
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-10 

 
  

Socialutskottet   
 

 
Plats och tid Hagagatan 8, konferensrum IFO, 13:00 – 15:00 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Kenneth Dahlström (C), ordförande 
Ingrid Rönnblad (S) 
Kerstin Marits (M) 
Ewa Fogelström (C) 
Per Wiman (KD) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Englund (C) ers: Cecilia Åhlberg (M) 
Kent Dahlquist (S) ers: vakant (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Inga Westlund (V) 
Margareta Jobs (KD) 
Roger Arvidsson (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Sekreterare, Sophia Ek 
 
 

Övriga 
 
 
 

 
 
Justeringens plats och tid 
 

 Digital justering måndagen den 23 maj klockan 10:00 
 

 
 

Paragrafer 20-25  
Ordförande 
 
 
 
 

Kenneth Dahlström (C)  

Justerare  
 
Ingrid Rönnblad (S) 

 

   

  
  

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-24 Datum då anslaget tas ned 2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

 
  

   
 

 

1Protokoll SU 2022-05-10
(Signerat, SHA-256 60FFFDE4EE88F477A917E9AF2ABFC5DEBD83F17EDDC0F1BABB6A2284D4AA0EB3)

Sida 1 av 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-10 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ärendelista 
 

§ 20 Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2022 
§ 21 Återkoppling av uppdrag – Fixar-Malte 
§ 22 Information om länsgemensam strategi God och nära vård i Dalarna 
§ 23 Patientavgift för hjälpmedel 
§ 24 Socialchefen informerar 2022 
§ 25 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala sektorn kvartal 1/2022 

 

2Protokoll SU 2022-05-10
(Signerat, SHA-256 60FFFDE4EE88F477A917E9AF2ABFC5DEBD83F17EDDC0F1BABB6A2284D4AA0EB3)

Sida 2 av 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-10 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 20 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  
Socialchefen informerade även om nyckeltal per april för sjukfrånvaro inom 
hela sektorn, beläggning särskilt boende, hemtjänsttimmar, placeringar av 
vuxna, barn och unga inom individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 
ekonomiskt bistånd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-27 
Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2022, daterad 2022-05-03 
Powerpointpresentation, daterat 2022-05-10 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 21 Dnr 2022/496 

Återkoppling av uppdrag – Fixar-Malte 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om att ansvaret för tjänsten Fixar-Malte numera 
ligger hos Leksandsbostäder och de håller på att planera för att införa den 
tjänsten igen. Man tänker att man till en början tar hjälp av veteranpoolen.  

Utskottets beslut 
1. Uppdra till sektorchefen att återkomma till utskottet när Fixar-Maltes 

grunduppdrag kommunicerats med Leksandsbostäder 
2. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 22 Dnr 2022/557 

Information om länsgemensam strategi God och nära 
vård i Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om God och nära vård som är en nationell 
överenskommelse och handlar om att primärvården är navet och sedan 
samverkar man för att individens behov ska vara i centrum.  
Även information om den kommande länsgemensamma strategin för God 
och nära vård i Dalarna.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-05-10 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 23 Dnr 2022/541 

Patientavgift för hjälpmedel 

Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden 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 pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
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förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel, daterat 2022-04-21 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-29 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget från Hjälpmedelsnämnden om gemensamma 
hjälpmedelsavgifter enligt följande:  
Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod 

2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2022/2 

Socialchefen informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om ett urval av aktiviteter inom sektorn. 
Rekrytering 
Enhetschef LSS pågår 
Enhetschef hemtjänst pågår 
KUBEN  
Precis påbörjat genomlysning av Edshult och ska följas av övriga särskilda 
boendena. Processledare är Nina Lehtonen. 
Heltid som norm 
Första möte igår med enhetschefer och assistenter samt 
schemaplanerare/processledare Lina Bergerin. Man börjar på Edshult och 
har inplanerade möten med personal. 
”Mini-Maria” 
Finns ett uppdragsdirektiv från regionala samverkansstrukturen där en 
utvecklingsledare har kartlagt hur behovet ser ut inom ungdomars och unga 
vuxnas hälsa kopplat till alkohol eller droger. Mini-Maria är en form av 
akutmottagning för samverkan mellan socionomer, sjuksköterskor, polis, 
psykologer och läkare.   
Ukraina  
Leksands kommun ska ta emot 180 flyktingar från och med 1 juli 2022. Man 
ser över boendefrågan. Finns omkring drygt ett femtiotal flyktingar i 
kommunen just nu, men de är inte anvisade av Migrationsverket utan har 
boende via privatpersoner.  
Sommaren 
Man har ännu inte fyllt vikariebehovet om 210 platser. Stor kraftsamling 
kring annonsering och annan marknadsföring för att få in personal.  
Väldigt ansträngt läge inom sjuksköterskesidan.  
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 25 Dnr 2022/499 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 1/2022 

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 2022-04-19 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2022, 
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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§ 20 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  
Socialchefen informerade även om nyckeltal per april för sjukfrånvaro inom 
hela sektorn, beläggning särskilt boende, hemtjänsttimmar, placeringar av 
vuxna, barn och unga inom individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 
ekonomiskt bistånd.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-27 
Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2022, daterad 2022-05-03 
Powerpointpresentation, daterat 2022-05-10 


Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 21 Dnr 2022/496 


Återkoppling av uppdrag – Fixar-Malte 


Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om att ansvaret för tjänsten Fixar-Malte numera 
ligger hos Leksandsbostäder och de håller på att planera för att införa den 
tjänsten igen. Man tänker att man till en början tar hjälp av veteranpoolen.  


Utskottets beslut 
1. Uppdra till sektorchefen att återkomma till utskottet när Fixar-Maltes 


grunduppdrag kommunicerats med Leksandsbostäder 
2. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 22 Dnr 2022/557 


Information om länsgemensam strategi God och nära 
vård i Dalarna 


Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om God och nära vård som är en nationell 
överenskommelse och handlar om att primärvården är navet och sedan 
samverkar man för att individens behov ska vara i centrum.  
Även information om den kommande länsgemensamma strategin för God 
och nära vård i Dalarna.  


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-05-10 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Anna Wikberg 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 23 Dnr 2022/541 


Patientavgift för hjälpmedel 


Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden 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 pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
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förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 


Beslutsunderlag 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel, daterat 2022-04-21 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-29 


Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta förslaget från Hjälpmedelsnämnden om gemensamma 
hjälpmedelsavgifter enligt följande:  
Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod 


2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2022/2 


Socialchefen informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Socialchefen informerar om ett urval av aktiviteter inom sektorn. 
Rekrytering 
Enhetschef LSS pågår 
Enhetschef hemtjänst pågår 
KUBEN  
Precis påbörjat genomlysning av Edshult och ska följas av övriga särskilda 
boendena. Processledare är Nina Lehtonen. 
Heltid som norm 
Första möte igår med enhetschefer och assistenter samt 
schemaplanerare/processledare Lina Bergerin. Man börjar på Edshult och 
har inplanerade möten med personal. 
”Mini-Maria” 
Finns ett uppdragsdirektiv från regionala samverkansstrukturen där en 
utvecklingsledare har kartlagt hur behovet ser ut inom ungdomars och unga 
vuxnas hälsa kopplat till alkohol eller droger. Mini-Maria är en form av 
akutmottagning för samverkan mellan socionomer, sjuksköterskor, polis, 
psykologer och läkare.   
Ukraina  
Leksands kommun ska ta emot 180 flyktingar från och med 1 juli 2022. Man 
ser över boendefrågan. Finns omkring drygt ett femtiotal flyktingar i 
kommunen just nu, men de är inte anvisade av Migrationsverket utan har 
boende via privatpersoner.  
Sommaren 
Man har ännu inte fyllt vikariebehovet om 210 platser. Stor kraftsamling 
kring annonsering och annan marknadsföring för att få in personal.  
Väldigt ansträngt läge inom sjuksköterskesidan.  
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Johan Karén 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 25 Dnr 2022/499 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 1/2022 


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 2022-04-19 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2022, 
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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