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§ 52 Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 3/2021 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 47 Dnr 2021/1269 

Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställd nationellt. 
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2021 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

 Avgift 2021 Förslag 2022 
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad  

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

Resor dagverksamhet 
SoL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort 

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

Personlarm/nödsändare  400 kr/månad 250 kr /månad 
Trygghetslarm 220 kr /månad 250 kr /månad 
Engångsavgift 
installation trygghetslarm  1000 kr 0 kr 

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

Hemtjänstavgift för kund 380 kr / timme 445 kr /timme 
Dagverksamhet  380 kr /månad 445 kr/månad 
Ledsagare / 
kontaktperson 380 kr / månad 445 kr / månad 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet med förslaget  
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun i 

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2022 
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 och ersätter 

tidigare maxtaxa. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
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§ 48 Dnr 2021/948 

Remissvar – Vägen till tillgänglighet inom hälso- och 
sjukvården (SOU 2021:59) 

Beskrivning av ärendet 
Sverige har bristande tillgänglighet med långa väntetider till hälso-och 
sjukvård sedan många år. Den lagreglerade nationella vårdgarantin uppfylls 
inte och läget försämras för varje år. Internationella 
jämförelser visar att patienter i Sverige upplever tillgängligheten som 
sämre än patienter i jämförbara länder. Det finns ett samband mellan 
tillgänglighet och befolkningens förtroende för vården. Covid-19- 
pandemin har ytterligare försämrat väntetidsläget.  
Regeringen tillsatte därför i augusti år 2020 en delegation vars uppgift är att 
verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare 
väntetider. Uppgiften är att stödja regionernas arbete med regionala 
handlingsplaner, stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare 
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter och 
stödja såväl regionernas som kommunernas arbete med utvecklingen 
av en nära och tillgänglig vård. 
Av direktivet framgår bland annat att utredningen ska följa utvecklingen av 
en mer nära vård i regioner och kommuner, med fokus på primärvården. 
Utredningen ska föreslå insatser för hur regeringen och statliga myndigheter 
kan fortsätta stödja utvecklingen.  
Detta deluppdrag ska slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022 och 
utredningen har hittills följt pågående omställningsarbete och identifierat 
nyckelområden, insatser och goda exempel. 
Utredningens rådgivande delegation har betonat att omställningen till nära 
vård är en förutsättning för att lyckas förbättra tillgängligheten i både 
primärvården och den specialiserade vården. 
 
Regeringens intention är att omställningen till en nära vård med en 
stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål: 
• Tillgängligheten till primärvården ska öka. 
• En mer delaktig patient och en personcentrerad vård. 
• Kontinuiteten i primärvården ska öka. 
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Med utgångspunkt från de möten utredningen haft gällande primärvårdens 
tillgänglighet anser utredningen att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet 
är nyckelområden att följa och lyfta insatser och goda exempel inom.  
Att patienten ska få en hög tillgänglighet till vården, vara delaktig och få 
kontinuitet i sin vård innebär att vården behöver arbeta målmedvetet för en 
god samordning och samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. 
Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv ser 
utredningen som nödvändigt för att på sikt förbättra hälsan i befolkningen 
och samtidigt minska belastningen på hälso- och sjukvårdsystemet och 
använda vårdens resurser mer effektivt. 

Remissvar 
Sociala sektorn i Leksands kommun ställer sig bakom delbetänkandet av 
SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet inom hälso- och sjukvården då den 
förstärker den samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården, 
vilken bedriver 25 % av primärvården, och regionernas primärvård i 
implementeringen A och arbetet med Nära vård. Detta arbetssätt ska 
implementeras nationellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 
Delbetänkande -Vägen till ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 
daterat 2021-07-09   

Utskottets beslut 
1. Godkänna sektorns förslag att ställa sig bakom delbetänkandet av 

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 
och skicka in remissvaret till Socialdepartementet.  

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback  
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§ 49 Dnr 2021/1172 

Sammanträdesordning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag på sammanträdesordning för utskottet för vård och 
omsorg 2022.  

 
Utskott  
kl. 13.00 
Tisdagar 

 

 
8/2 

 

 
8/3 

 

 
12/4 

 
10/5 

 

 
7/6 

J 
U
L
I 

 
30/8 

 
20/9 

 
18/10 

 
15/11 

 
13/12 

 

 
Beredning  

kl. 8.30  
Onsdagar 

 

 
26/1 

 
23/2 

 
30/3 

 
27/4 

 
25/5 

J
U
L
I 

 
17/8 

 
7/9 

 
5/10 

 
2/11 

 
30/11 

Stoppdatum 
för 

inlämning av 
ärenden 

 
Måndagar 

 

 
24/1 

 
21/2 

 
28/3 

 
25/4 

 
23/5 

J
U
L
I 

 
15/8 

 
5/9 

 
3/10 

 
31/10 

 
28/11 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-17 

Utskottets beslut 
1. Anta sammanträdesordningen för 2022. 

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

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 50 Dnr 2021/1232 

Ledarskapsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om ledarskapsutveckling inom sociala sektorn. 

 Satsat på att anställa fler chefer, fyra avdelningschefer och utökat 
antalet enhetschefer inom hemtjänsten. 

 Haft en del chefsdagar och ledarforum samt infört ett 
mentorsprogram. Från och med nu kommer alla nya chefer delta i ett 
ettårigt mentorsprogram där man blir tilldelad en mentor som är 
sektorchef inom en annan sektor. Man följer en särskild plan och har 
gemensamma träffar varje kvartal i. Utvärdering görs allteftersom 
eftersom programmet är nytt. 

 Alla chefer inom sociala sektorn ska få gå en utbildning i 
ledarskapsutveckling. Finansieras av statsmedel. Vi satsar på våra 
chefer och vill att de ska kunna utvecklas och få en god arbetsmiljö. 

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 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 
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§ 51 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
 
Brukarundersökning 
Brukarundersökningen har gått ut nu i dagarna och det finns ännu inga 
resultat att delge utskottet. 
 
LOV – privat utförare inom hemtjänst 
Från och med 2021-11-01 tar en ny privat hemtjänstutförare, Allegio 
Omsorg AB, över verksamheten från Anneli Omsorg AB. Samtliga 
hemtjänstkunder har fått brev om att de har möjlighet att göra ett aktivt val 
av utförare av hemtjänstinsatser - kommunen eller Allegio.  
 
Lyckavägens särskilda boende 
Enhetschef, Madelene Berg, jobbar enkom med planeringen av inflytten till 
Lyckavägen och även två andra enhetschefer är involverade i all logistik. 
Öppnar upp två nya avdelningar. 
Flyttfirma sköter både packning och flytt. 
 
Verksamhetsflytt övriga verksamheter 
Kommunstyrelsen ska 2021-10-25 besluta om verksamhetsflytt av 
hemtjänsten, HSR-enheten (hälso- och sjukvård och rehabilitering), 
korttidsenheten samt administration från Limsjögården till gamla Tibble. 
Om det i dagsläget skulle bli någon plats ledig särskilt boende på gamla 
Tibble eller avdelning 4-5:an på Limsjögården så avvaktar man nu något 
inför flytten till Lyckavägen. Detta för att undvika onödigt flyttande till flera 
platser för de boende. 
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Rekrytering  
Enhetschef Edshult, Cecilia Gregard, har sagt upp sig. Rekrytering pågår. 
Vaccination 
För två veckor sedan gavs en tredje covidvaccinspruta samtliga särskilda 
boenden. Tidigare ovaccinerade fick erbjudande om att vaccinera sig. 
Planering för covidvaccin dos tre för HSR-enheten och deras patienter sköts 
av vårdcentralen. 
Årliga dosen av vanligt influensavaccin kan tas bara det går en vecka mellan 
det och covidvaccinet. Den vaccinationen sköter kommunens sköterskor. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
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§ 52 Dnr 2021/449 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
3/2021 

Beskrivning av ärendet 
- Uppdrag till sociala sektorn att till varje socialutskottssammanträde 

framöver återkoppla kring de åtgärder som görs kontinuerligt utifrån 
målen och redovisning av nyckeltal. – klart/avslutat. 
 

- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan missbruk och beroende. – 
påbörjat. 
 

- Uppdrag till sociala sektorn att under hösten 2021 återkomma till 
socialutskottet med vidtagna åtgärder för de lägre siffrorna i enkäten 
samt hur man jobbar med ledarskap inom äldreomsorgen. – påbörjat. 
 

- Uppdrag till sociala sektorn att revidera den lokala 
överenskommelsen om samverkan kring personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar. – påbörjat 

 
- Uppdrag till socialchef Ulrika Gärdsback att ta upp frågan med 

kommunledningen om hur man arbetar med HBTQ-frågor och 
återkomma till socialutskottet under hösten 2021. – klart/avslutat. 

 

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 3/2021, daterad 2021-10-12 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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