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Ärendelista 
 

§ 58 Budgetavräkning delår per oktober samt årsprognos sociala sektorn 
§ 59 Remiss avseende förslag om patientavgift för hjälpmedel 
§ 60 Socialchefen informerar 2021 
§ 61 Diskussion om krav på vaccinerad vårdpersonal - socialutskottet 
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Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 58 Dnr 2021/176 

Budgetavräkning delår per oktober samt årsprognos 
sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per oktober visar +1,5 Mkr.  
Utfallet för helår 2021 prognostiseras till plus 3,9 Mkr inklusive 
återsökningen från Migrationsverket (se tjänsteutlåtande augusti). 
Prognosen för året baserat på oktobers utfall följer delårsbokslutet. 
Trots detta är det en del stora skillnader i utfall för verksamheterna. Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) fortsätter att förbättra sitt resultat för både 
placeringar och ekonomiskt bistånd, men det är framför allt 
organisationsförändringar och arbetssätt som bidrar till förbättringen. +6,0 
Mkr (tidigare prognos +3,6 Mkr). 
 
LOV-timmarna håller tidigare prognos mot lagd budget under perioden och 
kostnader har därmed minskat, beräknat resultat +2,0 Mkr. 
 
Äldreomsorgen har fortfarande stora problem med tillgång till vikarier. 
Både hemtjänsten och de särskilda boendena har höga kostnader för 
fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid då ordinarie personal fått gå in 
och arbetat i brist på vikarier. Äldreomsorgens kunder/boende har blivit 
äldre och de har även mer omsorgsbehov vilket gör att det behövs mer 
personalresurser. 
Totalt beräknar hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvården ett 
underskott på -7,7 Mkr (tidigare prognos -4,4 Mkr). 
 
Funktionshinder och stöd beräknar fortsättningsvis att gå med ett plus på 
+1,1 Mkr (tidigare prognos +1,4 Mkr). Verksamheten har också försämrats 
på grund av bristen på vikarier. 
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Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Sektorsövergripande för utbildningsinsatser 
Den utbildningsplan som fanns förra året har inte kunnat verkställas fullt ut 
som planerat på grund av restriktioner kring pandemin. Detta i kombination 
med vakanta tjänster under perioden gör att sektorn bedömer ett plusresultat 
för sektorsövergripande på +2,0 Mkr. (Tidigare prognos +1,3 Mkr). 
Sektorn har under året sökt ett flertal statsbidrag som ska finansiera 
kostnader, exempelvis Äldreomsorgslyftet, god och nära vård, 
habiliteringsersättning med mera. Majoriteten av statsbidragen kommer att 
återbetalas om de inte används fullt ut. Sektorn beräknar ändå att visst 
statsbidrag kommer att kunna justera resultatet positivt inom äldreomsorgen 
med +0,5 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-16 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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Socialutskottet   
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§ 59 Dnr 2021/1495 

Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit Remiss gällande förslag till patientavgift för 
hjälpmedel i Dalarna från Region Dalarna. 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden i Dalarna utifrån regionplanen 2020–
2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen har pågått från 1 januari 2020 
till 30 september 2021.  
 
Resultatet av översynen är, utifrån genomförd analys och 
konsekvensbeskrivning av olika alternativ, ett slutligt förslag till 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. Förslaget ska ”stipulera exempel för 
att enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 
patientavgifter för hjälpmedel”.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Huvudpunkterna i remissvaret är att vissa delar i förslag till patientavgift för 
hjälpmedel i Dalarna behöver tydliggöras och åtgärder redogöras för att 
säkerställa att en jämlik vård kan uppnås. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-07 
- Yttrande på remissen Förslag till patientavgift för hjälpmedel i 

Dalarna, daterat 2021-12-07 (Bilaga 1) 
- Förslag till patientavgift för hjälpmedel, daterat 2021-10-12 
- Översyn patientavgifter för hjälpmedel - fortsatt uppdrag 2021, 

daterad 2021-10-12 
- Missiv, daterat 2021-10-12  
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Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Utskottets beslut 
1. Tillstyrka patientavgifterna och kräva fortsatt utredning kring 

högkostnadsskyddet samt en uppdatering, förtydligande och översyn 
kring förskrivningsprocesserna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef, Teresia Karlsson 
Region Dalarna Hjälpmedelscentralen Katarina Nordin Kajblad
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Socialutskottet   
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§ 60 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
 Budgeten är fastställd och man har arbetat på detaljnivå inom 

ledningsgruppen och sett till de olika behoven bland annat. Det är en 
utmaning att få till det med den rambudget vi har att förhålla oss till. 

 Man genomför genomlysningar inom olika verksamheter kring 
bemanning, behov, rutiner med mera. 

 Tas en ny uppstart kring Heltid som norm. Förhoppningsvis kommer 
det att hinna införas på vissa ställen redan till sommaren och då 
kanske bemanningsläget förbättras. 

 Sett över vår organisation utifrån att man tog över 
bemanningsenheten och det blir en omorganisation från och med 
årsskiftet 2021/2022 för att bland annat minska sårbarheten. 

 Uppstartsmöte i morgon, 2021-12-16, inför hur man ska rekrytera 
personal till sommaren 2022. 

 Från och med igår, 2021-12-14, gick kommunledningen upp i 
stabsläge igen utifrån coronapandemin och dess ökade smittläge.  

 Flytten till Lyckavägens särskilda boende drabbades av ett fåtal 
magsjukefall och visst teknikstrul, men över lag har det gått bra. 

 Flytt för övriga verksamheter kommer att förhandlas om och ske i 
olika steg. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 61 Dnr 2021/1553 

Diskussion om krav på att vårdpersonal är vaccinerad  
- socialutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Ewa Fogelström (C): Viktigt att lyfta frågan om hur kraven för vaccination 
inom personalen ska se ut och ta beslut om detta. Politiken borde diskutera 
det. 
Kenneth Dahlström (C): vi borde lyfta det på kommunledningsnivå och inte 
enbart politiskt. 
Kerstin Marits (M): instämmer med Ewa om hur viktigt det är att allrahelst 
personal inom vårdnära arbete har krav på vaccination. 
Ingrid Rönnblad (S): det måste hålla juridiskt att ta ett sådant beslut, men det 
är helt rimligt att den som arbetar med de som är allra skörast borde vara 
vaccinerad. 
Ulrika Gärdsback, socialchef: socialchef och HR-avdelningen diskuterar 
med ledningsgruppen inom sociala sektorn hur man på bästa sätt ska väga 
för- och nackdelar med kraven på vaccinerad personal.  
Kommer att lägga fram följande förslag: Ha en allmän riktlinje som anger 
ansvar för både personal, brukare och kunder att man måste följa de 
restriktioner som finns, enhetschefer ska ha rätt att utdela skriftliga varningar 
om personal inte följer kraven. Förslaget vi går upp med gällande 
nyanställning är att om det är personer som ska jobba vårdnära, så är det med 
stark önskan om att man är vaccinerad och om det blir många ovaccinerade 
som rekryteras till sommarbemanningen, så kan kommunen erbjuda 
vaccination. 
Man håller redan idag på kraven om användning av skyddsutrustning, basala 
hygienrutiner etcetera.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna.
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§ 58 Dnr 2021/176 


Budgetavräkning delår per oktober samt årsprognos 
sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Sociala sektorns utfall per oktober visar +1,5 Mkr.  
Utfallet för helår 2021 prognostiseras till plus 3,9 Mkr inklusive 
återsökningen från Migrationsverket (se tjänsteutlåtande augusti). 
Prognosen för året baserat på oktobers utfall följer delårsbokslutet. 
Trots detta är det en del stora skillnader i utfall för verksamheterna. Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) fortsätter att förbättra sitt resultat för både 
placeringar och ekonomiskt bistånd, men det är framför allt 
organisationsförändringar och arbetssätt som bidrar till förbättringen. +6,0 
Mkr (tidigare prognos +3,6 Mkr). 
 
LOV-timmarna håller tidigare prognos mot lagd budget under perioden och 
kostnader har därmed minskat, beräknat resultat +2,0 Mkr. 
 
Äldreomsorgen har fortfarande stora problem med tillgång till vikarier. 
Både hemtjänsten och de särskilda boendena har höga kostnader för 
fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid då ordinarie personal fått gå in 
och arbetat i brist på vikarier. Äldreomsorgens kunder/boende har blivit 
äldre och de har även mer omsorgsbehov vilket gör att det behövs mer 
personalresurser. 
Totalt beräknar hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvården ett 
underskott på -7,7 Mkr (tidigare prognos -4,4 Mkr). 
 
Funktionshinder och stöd beräknar fortsättningsvis att gå med ett plus på 
+1,1 Mkr (tidigare prognos +1,4 Mkr). Verksamheten har också försämrats 
på grund av bristen på vikarier. 
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 Utdrag bestyrks 
  


Sektorsövergripande för utbildningsinsatser 
Den utbildningsplan som fanns förra året har inte kunnat verkställas fullt ut 
som planerat på grund av restriktioner kring pandemin. Detta i kombination 
med vakanta tjänster under perioden gör att sektorn bedömer ett plusresultat 
för sektorsövergripande på +2,0 Mkr. (Tidigare prognos +1,3 Mkr). 
Sektorn har under året sökt ett flertal statsbidrag som ska finansiera 
kostnader, exempelvis Äldreomsorgslyftet, god och nära vård, 
habiliteringsersättning med mera. Majoriteten av statsbidragen kommer att 
återbetalas om de inte används fullt ut. Sektorn beräknar ändå att visst 
statsbidrag kommer att kunna justera resultatet positivt inom äldreomsorgen 
med +0,5 Mkr. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-16 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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§ 59 Dnr 2021/1495 


Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit Remiss gällande förslag till patientavgift för 
hjälpmedel i Dalarna från Region Dalarna. 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden i Dalarna utifrån regionplanen 2020–
2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen har pågått från 1 januari 2020 
till 30 september 2021.  
 
Resultatet av översynen är, utifrån genomförd analys och 
konsekvensbeskrivning av olika alternativ, ett slutligt förslag till 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. Förslaget ska ”stipulera exempel för 
att enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 
patientavgifter för hjälpmedel”.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Huvudpunkterna i remissvaret är att vissa delar i förslag till patientavgift för 
hjälpmedel i Dalarna behöver tydliggöras och åtgärder redogöras för att 
säkerställa att en jämlik vård kan uppnås. 


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-07 
- Yttrande på remissen Förslag till patientavgift för hjälpmedel i 


Dalarna, daterat 2021-12-07 (Bilaga 1) 
- Förslag till patientavgift för hjälpmedel, daterat 2021-10-12 
- Översyn patientavgifter för hjälpmedel - fortsatt uppdrag 2021, 


daterad 2021-10-12 
- Missiv, daterat 2021-10-12  
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Socialutskottet   
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Utskottets beslut 
1. Tillstyrka patientavgifterna och kräva fortsatt utredning kring 


högkostnadsskyddet samt en uppdatering, förtydligande och översyn 
kring förskrivningsprocesserna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef, Teresia Karlsson 
Region Dalarna Hjälpmedelscentralen Katarina Nordin Kajblad
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Socialutskottet   
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§ 60 Dnr 2021/28 


Socialchefen informerar 2021 


Beskrivning av ärendet 
 Budgeten är fastställd och man har arbetat på detaljnivå inom 


ledningsgruppen och sett till de olika behoven bland annat. Det är en 
utmaning att få till det med den rambudget vi har att förhålla oss till. 


 Man genomför genomlysningar inom olika verksamheter kring 
bemanning, behov, rutiner med mera. 


 Tas en ny uppstart kring Heltid som norm. Förhoppningsvis kommer 
det att hinna införas på vissa ställen redan till sommaren och då 
kanske bemanningsläget förbättras. 


 Sett över vår organisation utifrån att man tog över 
bemanningsenheten och det blir en omorganisation från och med 
årsskiftet 2021/2022 för att bland annat minska sårbarheten. 


 Uppstartsmöte i morgon, 2021-12-16, inför hur man ska rekrytera 
personal till sommaren 2022. 


 Från och med igår, 2021-12-14, gick kommunledningen upp i 
stabsläge igen utifrån coronapandemin och dess ökade smittläge.  


 Flytten till Lyckavägens särskilda boende drabbades av ett fåtal 
magsjukefall och visst teknikstrul, men över lag har det gått bra. 


 Flytt för övriga verksamheter kommer att förhandlas om och ske i 
olika steg. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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 Utdrag bestyrks 
  


§ 61 Dnr 2021/1553 


Diskussion om krav på att vårdpersonal är vaccinerad  
- socialutskottet 


Beskrivning av ärendet 
Ewa Fogelström (C): Viktigt att lyfta frågan om hur kraven för vaccination 
inom personalen ska se ut och ta beslut om detta. Politiken borde diskutera 
det. 
Kenneth Dahlström (C): vi borde lyfta det på kommunledningsnivå och inte 
enbart politiskt. 
Kerstin Marits (M): instämmer med Ewa om hur viktigt det är att allrahelst 
personal inom vårdnära arbete har krav på vaccination. 
Ingrid Rönnblad (S): det måste hålla juridiskt att ta ett sådant beslut, men det 
är helt rimligt att den som arbetar med de som är allra skörast borde vara 
vaccinerad. 
Ulrika Gärdsback, socialchef: socialchef och HR-avdelningen diskuterar 
med ledningsgruppen inom sociala sektorn hur man på bästa sätt ska väga 
för- och nackdelar med kraven på vaccinerad personal.  
Kommer att lägga fram följande förslag: Ha en allmän riktlinje som anger 
ansvar för både personal, brukare och kunder att man måste följa de 
restriktioner som finns, enhetschefer ska ha rätt att utdela skriftliga varningar 
om personal inte följer kraven. Förslaget vi går upp med gällande 
nyanställning är att om det är personer som ska jobba vårdnära, så är det med 
stark önskan om att man är vaccinerad och om det blir många ovaccinerade 
som rekryteras till sommarbemanningen, så kan kommunen erbjuda 
vaccination. 
Man håller redan idag på kraven om användning av skyddsutrustning, basala 
hygienrutiner etcetera.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Till handlingarna.
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