14 
Tid och plats: kl 9.00-10.00 via Teams 
 
Närvarande: 

Förtroendevalda 

Kenneth Dahlström (C) ordförande  

Kerstin Marits (M)  

Per Wiman (KD)  

 

Repr för pensionärsorg 

Catharina Stenberg, SPF   

Kerstin Bjarby, SPF  

Bertil Andersson, PRO  

Lena Lisskar, PRO  

Erik Peters, PRO  

Louise Johansson, SKPF  

 

Tjänstemän 

Ulrika Gärdsback, socialchef 

Ann-Sofie Borg, sekreterare 

 
Ärenden 

 

1. Föregående mötesanteckningar 2021-11-22 

 

Fråga: Hur har det gått med den fortsatta finansieringen av 

utbildningssatsningen för undersköterskor? 

 

Svar: De har fått besked från sina chefer om att de får fortsatt finansiering. 

Det var ett sent besked huruvida kommunen skulle få finansiering eller ej 

för 2022. 

 

Kenneth Dahlström ställer fråga om remissvar lämnats till 

hjälpmedelsnämnden gällande hjälpmedelsavgifterna. Kerstin Marits 

informerar att hon har lämnat synpunkter, inget remissvar. 
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Anteckningarna läggs till handlingarna 

 

2. Verksamheterna informerar 

Flytten till Lyckavägens särskilda boende skedde enligt tidsplanen och var 

klar den 1 dec. Det var en omfattande process med flyttfirma, sjukresor med 

mera. Alla nya avdelningar är nu i gång och den gamla delen ska nu 

renoveras. 

. Efter att Omikronvarianten kom har det inom hela sektorn varit väldigt 

mycket frånvaro och en tuff situation för personalen. Många har ställt upp 

fantastiskt bra.  

 

Coronaläget 

Även om det öppnas upp i samhället så har inte vården öppnat upp. Det är 

samma direktiv som tidigare, vilket innebär provtagning, karantän, 

smittspårning och användande av skyddsutrustning. Det är den nya 

vardagen. Det pågår smittspårning lite här och var. Personalen har gjort ett 

fantastiskt jobb. Det har skickats ut förfrågan till personal i andra 

verksamheter om att arbeta inom vården för att göra insatser och avlasta 

omsorgspersonalen. Några har visat intresse. 

 

3. Anhörigstöd informerar 

Katarina Leander kunde inte närvara. Hon lämnar en skriftlig lägesrapport 

enligt nedan: 

• Enskilda stödsamtal löper på kontinuerligt 

• Gruppverksamheter startar upp igen i början av mars; 

- Anhörigfrukost för anhöriga som vårdar närstående i hemmet, varannan 

vecka 

- Öppen dörr på anhörigstöd, varje vecka 

- Må-bra promenad för anhöriga, varje vecka med samling vid Japanska 

parken. En aktivitet som kommer att utgå från Studiefrämjandets material 

Lugn av naturen. 

 

• En träff med kommunens väntjänst är inplanerad för att stämma av vilka 

aktiviteter som kan komma att återupptas samt hur väntjänstarna känner för 

att bidra med ideella krafter framöver. 

 

En träff med Röda korsets ordförande Lena Ingels hölls i slutet av 2021 för 

att se hur deras verksamhet kan bidra till att civilsamhällets krafter nyttjas. 

På mötet deltog även Marie Bustad-Holst, enhetschef IFO samt Katja 

Vestling, avdelningschef sociala sektorn 
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4. Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 

Inflyttningen till den nya Tibblegården/Lyckavägen. 

 

Frågan besvarades under ”Verksamheten informerar”. 

 

Avlastning- och korttidsboende vart bor de nu? 

 

Svar: Korttidsboende och växelvård är kvar på Limsjögården tillsammans 

med hemtjänst och rehabilitering. 

 

Fråga: Kommer det att finnas korttidsboende i Siljansnäs? 

Kommer det att finnas tillräckligt med korttidsplatser? 

 

Svar: Förr var avdelning 2 korttidsplatser. Växelvårdsplatserna var tidigare 

ute på alla särskilda boenden, vilket inte var bra. Man öppnade då upp 

avdelning 3 för att samla ihop växelvårdsplatserna på samma ställe. Vi 

tänker oss att växelvården ska till Björkbacken med det är ännu inte klart. 

 

Det var väldigt tryck på patienter på korttidsboende i december till och med 

februari men vi ser att antalet platser är tillräckliga. Man jobbar för en 

hållbar hemtjänst. Tanken är bland annat att göra mindre personalgrupper 

som besöker kunderna för att skapa en kontinuitet och öka tryggheten för 

personen och planera på lång sikt för att kunna bo hemma längre. 

 

Fråga: Hur många korttidsplatser finns? 

 

Svar: 15+1. Det kommer det även att finnas på Tibble med. 

 

Fråga: Hur lång är väntetiden på särskilt boende? 

 

Svar: 3 månader från det att man fått beslut om insats i form av 

korttidsboende.  

 

Det är högt tryck inom Region Dalarna som vill att kommunen ska ta hem 

patienter så snabbt som möjligt 

 

Hemtjänst-brukarundersökning 2021 

 

 

Brukarundersökningen från socialstyrelsen har precis skickats ut till 

brukare. Resultatet kommer i maj.  

 

Vid mätningar som genomförs nationellt har det visat sig att det är så 

mycket som 17olika personer som besökt en hemtjänsttagare under en 14-

dagarsperiod. Vid senaste mätningen låg antalet på 19 så en liten minskning 

kan ses, men man vill få ner antalet ytterligare. Vi ligger lite högre än 

rikssnittet 

 

Statsbidrag 
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14 stycken personal studerar till undersköterska inom äldreomsorgslyftet. 

 

Sektorn har även fått statsbidrag för att utbilda så kallade aktivitetsvärdar. 

 

En del av statsbidraget har även använts till växthus på Solhem och 

Edshultsgården. Det kommer att bli bra för de boende. 

 

Trygghetsboende i Leksands kommun, en ständigt aktuell fråga. 

 

Det har kommit en motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland 

äldre och ett medborgarförslag om trygghetsboende. Motionen kommer att 

besvaras. I motionssvaret kommer det att nämnas att ett inventeringsarbete 

har påbörjats för att se över tillgänglighet i befintliga fastigheter samt hur en 

nyproduktion skulle kunna påbörjas. 

 

Kommunen ser över detta med så kallat mellanboende som kan vara både 

senior- och trygghetsboende. 

 

Alla kunder som får hemtjänst, privat eller vår egen, får erbjudande om 

hembesök av rehab som ser över hemmet. Man gör bland annat en 

riskbedömning för fall. Flera tycker att det är väldigt bra och vill ha det. 

 

Halkbekämpning i kommunen. Vem ansvarar för plogning och 

sandning av trottoarerna i tätorten? Flera icke önskvärda olyckor har 

inträffat. 

 

Det är inte sociala sektorn som har hand om det. Till viss del har 

Leksandsbostäder AB (gata/park) hand om det. Eventuellt om det kan 

finnas någon entreprenör. Det har varit tufft eftersom det har varit isigt. 

Gång- och cykelvägarna ska prioriteras. 

 

Fakturor från kommunen till pensionärerna får aldrig påminnelser 

utan de går direkt till inkasso om räkningarna inte har kommit in i tid. 

Måste det vara så? 

 

Ja, det stämmer. Det har påtalats att det inte är ett bra system. Det har lyfts 

vidare till ekonomichef. Det sköts av anlitad firma, ej kommunen. Vi 

uppmanar/tipsar alla att använda autogiro. 

 

 

Vad innebär och täcks av maxtaxan för de som bor på särskilda 

boenden och nyttjar hemtjänsten? 

 

Avgifter inom maxtaxan 

Hemtjänst (maxtaxa 2 170 kr/mån)  445 kr/tim (1) 

Omvårdnad i särskilt boende (maxtaxa) 2 170 kr/mån (1) 

Trygghetslarm   250 kr/mån 

Personlarm/Nödsändare  250 kr/mån 

Korttidsboende/Växelvård  72 kr/dygn (2) 

Dagverksamhet   445 kr/mån 
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Ledsagare/Kontaktperson  445 kr/mån 

Hemsjukvård/Hembesök (max 450 kr/mån) 150 kr/besök 

Hemsjukvårdsavgift, inskrivna i hemsjukvård 450 kr/mån 

Barn och ungdom ej fyllda 20 år (hemsjukvård) 0 kr/besök 

  

 

Avgifter utom maxtaxan 

Måltidsavgift, särskilt boende  3 889 kr/må 

Matavgift dagverksamhet  78 kr/dag (3) 

Matavgift korttidsboende/Växelvård 130 kr/dag 

Resor dagverksamhet   350 kr/mån (4) 

Resor dagverksamhet   557 kr/mån (5) 

Hjälpmedel   150 kr/st (6) 

Hjälpmedelsavgift   50 kr/mån (7) 

Försäljning av egenansvarsprodukter 

t ex griptång, korg till rollator, dynor etc. kr/st 

Uteblivet besök inom hemsjukvård  300 kr/uteblivet besök 

Faktureringsavgift för uteblivet 

Hemsjukvårdsbesök   50 kr 

 

Mer information om maxtaxan finns på hemsidan. Avgifter (leksand.se) 

 

Vilket ansvar och insyn har kommunen över den privata hemtjänsten? 

Finns det en handlingsplan? 

 

Ja, kommunen har tillsynsansvar. Regelbundna avstämningar görs. De 

lämnar verksamhetsberättelse, bokslut och patientsäkerhetsberättelse en 

gång per år. 

 

Har Leksands kommun krav på att personalen inom äldreboende och 

hemtjänsten är vaccinerade vid anställning? 

 

Nej, inom Leksands kommun finns inget krav på att personalen ska vara 

vaccinerade, men vaccination rekommenderas starkt. 

 

Kan brukaren ställa krav på att personalen är vaccinerade? 

 

Man kan fråga, men de behöver inte svara. Många är vaccinerade, några 

inte. Personalen ska jobba enligt rutiner och har kunskap om basala 

hygienrutiner. Särskilt aktuellt nu med tanke på slopade restriktioner. Vi ska 

vara rädd om de medarbetare vi har.  

 

Region Dalarna ska se över om ovaccinerade ska bli omplacerade. 

 

Kerstin Marits informerar att om man träffar någon som inte tagit tredje 

sprutan, påminn dem om att ta 3:e sprutan. Folkhälsomyndigheten går ut 

med att personer över 80 kan ta fjärde sprutan. Mycket viktigt med tredje 

sprutan. Det är enkelt att boka tid. 

 

Det märks skillnad mellan andra och tredje sprutan, hur sjuk man blir. 

 

https://www.leksand.se/medborgare/omsorg-och-hjalp/avgifter/
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Nästa möte är den 23 maj 2022. 

Mötet kommer förhoppningsvis att vara fysiskt. 


