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§ 48 Dnr 2022/889 

Information om skrivelse angående rapport om 
samverkan mellan region och kommuner angående 
syn- och hörselinstruktörer. 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar: 
Skrivelse har inkommit från Synskadades Riksförbund Dalarna angående en 
rapport om samverkan mellan region och kommuner angående syn- och 
hörselinstruktörer och önskan om inrättandet av en sådan i Leksands 
kommun.  
Socialchef, Ulrika Gärdsback, kommer att besvara skrivelsen att det inte är 
möjligt att inrätta en syn- och hörselinstruktör i Leksands kommun utifrån 
ekonomiskt hänseende. Stöd kring dessa behov anses uppfyllas via befintliga 
biståndsinsatser från personal inom exempelvis hemtjänst, arbetsterapi och 
övrig hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport uppdrag syn- och hörselinstruktörer, daterad 2022-05-31 
Bilaga SRF och HRF - Slutrapport samverkan syn- och hörselinstruktör, 
daterad 2022-05-31 
Skrivelse angående slutrapport uppdrag syn- och hörselinstruktörer, daterad 
2022-05-31  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 49 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning 2023 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag på sammanträdesordning för socialutskottet för 2023.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Utskottets beslut 
1. Anta sammanträdesordningen för 2023. 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare 
Ledningsgrupp för sociala sektorn 
Övriga berörda via intranätet och webben 
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§ 50 Dnr 2022/557 

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

Beskrivning av ärendet 
Uppstartsmöte nästa vecka om det fortsatta arbetet tillsammans med 
cheferna på vårdcentralen för att få till en god och nära vård inom hela 
kommunen.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 51 Dnr 2022/1008 

Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser 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 år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under år 2021. 
Kosttaxan består år 2022 av: 
Livsmedel, 1089: - 
Personalkostnader, 2450: - 
Övriga kostnader, 350: - (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader och 
intäkter) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bibehålla oförändrad kosttaxa från och med 2023-01-01  
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

2. Uppdra till förvaltningen att under 2023 följa kostnadsutvecklingen 
för kosttaxans olika delar.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr 2022/2 

Sektorledningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef myndighet, Katja Vestling informerar: 

• Tillsyn av privata utföraren av hemtjänst, Allegio Omsorg AB, har 
genomförts enligt fastställd rutin som anger att tillsyn ska ske en 
gång per år. Allegio Omsorg AB har nu lämnat in relevant 
dokumentation och kan godkännas för fortsatt verksamhet för ännu 
ett år. Från sektorledningen ser man behov av att ytterligare se över 
LOV-underlaget och skärpa kriterierna för att kunna vara privat 
utförare av hemtjänst. 

• De lokala samverkansöverenskommelserna vad gäller missbruk 
respektive psykisk hälsa är snart klara.   

 
Avdelningschef ordinärt boende/LSS, Anna Wikberg informerar: 

• Hemtjänsten har nu en biträdande enhetschef som lyfts internt. 
Föreligger ett förslag på omorganisation inom hemtjänsten. Kommer 
att stärka undersköterskans roll och det blir mer specifika 
serviceteam. 

• Åtgärder utifrån vissa låga kvalitetssiffror i brukarundersökningen 
kommer att redovisas till socialutskottet under hösten. 

 
Avdelningschef HSR, Teresia Karlsson, informerar: 

• Utflytt av verksamheterna vid Limsjögården pågår.  

• Växelvården har flyttat till Björkbacken.  

• Arbetar för att till sista oktober i år hinna öppna en ny avdelning på 
Lyckavägen och bland annat kunna ta hem kunder som befinner sig i 
slutenvården i väntan på plats på särskilt boende. Stor utmaning att 
hinna rekrytera personal.  

• En omfattande nationell tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) av den kommunala och regionala hälso- och sjukvården har 
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pågått sedan något år tillbaka. IVO:s sammanställning är nu klar och 
om två veckor kommer inspektörer därifrån att träffa kommunens 
hälso- och sjukvårdsledning.  

• Arbetsmiljöverket gör inom kort tillsyn av hälso- och sjukvården 
utifrån den större, sedan tidigare påbörjade, granskningen som rör 
hela kommunen. 

 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar. Nedan följer ett urval: 

• Problematiskt att inte kunna ta hem patienter från slutenvården, vilket 
är kostsamt.  

• Försämrad prognos på grund av fördyringar inom både hemtjänst, 
växelvård och LSS.  

• Coronaläget just nu är att alla inom äldreomsorgen har fått sin femte 
vaccinspruta och smittspårning sker kontinuerligt utifrån behov.   

• Arbetet med samverkan kring HVB-hem pågår. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
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§ 53 Dnr 2022/1256 

Utvärdering sommaren 2022 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningscheferna för avdelningen myndighet, ordinärt boende och LSS 
respektive HSR-enheten samt socialchef informerar om bemanningsläget 
och utmaningarna från sommaren 2022. 
Över lag har det gått relativt bra för de olika verksamheterna. Dock har man 
i vissa perioder haft stora utmaningar inom biståndshandläggning, hemtjänst 
och korttidsboende samt på sjuksköterskesidan på särskilt boende. Det har 
till viss del handlat om sjukskrivningar bland personalen. 
Totalt 44 semesterveckor har sålts inom hemtjänsten. 
Redan nu påbörjas arbetet med att rekrytera sommarvikarier för 2023. 
Socialchef, Ulrika Gärdsback delger resultatet från enkät besvarad av 
sommarvikarierna samt information om de kommunikationsvägar som 
användes inför rekryteringskampanjen som genomfördes inför sommaren. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 48 Dnr 2022/889 


Information om skrivelse angående rapport om 
samverkan mellan region och kommuner angående 
syn- och hörselinstruktörer. 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar: 
Skrivelse har inkommit från Synskadades Riksförbund Dalarna angående en 
rapport om samverkan mellan region och kommuner angående syn- och 
hörselinstruktörer och önskan om inrättandet av en sådan i Leksands 
kommun.  
Socialchef, Ulrika Gärdsback, kommer att besvara skrivelsen att det inte är 
möjligt att inrätta en syn- och hörselinstruktör i Leksands kommun utifrån 
ekonomiskt hänseende. Stöd kring dessa behov anses uppfyllas via befintliga 
biståndsinsatser från personal inom exempelvis hemtjänst, arbetsterapi och 
övrig hälso- och sjukvård. 


Beslutsunderlag 
Slutrapport uppdrag syn- och hörselinstruktörer, daterad 2022-05-31 
Bilaga SRF och HRF - Slutrapport samverkan syn- och hörselinstruktör, 
daterad 2022-05-31 
Skrivelse angående slutrapport uppdrag syn- och hörselinstruktörer, daterad 
2022-05-31  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 49 Dnr 2022/1140 


Sammanträdesordning 2023 


Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag på sammanträdesordning för socialutskottet för 2023.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 


Utskottets beslut 
1. Anta sammanträdesordningen för 2023. 


Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare 
Ledningsgrupp för sociala sektorn 
Övriga berörda via intranätet och webben 
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§ 50 Dnr 2022/557 


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


Beskrivning av ärendet 
Uppstartsmöte nästa vecka om det fortsatta arbetet tillsammans med 
cheferna på vårdcentralen för att få till en god och nära vård inom hela 
kommunen.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 51 Dnr 2022/1008 


Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser 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 år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under år 2021. 
Kosttaxan består år 2022 av: 
Livsmedel, 1089: - 
Personalkostnader, 2450: - 
Övriga kostnader, 350: - (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader och 
intäkter) 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 


Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  


1. Bibehålla oförändrad kosttaxa från och med 2023-01-01  
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 


2. Uppdra till förvaltningen att under 2023 följa kostnadsutvecklingen 
för kosttaxans olika delar.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr 2022/2 


Sektorledningen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef myndighet, Katja Vestling informerar: 


• Tillsyn av privata utföraren av hemtjänst, Allegio Omsorg AB, har 
genomförts enligt fastställd rutin som anger att tillsyn ska ske en 
gång per år. Allegio Omsorg AB har nu lämnat in relevant 
dokumentation och kan godkännas för fortsatt verksamhet för ännu 
ett år. Från sektorledningen ser man behov av att ytterligare se över 
LOV-underlaget och skärpa kriterierna för att kunna vara privat 
utförare av hemtjänst. 


• De lokala samverkansöverenskommelserna vad gäller missbruk 
respektive psykisk hälsa är snart klara.   


 
Avdelningschef ordinärt boende/LSS, Anna Wikberg informerar: 


• Hemtjänsten har nu en biträdande enhetschef som lyfts internt. 
Föreligger ett förslag på omorganisation inom hemtjänsten. Kommer 
att stärka undersköterskans roll och det blir mer specifika 
serviceteam. 


• Åtgärder utifrån vissa låga kvalitetssiffror i brukarundersökningen 
kommer att redovisas till socialutskottet under hösten. 


 
Avdelningschef HSR, Teresia Karlsson, informerar: 


• Utflytt av verksamheterna vid Limsjögården pågår.  


• Växelvården har flyttat till Björkbacken.  


• Arbetar för att till sista oktober i år hinna öppna en ny avdelning på 
Lyckavägen och bland annat kunna ta hem kunder som befinner sig i 
slutenvården i väntan på plats på särskilt boende. Stor utmaning att 
hinna rekrytera personal.  


• En omfattande nationell tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) av den kommunala och regionala hälso- och sjukvården har 
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pågått sedan något år tillbaka. IVO:s sammanställning är nu klar och 
om två veckor kommer inspektörer därifrån att träffa kommunens 
hälso- och sjukvårdsledning.  


• Arbetsmiljöverket gör inom kort tillsyn av hälso- och sjukvården 
utifrån den större, sedan tidigare påbörjade, granskningen som rör 
hela kommunen. 


 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar. Nedan följer ett urval: 


• Problematiskt att inte kunna ta hem patienter från slutenvården, vilket 
är kostsamt.  


• Försämrad prognos på grund av fördyringar inom både hemtjänst, 
växelvård och LSS.  


• Coronaläget just nu är att alla inom äldreomsorgen har fått sin femte 
vaccinspruta och smittspårning sker kontinuerligt utifrån behov.   


• Arbetet med samverkan kring HVB-hem pågår. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
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§ 53 Dnr 2022/1256 


Utvärdering sommaren 2022 sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Avdelningscheferna för avdelningen myndighet, ordinärt boende och LSS 
respektive HSR-enheten samt socialchef informerar om bemanningsläget 
och utmaningarna från sommaren 2022. 
Över lag har det gått relativt bra för de olika verksamheterna. Dock har man 
i vissa perioder haft stora utmaningar inom biståndshandläggning, hemtjänst 
och korttidsboende samt på sjuksköterskesidan på särskilt boende. Det har 
till viss del handlat om sjukskrivningar bland personalen. 
Totalt 44 semesterveckor har sålts inom hemtjänsten. 
Redan nu påbörjas arbetet med att rekrytera sommarvikarier för 2023. 
Socialchef, Ulrika Gärdsback delger resultatet från enkät besvarad av 
sommarvikarierna samt information om de kommunikationsvägar som 
användes inför rekryteringskampanjen som genomfördes inför sommaren. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Teresia Karlsson 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
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