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§ 87 Dnr 2022/00127  

Välfärdsteknik 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson presenterar arbetet med 

välfärdsteknik och informerar om hur teknik kan underlätta arbetet inom 

omsorgen samt möta demografiska förändringar i framtiden. 

Inom läkemedelsäkerhet finns flera tekniska lösningar, så som 

läkemedelsdelare vilken bidrar till rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tid. Detta 

gör att enskilda kan klara egen medicinering längre vilket gör att personalens 

tid kan läggas på sådant som teknik inte kan ersätta.  

Förbättringar sker för närvarande inom kontinensvård. Sensorer registrerar 

urinmängd för att ge personalen mer kunskap i syfte att ge vård baserad på 

individuell kontinensplan. Detta förbättrar bland annat situationen för 

brukaren. 

Gungstol används i verksamheterna för att bringa lugn till främst personer 

med kognitiv svikt. Digitala terapidjur ger ökar välbefinnande, ger lugn, 

fysisk närhet och någon att ta hand om. 

Tovertafel är ett typ av spel som finns i flera av våra verksamheter och 

erbjuder olika aktiviteter för ökad social samvaro, fysisk aktivitet och nöje.  

Kommande inom välfärdsteknik är fortsatt arbete med teknik i syfte att 

skapa trygghet på särskilda boenden. Möjliga framtidsplaner att använda 

integritetssäkrad sensor som avger larm när brukare befinner sig i riskzon för 

exempelvis fallolyckor. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, verksamhetsutvecklare 2022-10-12. 
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§ 88 Dnr 2022/00129  

Ny hälsofrämjare 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Hälsofrämjare Johanna Andersson presenterar sig för nämnden. 

Hälsofrämjaren arbetar med kommuninvånare över 65 år och fokus ligger 

vid ofrivillig ensamhet och kunskap om kommande behov för de äldre. 

Arbetar med uppsökande verksamhet och riktad information till alla över 80 

år inklusive hembesök och information kring brandsäkerhet och fallrisk. 

Arbetet är centrerat kring att främja och stärka det friska och utgår från ett 

helhetsperspektiv med fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och andligt 

välmående där delaktighet och självbestämmande är centralt. 

Kombinerat promenad och café är nyligen uppstartat tillsammans med 

förvaltningens anhörigstöd och demensvårdsutvecklare, Lena Eriksson. 

Vidare har en ny gymgrupp för seniorer startat likväl svampplockning med 

finska förvaltningsområdet påbörjats. Tillsammans med biblioteket och 

medborgarservice utförs under vecka 45 ett arbete med fokus på digitalt 

utanförskap då 1177 Vårdguiden informerar och deltaganden delges även 

information om BankID. Planerar också aktiviteter i form av äldrekontakt, 

volontärer som umgås med äldre, för att minska ensamhet.  

Slutligen ska Johanna också utbilda sig till hörselombud och arbeta för att 

öka tillgängligheten för personer med hörselnedsättning i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Presentation, hälsofrämjare 2022-10-12. 
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§ 89 Dnr 2022/00128  

Matdistribution 

Omsorgsnämndens beslut 

Ger förvaltningen fortsatt uppdrag att utreda frågan. 

Ärendebeskrivning 

Diskussion gällande matdistribution har förts. Matdistributionen kan ej 

fortsätta under samma förutsättningar som idag då Kostenheten saknar viss 

utrustning. Kostnaden för att köpa in denna utrustning är inte rimlig i 

relation till antalet måltider som distribueras. 

För närvarande utreds möjligheterna att upphandla matlådor från annan 

leverantör eller att ersätta matdistributionen med kombinerad insats av hjälp 

med inköp och inköp av matlådor i dagligvaruhandeln. 

Behöver utredas vidare. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef 2022-10-12. 
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§ 90 Dnr 2022/00048  

Matservering på Hedgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Matservering på Hedgården fortsätter fem dagar i veckan och förvaltningen 

ges i uppdrag att återrapportera under första kvartalet 2023. 

Ärendebeskrivning 

Restaurang Hedgården har varit öppen sedan 15 augusti. I genomsnitt besöks 

restaurangen av 15 personer per dag. Restaurangen är uppskattad av 

besökarna och verkar förebyggande mot ensamhet. 

Kostnadsförslag från Kostenheten innebär 290 000 kronor vid servering fyra 

dagar i veckan, 360 000 kronor vid servering fem dagar i veckan. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef 2022-10-12. 
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§ 91 Dnr 2022/00131  

Vaccinationskrav 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande: 

1. Vaccinationskrav gällande grundvaccination för nyanställd personal, 

studenter och liknande som ska arbeta nära de mest utsatta kvarstår. 

2. Uppföljning sker under våren 2023. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden fattade 2022-02-02 beslut att införa vaccinationskrav för 

nyanställd personal, studenter och liknande personer som ska arbeta nära de 

mest utsatta. 

Det finns idag en fortsatt spridning av covid-19 och det har under sommaren 

varit utbrott på boende, men smittan klassas inte längre som en 

samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt rekommenderas allmänheten att vaccinera 

sig, varav de två grunddoserna enligt regionen är viktigast. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-09-21. 
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§ 92 Dnr 2022/00049  

Anmälningsärenden 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

2020/00597 Protokollsutdrag 2022-09-06  § 120 Äldreomsorgssatsning 

2021. 

2022/00220 Protokollsutdrag 2022-09-19  § 47 Patientavgifter för 

hjälpmedel i Dalarna. 
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§ 93 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda under augusti 2022. 

Biståndsbeslut fattade under augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor, biståndshandläggare 2022-10-11. 
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§ 94 Dnr 2022/00133  

Hjälpmedelsnämnden riktlinjer cyklar 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner Hjälpmedelsnämndens riktlinje gällande förskrivning av cyklar 

och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

För att förtydliga och underlätta hanteringen vid förskrivning av cyklar har 

riktlinjen för cyklar, dnr HJN2022/22, reviderats av hjälpmedelsnämnden.  

Den nya föreslagna riktlinjen ger tydligare bedömnings- och 

förskrivningskriterier, administrativ hantering blir enklare och cyklarna 

kommer in i DHC kretslopp efter användning för återanvändning efter 

godkänd rekonditionering och besiktning. 

Riktlinjen skickas ut till kommunen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna § 26 Riktlinje cyklar för beslut i respektive 

kommun, 2022-08-18. 
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§ 95 Dnr 2022/00123  

Avgifter för hunddagis 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande och lämnar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige: 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1700 kronor från och 

med den 1 januari 2023 och tills nytt beslut tas. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till 80 

kronor per dag tills nytt beslut tas. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 110 kronor per 

dag tills nytt beslut tas. 

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hunddagis år 2022: 

1. 1 600 kronor per månad för hund på hunddagis. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga, 75 kronor per 

dag. 

3. Tillfällig vistelse på hunddagis, 100 kronor per dag. 

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 700 kronor. Avdrag på 

månadsavgift då hunddagis måste stängas föreslås höjas till 80 kronor per 

dag och avgift för tillfällig vistelse på hunddagis föreslås höjas till 110 

kronor per dag. 

Prishöjningen av avgifterna baseras på Prisindex Kommunal Verksamhet, 

PKV, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Prisindexet 

baseras på att priserna för löner, material, tjänster och köpt verksamhet 

viktas till ett genomsnittligt pris och uppdateras vid varje ny 

skatteunderlagsprognos.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-09-21. 

Information om avgifter, förvaltningsekonom 2022-10-12.    
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§ 96 Dnr 2022/00126  

Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt 
boende samt LSS- och psykiatriboende 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande och lämnar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige: 

1. Utprovningsavgift för hjälpmedel till barn och ungdom under 20 år är 

fortsatt 0 kronor tills nytt beslut tas. 

2. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och 

psykiatriboende fastställs till 250 kronor per komplett hjälpmedel, enligt 

regionens avgiftsförslag. Gemensamt högkostnadsskydd fastställs enligt 

regionens förslag. Ny avgift samt högkostnadsskydd träder i kraft 1 januari 

2023 under förutsättning att alla kommuner i Dalarna och Region Dalarna 

fattar likalydigt beslut och gäller då tills nytt beslut tas. 

3. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende är fortsatt 50 kronor per 

månad till nytt beslut tas. 

4. Ger förvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämnd utreda 

hjälpmedelsavgiften i särskilt boende. 

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hjälpmedel 2022 är: 

1. Utprovningsavgift hjälpmedel barn och ungdom under 20 år 0 kronor. 

2. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och 

psykiatriboende 150 kronor per komplett hjälpmedel. 

3. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende 50 kronor per månad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-19 att fastställa 

Hjälpmedelsnämndens gemensamma avgiftsförslag gällande 250 kronor per 

personligt förskrivet hjälpmedel samt förslag om gemensamt 

högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner. Detta 

högkostnadsskydd ska räknas fram enligt Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 

6 §. Ny avgiftsnivå och högkostnadsskydd träder i kraft i januari 2023 under 
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förutsättning att berörda kommuner och Region Dalarna fattar likalydigt 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-09-21. 

Information om Hjälpmedelsnämndens avgiftsförslag, vice ordförande 2022-

10-12. 
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§ 97 Dnr 2022/00125  

Avgifter för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande och lämnar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige: 

1. Hembesök för personer under 20 år fastställs till 0 kronor. 

2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast på delegation fastställs följa regionens avgifter, för närvarande 

200 kronor. 

3. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor samt 50 kronor i 

faktureringsavgift. 

4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare fastställs följa regionens 

avgifter, för närvarande 200 kronor. 

5. Högkostnadsskydd vid enstaka hembesök samt kontinuerliga hembesök 

utan andra pågående hemtjänstinsatser fastställs till 600 kronor per månad. 

6. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård 

betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 

7. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation 

vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift tas ut 

då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. 

8. Beslut träder i kraft 1 januari 2023 och gäller tills nytt beslut tas. 

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hälso- och sjukvård 2022 är: 

1. Hembesök för barn och ungdom under 20 år 0 kronor. 

2. Hembesök för personer över 20 år av 

sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/ på delegation 150 kronor. 

3. Uteblivet besök eller sent avbokat besök 300 kronor samt 50 kronor i 

faktureringsavgift. 
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4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare på landstinget 150 kronor. 

Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation 

vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift tas ut 

då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. 

De gällande avgifterna för högkostnadsnivå 2022 är: 

1. Enstaka hembesök 150 kronor per besök, dock maximalt 450 kronor per 

månad. 

2. För den som inte har några andra pågående hemtjänstinsatser och enbart är 

inskriven i hemsjukvården med kontinuerliga besök 450 kronor per månad. 

3. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård 

betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 

Avgifter föreslås följa Region Dalarnas taxa vid tillämplighet. 

Högkostnadsskydd föreslås höjas till 600 kronor per månad. 

Beslutsunderlag 

Information om avgifter, förvaltningsekonom 2022-10-12. 
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§ 98 Dnr 2022/00124  

Avgifter matpriser 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 802 kronor per månad från 

och med 1 januari 2023 och tills nytt beslut fattas. 

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde fastställs 

till 70 kronor per portion från och med 1 januari 2023 och tills nytt beslut 

fattas. 

Ärendebeskrivning 

De gällande matpriserna för 2022 är: 

1. 3 520 kronor per månad för helt matabonnemang. 

2. 65 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den 

enskilde. 

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3 802 kronor per månad. 

Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås 

höjas till 70 kr per portion.  

De nya priserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023 och tills nytt 

beslut tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-09-21. 

Information om avgifter, förvaltningssekreterare 2022-10-12. 
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§ 99 Dnr 2022/00039  

Budgetuppföljning 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner budgetuppföljning. 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar ett negativt resultat på 2 miljoner kronor. 

Ökad hyra för Allégården och äldreomsorgslyftet innebär ökade kostnader. 

Upphörda placeringar inom LSS och psykiatri ger en bättre ekonomi än 

förväntat för dessa verksamheter. 

Osäkra faktorer, så som ökade kostnader för skyddsutrustning och ökad 

bemanning, gör att prognosen kan försämras ytterligare. 

Beslutsunderlag 

Prognos för sept, förvaltningsekonom 2022-10-07. 
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§ 100 Dnr 2022/00135  

Budget 2023 och plan 2024-2025 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner Budget 2023 och plan 2024-2025 och lämnar vidare ärendet till 

kommunfullmäktige.      

Ärendebeskrivning 

Demografin utgör en kommande utmaning. De äldre blir fler och 

omsättningen på boendeplatser minskar. Vi ser redan nu brist av platser på 

demensboende och detta behov förväntas öka. 

Det är stor konkurrens om personal och från juli 2023 ska fast 

omsorgskontakt utgöras av undersköterskor. 

Ökad kostnad för Allégården, ökade kostnader för hjälpmedel och IT utgör 

kommande ekonomiska utmaningar. Ekonomiska behov under 2023 

innefattas bland annat av äldreomsorgslyftet, ökad hyra för Allégården och 

restaurang Hedgården. 

Plan 2024 och 2025 innefattar ökade krav utifrån ny socialtjänstlag och 

möjlig ny äldreomsorgslag.   

Beslutsunderlag 

Budget 2023 och plan 2024-2025, förvaltningschef och förvaltningsekonom 

2022-10-11.           
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§ 101 Dnr 2022/00130  

Uppföljning av underskott 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner redovisning och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta 

med besparingar mot minskat underskott. 

Ärendebeskrivning 

Leasingkostnader, bilar, drivmedel och hjälpmedel utgör kostnader som ökar 

snabbt. Även löner har varit en kostsam post till följd av ökade 

sjukskrivningar. För närvarande pågår arbete för att minska sjukskrivningar 

och öka rehabilitering till arbete. Besparingsåtgärder innefattar att undersöka 

om det går att använda färre bilar och om det är möjligt att minska 

leasingkostnader för bilarna. 

Beslutsunderlag 

Kostnadsanalys september 2022, förvaltningschef och förvaltningsekonom 

2022-10-05.           
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§ 102 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner information. 

Ärendebeskrivning 

Ökad korttidssjukskrivning där sommaren har utgjort särskild utmaning. 

Svårigheter att bemanna vid frånvaro innebär lägre kontinuitet för brukare 

när frånvaron ökar. Arbete sker för närvarande med riskorienterat arbetssätt 

för att minska sjukfrånvaron.  

Kommande inom förvaltningen innefattar bland annat nattgenomlysning 

genom extern aktör. Intervjuer har påbörjats och rapportering till nämnd 

kommer att ske. Vidare pågår en översyn av hemtjänsten där studiebesök till 

kommunerna Emmaboda och Västervik, för tjänstemän inom förvaltningen 

samt personal på Hedgården och inom hemtjänsten i Söderbärke, utgjort en 

del. Båda dessa kommuner har intressanta arbetssätt gällande hemtjänst och 

boenden, vilket gett nyttig kunskap för fortsatt arbete med vår hemtjänst. 

Arbete sker också gällande att utvärdera sommaren som varit för att sedan 

planera inför att bemöta kommande sommar. 

Heltidsresan fortsätter och kommunen kommer att medverka på konferens i 

och med detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef 2022-10-12.      

 

 


