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§ 32 Dnr 2022/1034 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Jonathan Wigert, informerar om 
patientsäkerhetsberättelse 2021 för sociala sektorn. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-03-01 
Powerpointpresentation, daterad 2022-08-30 

Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2021  
2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 33 Dnr 2022/1008 

Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser samt införandet av nya 
måltidsordningen på flera särskilda boenden har en översyn gjorts kring 
huruvida nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för 
prisökningarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas till år 2023. Detta med anledning av ökade 
livsmedelspriser, på vissa livsmedel 5-10 % under våren 2022. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-27 

Utskottets beslut 
1. Återremittera ärendet till sektorledningen 
2. 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. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef särskilt boende, Johan Karén 
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§ 34 Dnr 2022/770 

Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – Delaktighet, 
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade att tillkalla en kommitté i form av en delegation som 
skulle verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på 
kortare väntetider. Detta gäller inte minst i det efterarbete som följer på 
utbrottet av sjukdomen covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser 
kommer att behöva omhändertas. 
Delegationen ska bland annat 
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av  
en nära och tillgänglig vård, 
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt  
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 
– utreda en utökad vårdgaranti, 
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 
– lämna nödvändiga författningsförslag 
 
Fokus i sammanfattningen är kopplade till den kommunalt bedrivna 
primärvården. Med förslag avser utredningen förslag till 
författningsändringar. Med bedömningar avser utredningen 
ställningstaganden i övrigt. Nedan beskrivs förslag och bedömningar från 
delegationen med numrering utifrån att det ska bli lättare att följa sektorns 
bedömningar. 
 
Förslag 1: Det ska införas en ny bestämmelse i patient lagen som anger att 
patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet. Omställningen till nära vård ska ge 
en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser, där patientens 
ställning stärks och förutsättningarna för att som patient vara mer delaktig 
utifrån sina förutsättningar och preferenser ökar. Patientkontraktets 
intentioner innebär att det ska vara lätt för patienten att ta del av 
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kontaktuppgifter till sina fasta kontakter i vården, få en överblick över sin 
planerade vård och på ett och samma ställe, gärna digitalt, kunna se sina 
vårdplaner. Utredningens samlade bedömning är att det är oklart vilken 
information som ska ingå i ett patientkontrakt och att det går långsamt framåt 
med införandet av patientkontraktet i regioner och kommuner.  
Bedömning 2: Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska planerna, 
tydliggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser prioriteras till 
primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säkerställa en stärkt 
primärvård och vårdens medarbetares engagemang i det lokala 
omställningsarbetet. Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett stöd till 
det lokala omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och 
implementering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis digital 
specialistkonsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet.  
Bedömning 3: Regioner och kommuner behöver avsätta resurser för 
uppföljning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och projekt som 
genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet är att kunna motivera 
ändamålsenlig spridning och implementering utifrån uppnådda resultat. I 
utredningens sökande efter goda exempel på nya arbetssätt för att göra 
vården mer nära och tillgänglig, saknas det många gånger en uppföljning 
eller utvärdering av det nya testade arbetssättet som kan visa på effekter på 
någon av parametrarna tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.  
Bedömning 4: Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om 
verksamhetsförlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de 
legitimationsyrken som förekommer i kommunal hälso- och sjukvård. Ett 
skäl för utredningens bedömningar och förslag är att det finns stor brist på 
kompetens i hälso- och sjukvården  
Bedömning 5: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt 
samverkansprogram för forskning och utveckling för nära vård, vid 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). I utredningen har det 
framkommit ett stort behov av att på flera sätt stärka förutsättningarna för 
forskning, utbildning och utveckling inom primärvården för en god och nära 
vård där primärvården är basen och navet.  
Bedömning 6: Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för 
barn och ungas psykiska hälsa tas fram. Trots att regeringen under lång tid 
har gjort stora satsningar inom området barn och ungas psykiska hälsa kan 
utredningen konstatera att mycket arbete återstår såväl inom primärvård som 
BUP. Dessutom behöver en större samverkan ske med skolan, inklusive de 
som arbetar med elevhälsan.  
Bedömning 7: Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn och 
unga som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och BUP 
ingå och gemensam triagering bör ske.  
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Bedömning 8: Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja 
regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, primärvården 
och BUP kopplat till arbetet med En väg in. Skolans viktiga roll för barn och 
ungas psykiska mående och att tidigt identifiera tecken på psykisk ohälsa är 
något som påtalats vid i stort sett samtliga möten som utredningen haft om 
barn och ungas psykiska hälsa.  
Bedömning 9: Med anledning av utredningens bedömning om att regeringen 
bör rikta ekonomiska medel som stöd till det lokala omställningsarbetet i 
syfte att stimulera uppstart och implementering av nya konsultativa 
arbetssätt som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet. Med 
anledning av utredningens bedömning om att regeringen bör rikta medel i 
syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och 
hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, 
primärvården och BUP kopplat till arbetet med En väg.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslag 1; Tillgänglig information är av avgörande betydelse för patientens 
möjlighet att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården och bör 
genomsyra hela hälso- och sjukvården. Att öka patientens kunskap är ett 
medel för att stärka dennes makt och inflytande. Patientens kunskaper om 
sitt eget hälsotillstånd är viktiga för att patienten ska kunna förhålla sig till 
sin vårdsituation och formulera sina behov samt kunna ställa krav på hälso- 
och sjukvården. En informerad patient är också en förutsättning för en 
effektiv vård. 
Bedömning 2; Arbetet bör göras i samverkan mellan primärvård och 
specialiserad vård och målet bör vara förändrade arbetssätt som är långsiktigt 
hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet.  
Bedömning 3; Sektorn anser att uppföljning och utvärdering av 
omställningen på regional och kommunal nivå kommer att vara viktigt för att 
kunna visa på både positiva och negativa effekter i den lokala kontexten. För 
att kunna uppmärksamma eventuella brister och problem som kan åtgärdas i 
det lokala arbetet är det av vikt att uppföljningar och utvärderingar 
prioriteras och genomförs av regioner och kommuner själva. Med 
uppföljning och utvärdering nära kopplad till det lokala utvecklingsarbetet 
kan de förändringar som görs lättare analyseras av dem de berör, vilket 
skapar förutsättningar för lärande och för att förändringarna leder till 
förbättringar för både patienter, vårdens medarbetare och hälso- och 
sjukvårdsystemet i stort.  
Bedömning 4; Om primärvården ska vara basen och navet i hälso- och 
sjukvården är rätt kompetens avgörande. 
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Bedömning 5; Det behövs en långsiktig särskild satsning för att åstadkomma 
en kritisk massa av forskare och hållbara forskargrupper i både regional och 
kommunal primärvård, liksom stöd för utvecklingsarbete, utvärdering och 
ordnat införande av nya arbetssätt och metoder.  
Bedömning 6; En konkret nationell strategi skulle kunna ligga till grund för 
ett långsiktigt arbete med såväl nationella som regionala insatser för barn 
och ungas psykiska hälsa.  
Bedömning 7: Samverkan med elevhälsan bör eftersträvas.  
Bedömning 8; För att komma ett steg längre i strävan mot tidiga insatser och 
en sammanhängande vård menar utredningen att det därför är 
eftersträvansvärt att regionen samverkar med de som arbetar inom 
elevhälsan även kopplat till regionens arbete med En väg in.  
Bedömning 9; Sektorn håller med om förslaget att en kommitté ska när det 
gäller förslag som innebär kostnadsökningar och intäktsminskningar för 
staten, kommuner eller regioner föreslå en finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-18 
SOU Vägen till ökad tillgänglighet 

Utskottets beslut 
1. Anta betänkandet angående de kommunala frågorna att stödja 

regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära 
och tillgänglig vård.   

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 35 Dnr 2022/482 

SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Styrelsen för SKL 
(nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018: 1. Att 
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023). 2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån 
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 3. Att en uttalad avsikt från 
SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. I kansliets arbete med att ta 
fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023 (punkt 3 
ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. SKR:s kansli kommer 
senast den 1 september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för 
kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande 
inför 2024. Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning. Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag 
innebär också möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras 
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 
Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11 
Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13 

Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag från SKR att förlänga rekommendation till kommunerna 

om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2022/1009 

Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med en regional samverkans- och 
stödstruktur i Dalarna. En regional ledningsstruktur skapades mellan 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens högsta företrädare inom det 
tidigare kommunalförbundet Region Dalarna. Utvecklingsarbetet skedde i 
regionala utvecklingsgrupper (RUG) som bildades i takt med att de statliga 
överenskommelserna tilldelade länen utvecklingsmedel inom olika områden. 
”RUGarna” fick en tematisk indelning som t.ex. RUG äldre, RUG missbruk, 
RUG barn och unga etc. RUGarna bestod av representanter från båda 
huvudmännen men även Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna var 
representerade i några av grupperingarna. Efter att de statliga 
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överenskommelserna upphörde beslutade dåvarande Region Dalarnas 
Direktion i juni 2014 att rekommendera medlemmarna att fatta beslut om en 
långsiktig gemensam ekonomisk finansiering av en regional stödstruktur. 
Samtliga medlemmar fattade detta beslut. Ett första avtal tecknades för 
perioden 2015-2018. Avtalets konkreta innebörd var att man gemensamt 
finansierade fem utvecklingsledartjänster inom verksamheten.  
Gällande samverkansstrukturen beslutades att RUGarna skulle avvecklas och 
att utvecklingsarbetet företrädesvis skulle bedrivas i arbetsgrupper med 
tidsbegränsade och avgränsade uppdrag. Tydligare rapport- och 
förankringsvägar skulle finnas och beredning av ärenden skulle utvecklas för 
att säkerställa att ledningsstrukturerna fick tydliga underlag att kunna fatta 
beslut utifrån. För att även fortsättningsvis tillhandahålla en stabil grund för 
ett gemensamt regionalt samverkansarbete föreslogs en fast budgeterad 
verksamhet som inte skulle vara beroende av nationella medel. Det föreslogs 
då en grundfinansiering om fyra gemensamt finansierade 
utvecklingsledartjänster samt att en chefstjänst för verksamheten skulle 
tillsättas. Grundbemanningen i form av utvecklingsledartjänsterna skulle 
vara anställda i regionen och verksamheten skulle organiseras som en 
fristående enhet inom dåvarande hälso- och sjukvårdsenheten. Ett avtal 
tecknades för perioden 2018-2022 där man återigen fastslog vikten av en 
långsiktig gemensam finansiering men där finansieringen omfattande tre 
utvecklingsledartjänster. Avtalet föranledde vidare att en chef skulle 
anställas och att tre nya utvecklingsledartjänster skulle utlysas.  
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  
Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
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kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 
är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 
2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2022/557 

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

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback och verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
och rehabilitering (HSR), Teresia Karlsson informerar om sektorns arbete 
med god och nära vård. Nedan följer ett urval: 

• Mobila teamet kommer under hösten 2022 sakna läkare från 
vårdcentralen. Därför pausas teamet och startas upp på nytt från och 
med januari 2023.  

• Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) blir samordnare för 
god och nära vård. MAR delas mellan Leksand och Rättvik. 

• Nära vård-arbetet behöver hitta sina former och bland annat görs 
tätare avstämningar mellan de olika verksamheterna inom sektorn. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 38 Dnr 2022/2 

Sektorledningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Sektorledningen informerar om verksamheterna. Nedan följer ett urval: 
Socialchef 

• Flytt från Limsjögården till Tibble 
Verksamheterna för korttids, HSR och hemtjänsten flyttar i mitten av 
december 2022 till före detta ”Gamla Tibble”-huset, nu benämnt 
Tibble. Det blir 15 korttidsplatser.  
Växelvårdsverksamheten kommer att vara utlokaliserad på 
Björkbacken, 5 platser. Flyttar i oktober 2022. 

• Ombudsroller 
Från och med nu ska även en enhetschef ingå i ett ombudsområde för 
att säkerställa att aktuell information och nya rutiner når samtliga i 
personalgrupperna. 

• Samarbete med vuxenutbildningen 
I samarbete med vuxenutbildningen genomförs satsningar på olika 
kompetenshöjande insatser. Mycket fokus på svenska språket och 
utbildning. 

• Heltid som norm 
Arbetet löper på och snart är alla verksamheter i gång utifrån 
personalens olika önskemål om arbetstid. 

• Sommaren 
Utvärdering av sommaren 2022 pågår. Återkommer vid nästa 
socialutskottssammanträde med resultat. 

 

Avdelningschef, LSS/ordinärt boende  

• Rekryteringar 
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Ny enhetschef inom LSS har anställts och rekrytering pågår för 
ytterligare en vakant enhetschefstjänst. 
Problem med att hitta en fjärde enhetschef hemtjänst. Ser nu över om 
man i stället kan göra en organisationsförändring för att täcka 
behovet. 

• Organisationsförändring 
Man ska förhandla så att korttidsavdelningen ska gå över från 
verksamhet ordinärt boende till HSR-enheten, då man anser det mer 
lämpligt och ges större möjligheter till högre personalkompetens och 
förstärkt kvalitet. 
 

Avdelningschef särskilt boende 

• Rekrytering 
Ny enhetschef på Lyckavägen har rekryterats internt från LSS-
enheten. 

• Omfördelning av enhetschefer 
Det har gjorts en intern rockad bland enhetscheferna utefter deras 
egna önskemål om att byta verksamhetsplats. 

• Särskilt boende 
Just nu cirka 30 personer i kö till särskilt boende, men i början av 
oktober kommer en de två nyaste avdelningarna på Lyckavägen 
öppna upp för 9 platser. 

 
Verksamhetschef HSR  

• Coronavaccination  
Start av covidvaccination dos 5 under vecka 36 på särskilt boende. 
Alla över 80 år får nu hem information om att själv boka tid.  
När 80 + är vaccinerade står vårdpersonal på tur. 

• Stort behov av hälso- och sjukvård bland kunderna på 
korttidsavdelningen, varför det är högst relevant att 
korttidsverksamheten organiseras under HSR-enheten framöver. 
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Verksamhetsutvecklare  

• Hemtjänstindex  
Lansering av rapportering av hemtjänstindex på initiativ av SPF 
Seniorerna och det finansieras av Allmänna arvsfonden. 
Drar i gång i november 2022 i hela Sverige, vilket kommer att ge 
kommunerna en ”siffra” på hur man ligger till jämfört med de andra 
290 kommunerna. Rapporteras en gång per år. 
Nedbrutet i fyra områden gällande vad SPF Seniorerna tycker är 
viktigt: 

o Information 
o Biståndshandläggning 
o Utförardelen 
o Kommunens stöd och utvecklingsarbete 

 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation hemtjänstindex, daterad 2022-08-30 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 39 Dnr 2022/499 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 
2/2022 

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 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2022, 
sociala sektorn.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 32 Dnr 2022/1034 


Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Jonathan Wigert, informerar om 
patientsäkerhetsberättelse 2021 för sociala sektorn. 


Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-03-01 
Powerpointpresentation, daterad 2022-08-30 


Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2021  
2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 33 Dnr 2022/1008 


Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser samt införandet av nya 
måltidsordningen på flera särskilda boenden har en översyn gjorts kring 
huruvida nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för 
prisökningarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas till år 2023. Detta med anledning av ökade 
livsmedelspriser, på vissa livsmedel 5-10 % under våren 2022. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under våren 2022. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-27 


Utskottets beslut 
1. Återremittera ärendet till sektorledningen 
2. 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. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef särskilt boende, Johan Karén 
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§ 34 Dnr 2022/770 


Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – Delaktighet, 
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 


Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade att tillkalla en kommitté i form av en delegation som 
skulle verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på 
kortare väntetider. Detta gäller inte minst i det efterarbete som följer på 
utbrottet av sjukdomen covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser 
kommer att behöva omhändertas. 
Delegationen ska bland annat 
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av  
en nära och tillgänglig vård, 
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt  
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 
– utreda en utökad vårdgaranti, 
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 
– lämna nödvändiga författningsförslag 
 
Fokus i sammanfattningen är kopplade till den kommunalt bedrivna 
primärvården. Med förslag avser utredningen förslag till 
författningsändringar. Med bedömningar avser utredningen 
ställningstaganden i övrigt. Nedan beskrivs förslag och bedömningar från 
delegationen med numrering utifrån att det ska bli lättare att följa sektorns 
bedömningar. 
 
Förslag 1: Det ska införas en ny bestämmelse i patient lagen som anger att 
patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet. Omställningen till nära vård ska ge 
en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser, där patientens 
ställning stärks och förutsättningarna för att som patient vara mer delaktig 
utifrån sina förutsättningar och preferenser ökar. Patientkontraktets 
intentioner innebär att det ska vara lätt för patienten att ta del av 
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kontaktuppgifter till sina fasta kontakter i vården, få en överblick över sin 
planerade vård och på ett och samma ställe, gärna digitalt, kunna se sina 
vårdplaner. Utredningens samlade bedömning är att det är oklart vilken 
information som ska ingå i ett patientkontrakt och att det går långsamt framåt 
med införandet av patientkontraktet i regioner och kommuner.  
Bedömning 2: Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska planerna, 
tydliggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser prioriteras till 
primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säkerställa en stärkt 
primärvård och vårdens medarbetares engagemang i det lokala 
omställningsarbetet. Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett stöd till 
det lokala omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och 
implementering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis digital 
specialistkonsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet.  
Bedömning 3: Regioner och kommuner behöver avsätta resurser för 
uppföljning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och projekt som 
genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet är att kunna motivera 
ändamålsenlig spridning och implementering utifrån uppnådda resultat. I 
utredningens sökande efter goda exempel på nya arbetssätt för att göra 
vården mer nära och tillgänglig, saknas det många gånger en uppföljning 
eller utvärdering av det nya testade arbetssättet som kan visa på effekter på 
någon av parametrarna tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.  
Bedömning 4: Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om 
verksamhetsförlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de 
legitimationsyrken som förekommer i kommunal hälso- och sjukvård. Ett 
skäl för utredningens bedömningar och förslag är att det finns stor brist på 
kompetens i hälso- och sjukvården  
Bedömning 5: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt 
samverkansprogram för forskning och utveckling för nära vård, vid 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). I utredningen har det 
framkommit ett stort behov av att på flera sätt stärka förutsättningarna för 
forskning, utbildning och utveckling inom primärvården för en god och nära 
vård där primärvården är basen och navet.  
Bedömning 6: Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för 
barn och ungas psykiska hälsa tas fram. Trots att regeringen under lång tid 
har gjort stora satsningar inom området barn och ungas psykiska hälsa kan 
utredningen konstatera att mycket arbete återstår såväl inom primärvård som 
BUP. Dessutom behöver en större samverkan ske med skolan, inklusive de 
som arbetar med elevhälsan.  
Bedömning 7: Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn och 
unga som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och BUP 
ingå och gemensam triagering bör ske.  
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Bedömning 8: Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja 
regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, primärvården 
och BUP kopplat till arbetet med En väg in. Skolans viktiga roll för barn och 
ungas psykiska mående och att tidigt identifiera tecken på psykisk ohälsa är 
något som påtalats vid i stort sett samtliga möten som utredningen haft om 
barn och ungas psykiska hälsa.  
Bedömning 9: Med anledning av utredningens bedömning om att regeringen 
bör rikta ekonomiska medel som stöd till det lokala omställningsarbetet i 
syfte att stimulera uppstart och implementering av nya konsultativa 
arbetssätt som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet. Med 
anledning av utredningens bedömning om att regeringen bör rikta medel i 
syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och 
hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, 
primärvården och BUP kopplat till arbetet med En väg.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslag 1; Tillgänglig information är av avgörande betydelse för patientens 
möjlighet att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården och bör 
genomsyra hela hälso- och sjukvården. Att öka patientens kunskap är ett 
medel för att stärka dennes makt och inflytande. Patientens kunskaper om 
sitt eget hälsotillstånd är viktiga för att patienten ska kunna förhålla sig till 
sin vårdsituation och formulera sina behov samt kunna ställa krav på hälso- 
och sjukvården. En informerad patient är också en förutsättning för en 
effektiv vård. 
Bedömning 2; Arbetet bör göras i samverkan mellan primärvård och 
specialiserad vård och målet bör vara förändrade arbetssätt som är långsiktigt 
hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet.  
Bedömning 3; Sektorn anser att uppföljning och utvärdering av 
omställningen på regional och kommunal nivå kommer att vara viktigt för att 
kunna visa på både positiva och negativa effekter i den lokala kontexten. För 
att kunna uppmärksamma eventuella brister och problem som kan åtgärdas i 
det lokala arbetet är det av vikt att uppföljningar och utvärderingar 
prioriteras och genomförs av regioner och kommuner själva. Med 
uppföljning och utvärdering nära kopplad till det lokala utvecklingsarbetet 
kan de förändringar som görs lättare analyseras av dem de berör, vilket 
skapar förutsättningar för lärande och för att förändringarna leder till 
förbättringar för både patienter, vårdens medarbetare och hälso- och 
sjukvårdsystemet i stort.  
Bedömning 4; Om primärvården ska vara basen och navet i hälso- och 
sjukvården är rätt kompetens avgörande. 
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Bedömning 5; Det behövs en långsiktig särskild satsning för att åstadkomma 
en kritisk massa av forskare och hållbara forskargrupper i både regional och 
kommunal primärvård, liksom stöd för utvecklingsarbete, utvärdering och 
ordnat införande av nya arbetssätt och metoder.  
Bedömning 6; En konkret nationell strategi skulle kunna ligga till grund för 
ett långsiktigt arbete med såväl nationella som regionala insatser för barn 
och ungas psykiska hälsa.  
Bedömning 7: Samverkan med elevhälsan bör eftersträvas.  
Bedömning 8; För att komma ett steg längre i strävan mot tidiga insatser och 
en sammanhängande vård menar utredningen att det därför är 
eftersträvansvärt att regionen samverkar med de som arbetar inom 
elevhälsan även kopplat till regionens arbete med En väg in.  
Bedömning 9; Sektorn håller med om förslaget att en kommitté ska när det 
gäller förslag som innebär kostnadsökningar och intäktsminskningar för 
staten, kommuner eller regioner föreslå en finansiering. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-18 
SOU Vägen till ökad tillgänglighet 


Utskottets beslut 
1. Anta betänkandet angående de kommunala frågorna att stödja 


regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära 
och tillgänglig vård.   


Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 35 Dnr 2022/482 


SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Styrelsen för SKL 
(nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018: 1. Att 
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023). 2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån 
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 3. Att en uttalad avsikt från 
SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. I kansliets arbete med att ta 
fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023 (punkt 3 
ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. SKR:s kansli kommer 
senast den 1 september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för 
kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande 
inför 2024. Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning. Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag 
innebär också möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras 
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 
Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11 
Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13 


Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag från SKR att förlänga rekommendation till kommunerna 


om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2022/1009 


Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026 


Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med en regional samverkans- och 
stödstruktur i Dalarna. En regional ledningsstruktur skapades mellan 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens högsta företrädare inom det 
tidigare kommunalförbundet Region Dalarna. Utvecklingsarbetet skedde i 
regionala utvecklingsgrupper (RUG) som bildades i takt med att de statliga 
överenskommelserna tilldelade länen utvecklingsmedel inom olika områden. 
”RUGarna” fick en tematisk indelning som t.ex. RUG äldre, RUG missbruk, 
RUG barn och unga etc. RUGarna bestod av representanter från båda 
huvudmännen men även Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna var 
representerade i några av grupperingarna. Efter att de statliga 
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överenskommelserna upphörde beslutade dåvarande Region Dalarnas 
Direktion i juni 2014 att rekommendera medlemmarna att fatta beslut om en 
långsiktig gemensam ekonomisk finansiering av en regional stödstruktur. 
Samtliga medlemmar fattade detta beslut. Ett första avtal tecknades för 
perioden 2015-2018. Avtalets konkreta innebörd var att man gemensamt 
finansierade fem utvecklingsledartjänster inom verksamheten.  
Gällande samverkansstrukturen beslutades att RUGarna skulle avvecklas och 
att utvecklingsarbetet företrädesvis skulle bedrivas i arbetsgrupper med 
tidsbegränsade och avgränsade uppdrag. Tydligare rapport- och 
förankringsvägar skulle finnas och beredning av ärenden skulle utvecklas för 
att säkerställa att ledningsstrukturerna fick tydliga underlag att kunna fatta 
beslut utifrån. För att även fortsättningsvis tillhandahålla en stabil grund för 
ett gemensamt regionalt samverkansarbete föreslogs en fast budgeterad 
verksamhet som inte skulle vara beroende av nationella medel. Det föreslogs 
då en grundfinansiering om fyra gemensamt finansierade 
utvecklingsledartjänster samt att en chefstjänst för verksamheten skulle 
tillsättas. Grundbemanningen i form av utvecklingsledartjänsterna skulle 
vara anställda i regionen och verksamheten skulle organiseras som en 
fristående enhet inom dåvarande hälso- och sjukvårdsenheten. Ett avtal 
tecknades för perioden 2018-2022 där man återigen fastslog vikten av en 
långsiktig gemensam finansiering men där finansieringen omfattande tre 
utvecklingsledartjänster. Avtalet föranledde vidare att en chef skulle 
anställas och att tre nya utvecklingsledartjänster skulle utlysas.  
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  
Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
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kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 
är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 


Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta förslaget till avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 
2023-2026. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2022/557 


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


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback och verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
och rehabilitering (HSR), Teresia Karlsson informerar om sektorns arbete 
med god och nära vård. Nedan följer ett urval: 


• Mobila teamet kommer under hösten 2022 sakna läkare från 
vårdcentralen. Därför pausas teamet och startas upp på nytt från och 
med januari 2023.  


• Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) blir samordnare för 
god och nära vård. MAR delas mellan Leksand och Rättvik. 


• Nära vård-arbetet behöver hitta sina former och bland annat görs 
tätare avstämningar mellan de olika verksamheterna inom sektorn. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 38 Dnr 2022/2 


Sektorledningen informerar  


Beskrivning av ärendet 
Sektorledningen informerar om verksamheterna. Nedan följer ett urval: 
Socialchef 


• Flytt från Limsjögården till Tibble 
Verksamheterna för korttids, HSR och hemtjänsten flyttar i mitten av 
december 2022 till före detta ”Gamla Tibble”-huset, nu benämnt 
Tibble. Det blir 15 korttidsplatser.  
Växelvårdsverksamheten kommer att vara utlokaliserad på 
Björkbacken, 5 platser. Flyttar i oktober 2022. 


• Ombudsroller 
Från och med nu ska även en enhetschef ingå i ett ombudsområde för 
att säkerställa att aktuell information och nya rutiner når samtliga i 
personalgrupperna. 


• Samarbete med vuxenutbildningen 
I samarbete med vuxenutbildningen genomförs satsningar på olika 
kompetenshöjande insatser. Mycket fokus på svenska språket och 
utbildning. 


• Heltid som norm 
Arbetet löper på och snart är alla verksamheter i gång utifrån 
personalens olika önskemål om arbetstid. 


• Sommaren 
Utvärdering av sommaren 2022 pågår. Återkommer vid nästa 
socialutskottssammanträde med resultat. 


 


Avdelningschef, LSS/ordinärt boende  


• Rekryteringar 
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Ny enhetschef inom LSS har anställts och rekrytering pågår för 
ytterligare en vakant enhetschefstjänst. 
Problem med att hitta en fjärde enhetschef hemtjänst. Ser nu över om 
man i stället kan göra en organisationsförändring för att täcka 
behovet. 


• Organisationsförändring 
Man ska förhandla så att korttidsavdelningen ska gå över från 
verksamhet ordinärt boende till HSR-enheten, då man anser det mer 
lämpligt och ges större möjligheter till högre personalkompetens och 
förstärkt kvalitet. 
 


Avdelningschef särskilt boende 


• Rekrytering 
Ny enhetschef på Lyckavägen har rekryterats internt från LSS-
enheten. 


• Omfördelning av enhetschefer 
Det har gjorts en intern rockad bland enhetscheferna utefter deras 
egna önskemål om att byta verksamhetsplats. 


• Särskilt boende 
Just nu cirka 30 personer i kö till särskilt boende, men i början av 
oktober kommer en de två nyaste avdelningarna på Lyckavägen 
öppna upp för 9 platser. 


 
Verksamhetschef HSR  


• Coronavaccination  
Start av covidvaccination dos 5 under vecka 36 på särskilt boende. 
Alla över 80 år får nu hem information om att själv boka tid.  
När 80 + är vaccinerade står vårdpersonal på tur. 


• Stort behov av hälso- och sjukvård bland kunderna på 
korttidsavdelningen, varför det är högst relevant att 
korttidsverksamheten organiseras under HSR-enheten framöver. 
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Verksamhetsutvecklare  


• Hemtjänstindex  
Lansering av rapportering av hemtjänstindex på initiativ av SPF 
Seniorerna och det finansieras av Allmänna arvsfonden. 
Drar i gång i november 2022 i hela Sverige, vilket kommer att ge 
kommunerna en ”siffra” på hur man ligger till jämfört med de andra 
290 kommunerna. Rapporteras en gång per år. 
Nedbrutet i fyra områden gällande vad SPF Seniorerna tycker är 
viktigt: 


o Information 
o Biståndshandläggning 
o Utförardelen 
o Kommunens stöd och utvecklingsarbete 


 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation hemtjänstindex, daterad 2022-08-30 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-08-30 


 
  


Socialutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 39 Dnr 2022/499 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 
2/2022 


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 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2022, 
sociala sektorn.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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