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§ 10 Dnr 2020/924

Taxor och avgifter sociala sektorn 2021

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 2021 är ännu inte fastställd nationellt.
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2020 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 enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS) höjs utifrån Dalatrafiks 
biljettkostnader.
Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2021 föreslås enligt nedan.

Avgift 2020 Förslag 2021
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad 

228 kr/mån 290 kr/mån 

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

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
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Utskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 

2021 i enlighet med regeringens rekommendation för 2021.
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2021 och ersätter 

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 11 Dnr 2019/1228

Digitaliseringsprocessen inom vård och omsorg 2020

Beskrivning av ärendet
Sektorn har inte haft möjlighet att utveckla digitaliseringen i verksamheterna 
under pandemin, men de verktyg som redan finns fungerar väl.
Det digitala signeringssystemet Appva har under en period använts till 
femtiotusen insatser och följsamheten har varit 96 %. 
Modul med nya mätvärden för bland annat covid-19 införs i Appva.
Rekryterat en ny medarbetare för lås och larm, samt vissa övriga 
arbetsuppgifter som tidigare processledare för digitalisering innehaft.
Upphandling av GPS-klockor för brukare inom äldreomsorgen pågår.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg
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§ 12 Dnr 2020/2

Hållbart medarbetarskap 2020

Beskrivning av ärendet
Arbetet med sjukskrivningar fortgår bland annat utifrån det underlag 
verksamheten fick till sig från den studie som utfördes i samarbete med 
Högskolan Dalarna.
Redovisning i kommande delårsbokslut för statistiken över de 
sjukskrivningar som förekom under början av pandemin.
Ny verksamhetsekonom till sociala sektorn 1/9.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 13 Dnr 2020/653

Svar på uttalande om att inrätta syn- och 
hörselinstruktör

Beskrivning av ärendet
Synskadades Riksförbund Dalarna vill att kommunen förbättrar det 
förebyggande stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på syn- och 
hörselinstruktörer kan Dalarnas kommuner spara resurser och samtidigt 
värna om invånare med syn- och hörselnedsättningar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorchefen tar frågan med sig till länets chefsnätverk för 
förvaltningschefer/sektorchefer för att tillsammans med övriga kommuner i 
Dalarna se över behovet av att införa denna form av tjänst och hur det 
eventuellt kan ske i samverkan mellan kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-19
Uttalande – Satsa på syn- och hörselinstruktör – en lönsam investering för 
kommunen, daterat 2020-05-12 

Utskottets beslut
1. Uppdra till sociala sektorn att utreda behovet av en syn- och 

hörselinstruktör samt hur en eventuell samverkan ska ske mellan 
länets kommuner. 

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Synskadades Riksförbund Dalarna
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§ 14 Dnr 2020/844

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

Beskrivning av ärendet
Den länsövergripande överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter 
tidigare överenskommelser som tecknats mellan regionen och kommunerna 
under 2018 och 2019. Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala 
överenskommelser om samordnad vårdplanering mellan regionen 
(landstinget) och varje kommun.  
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att 
säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när 
utskrivning sker från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård, kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. Målgruppen för lagen och 
överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, som efter 
slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad 
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).  
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två 
tidigare överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de 
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i 
lagen gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att 
utvärdera hur överenskommelserna fallit ut i praktiken.    
Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna 
mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilt boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.  
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen 
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet 
dagar som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de 
konstaterats utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen 
trädde i kraft. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %. 
Minskningen mellan 2018 och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även 
fortsatt under 2020. Minskningen av antalet utskrivningsklara dagar på 
slutenvårdsplats har dels medfört att kommunerna fått lägre kostnader, dels 
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att regionens slutenvårdsplatser kunnat nyttjas för patienter som har större 
behov av dessa.  
 
Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där 
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades. 
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och 
drygt 75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det 
har även under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till 
personal inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen. 
Även denna undersökning gav en relativt positiv bild. 
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit 
fram riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består 
företrädesvis av redaktionella ändringar och den tidigare 
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Beloppet som 
kommunerna har erlagt per utskrivningsklar patient har utgått ifrån 
Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en (nationell) 
genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 har 
detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare 
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då 
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30 
dagar för psykiatrisk vård.    
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.  En 
förändring avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år 
och om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.  
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 2020-05-08 som 
beslutade att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för 
Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendationen.  
Välfärdsrådet 2020-06-23 beslutar rekommendera kommunerna och 
regionen att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge 
trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen 
vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av 
öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller 
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kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt 
den tidigare betalningsansvarslagen.  
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01. 
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan 
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Underlag för rekommendation
Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 2020-2022

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg 

och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 15 Dnr 2020/845

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner och dåvarande Region Dalarna har godkänt 
tillskapandet av en tillnyktringsverksamhet (s.k. TN-platser) enligt 
”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser” per den 24 maj 2017 
(reviderad 170922). Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då 
kommuner och landsting att godkänna ett förslag om att starta 
tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).   
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019.  
Under första kvartalet 2020 har en arbetsgrupp, bestående av representanter 
från kommun och region, haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
tillnyktringsverksamheten. Då verksamheten startade först i september 2019 
har tillräckligt underlag saknats för att genomföra en fullständig utvärdering. 
Arbetsgruppen har mot denna bakgrund föreslagit att nuvarande avtal 
(samverkansbeslutet) förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering 
av avtalet ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal 
träffas innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30. 
Ärendet behandlades på Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Chefsnätverket) på möte 2020-03-06. Beslut fattades om att hänföra 
utvärderingen och ställningstagande om en förlängning av avtalet till 
Välfärdsrådets möte den 11 mars. Ärendet återtogs emellertid för fortsatt 
behandling på Chefsnätverkets möte den 3 april. Detta för att ge mer 
utrymme för huvudmännen att ta del av utvärderingen och arbetsgruppens 
förslag, samt få möjlighet att förankra ärendet internt. Mot bakgrund av den 
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uppkomna situationen med Covid-19 utgick ärendet på Chefsnätverkets möte 
den 3 april.  
 
Välfärdsrådet fick en redovisning av ärendet på möte den 11 mars. 
Välfärdsrådet beslutade att godkänna redovisningen och framhöll att 
förutsättningar måste skapas för att kunna genomföra en ordentlig 
utvärdering av avtalet och verksamheten, varvid det krävs längre tid än de 
knappa sex månader som förflutit sedan verksamheten startade. 
Välfärdsrådet betonade att utvärderingen även ska se över en framtida 
finansieringsmodell. Under en förlängning av samverkansbeslutet skulle 
rådande finansieringsmodell alltjämt gälla. Att formella politiska beslut om 
en förlängning av samverkansbeslutet kommer skulle kunna fattas först efter 
att nuvarande frist har löpt ut, dvs. den 30 juni 2020, var en omständighet 
som inte fanns tid att hantera men som Välfärdsrådet hade en samsyn i och 
gemensam förståelse för. 
På möte den 8 maj 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer att 
godkänna utvärderingen i sin nuvarande utformning och tillstyrkte 
arbetsgruppens förslag om en förlängning av samverkansbeslutet för att 
möjliggöra en ny utvärdering under första kvartalet 2021. Det framhölls att 
en kommande utvärdering ska innehålla en noggrann redogörelse av 
verksamhetens resultat, förslag till finansieringsmodell samt identifierade 
förbättringar och/eller utveckling av verksamheten. Chefsnätverket beslutade 
vidare att skicka ärendet till Välfärdsrådet för ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
Under 2019 – (juni) 2020 har en kostnadsfördelning tillämpats enligt en 
50/50-princip mellan regionen och kommunerna, fördelat enligt 
befolkningsunderlag för sistnämnda part. Beloppet har utgått ifrån 2019 års 
beräknade kostnader om 7 228 299 kr med en uppräkning enligt LPI. 
Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 
665 900 kr/år. Den högre kostnaden 2019 är hänförligt till bl.a. 
ombyggnadskostnader. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman.  
Fördelning enligt befolkningsunderlag per kommun framgår av 
nedanstående tabell.  
Befolkning per kommun 
December 2019 Leksand: 15 807 invånare och ersättningen för Leksand 
73 168 kr.
Välfärdsrådet beslutade 2020-06-23 att rekommendera kommunerna och 
regionen att förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” 
per den 24 maj 2017 (reviderad 170922) innebärande att beslutet gäller 
t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
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upphör verksamheten 2021-11-30 samt att beslutet gäller under förutsättning 
att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har godkänt tillskapandet 
av en tillnyktringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet” per den 24 maj 2017 (reviderad 170922). 
Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då kommuner och landsting 
att godkänna ett förslag om att starta tillnyktringsplatser i Dalarna 
(Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).  
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. Verksamheten startade i september 2019.  För att 
möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas 
innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30.  Förslaget om en 
förlängning av samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 665 900 kr/år. 
En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. Fördelning mellan 
kommunerna sker enligt befolkningsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Samverkansbeslut 2017-05-24 (reviderat 2017-09-22) 
Underlag för rekommendation 
Arbetsgruppens utvärdering

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den 

24 maj 2017 (reviderad 2017-09-22) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 
2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
upphör verksamheten 2021-11-30. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 16 Dnr 2020/914

Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Leksand 
Rättvik 2020

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren Leksand-Rättvik har en intention om att upprätta ett 
idéburet offentligt partnerskap, IOP. Målgruppen är att brottsutsatta 
kommuninvånare i Leksands kommun, dess anhöriga samt vittnen kan få 
stöd och information/vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess 
och försäkrings- och ersättningsfrågor samt kontakt med vård och 
myndigheter. Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter 
rättegång. Brottsofferjouren överlämnar ärendet till professionella när det 
bedöms att jourens volontärinsatser är otillräckliga. 
Det har kommit en ansökan om att upprätta detta IOP-avtal med Leksands 
kommun och en ekonomisk ersättning på 4 kr per invånare det vill säga 62 
029 kr/år baserat på invånare per 2019-12-31.
Enligt uppgifter från Brottsofferjouren Sveriges rapport 2018, var 
medelvärdet på kommunbidraget 2,82 kr/invånare i Sverige respektive 1,82 
kr/invånare i Dalarna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till brottsoffer. För familj och stöd 
är Brottsofferjouren en stor avlastning, då de har jour dygnet runt och 
klienterna hänvisas dit. Vi har endast goda erfarenheter av Brottsofferjouren 
och vill fortsätta att ha möjlighet att hänvisa klienter dit.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 från Brottsofferjouren

Utskottets beslut
1. Bidra till Brottsofferjouren Leksand Rättvik med 2,50 kr per invånare 

under 2020.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Brottsofferjouren Leksand Rättvik
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§ 17 Dnr 2020/3

Socialchefen informerar 2020

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2020
Sommarbemanningen har varit mycket bra.
Äldreomsorg/LSS/unga
Växelvården, dagverksamhet, Affär’n och öppna förskolan öppnar upp igen 
inom kort.
Skyddsutrustning covid-19
Beredskap finns ifall det dyker upp kluster.
Infört visir på all personal inom hemtjänsten för insatser i nära omvårdnad. 
Efter antikroppstestning av 270 personal påvisade 30 % antikroppar. Efter 
införande av visir har man återfått ett antal hemtjänstkunder.
Besöksförbudet särskilda boenden
Förlängt till 30/9. Socialstyrelsen meddelade idag (25/8) att besöksförbudet 
inte längre gäller på gruppbostäder. 
Rekrytering
Rekrytering pågår för ny avdelningschef funktionshinder och stöd.
Äldreomsorgssatsningen
Äldreomsorgssatsningen innebär att personal får fortbilda sig på deltid 
samtidigt som man arbetar. Sektorn arbetar vidare på satsningen. 
Fältassistenter från Familjeteamet
Projektet har fungerat väl och fortsätter året ut. De kommer då tillhöra 
Elevhälsan.
Myndighetsavdelningen
Rekrytering pågår av en tredje 1:e socialsekreterare inom individ- och 
familjeomsorgen för att stötta upp hela verksamheten. De har nu full 
personalstyrka.
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Budget
Budgetarbetet har påbörjats. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
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§ 18 Dnr 2020/20

Meddelanden utskottet för vård och omsorg 2020

Beskrivning av ärendet
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit och som ska 
anmälas till utskottet.

 Meddelande från Arbetsmiljöverket om avslut av ärende gällande 
beslut om förbud med vite vid Edshultsgården angående hantering av 
covid-19-smitta. (Dnr 2020/731)

Utskottets beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.

Beslutet skickas till
Handlingarna finns att ta del av på politikerportalen mappen meddelanden.
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