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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 53 Dnr 2021/1426 

Information om arbetet med överflytten till 
Lyckavägens särskilda boende  

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef för Lyckavägens särskilda boende, Madelene Berg, informerar 
om planering och kommande flytt till de nya lokalerna på Lyckavägen. 
9 december 2021 flyttar de första boenden in och det är personer med 
demensdiagnos.  
 
Kristina Ollén och Madelene Berg är enhetschefer, men fram tills att flytten 
är klar har Madelene ansvaret för flyttlogistiken och då finns Anna Knutsson 
som vikarierande enhetschef under den perioden. 
  
82 anställda på 6 avdelningar. 
 
9 boenden på varje avdelning. 
Måltidsordningen senareläggs på grund av logistikskäl, vilket innebär att den 
kommer att införas först i september 2022. 
Individens behov har hela tiden varit utgångspunkten i boendeplaneringen.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2021-11-16 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Enhetschef, Madelene Berg
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§ 54 Dnr 2021/1359 

LOV-ersättning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011.  
 
I Leksands kommun ingår inte utförande av nattpatrull, avlösarservice eller 
ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den kommunala regin. 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 

till 445 kronor per godkänt utförd hemtjänsttimme 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar om vad som är aktuellt inom 
sociala sektorns verksamheter. Nedan följer ett urval av informationen.  
God och nära vård 
Det mobila teamet startade upp för två veckor sedan. Det är sjuksköterskor 
från hemsjukvården och läkare från primärvården som arbetar dagligen 
enligt särskild rutin. Man ser god potential för Leksands medborgare. Det 
förs nogsam statistik över den ekonomiska aspekten framöver bland annat i 
och med den uppdelade faktureringen mellan kommun och region.  
Samverkan kommun och region inom länet 
Länsgemensamma områden som lyfts bland chefsnätverk. Nya regionala 
överenskommelser är klara och ska införlivas lokalt i olika 
samverkansforum. Bland annat om problematik kring missbruk, spel, 
alkohol och den senaste om personer med psykisk funktionsnedsättning från 
18 år och uppåt. 
Vaccination 
På de särskilda boendena har nu alla boenden fått säsongsinfluensavaccin 
och en tredje dos covidvaccin. Vård- och omsorgspersonal får själv boka sin 
tredje dos för covidvaccination. 
Individuell schemaplanering 
Verksamhetsbehovet styr, men man ser över möjligheten att delvis kunna 
styra själv över sitt schema. Det pågår ett arbete att införa individuell 
schemaplanering, men det är en omfattande process. Börjar med 
hemtjänsten. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 56 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 3/2021 

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 2021-10-15 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 3/2021, 
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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 Utdrag bestyrks 
  

§ 57 Dnr 2021/29 

Meddelanden socialutskottet 2021 

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

 Meddelande från Arbetsmiljöverket att tillsynen av den dagliga 
verksamheten inom Utegruppen, som föranleddes av en anmälan om 
allvarlig händelse enligt 3 kapitlet 3 a § arbetsmiljölagen, nu är 
avslutad efter att bristerna åtgärdats. (Dnr 2021/553) 

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

Beslutet skickas till 
Handlingarna finns att ta del av på politikerportalen mappen Meddelanden 
under aktuellt sammanträde.
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§ 53 Dnr 2021/1426 


Information om arbetet med överflytten till 
Lyckavägens särskilda boende  


Beskrivning av ärendet 
Enhetschef för Lyckavägens särskilda boende, Madelene Berg, informerar 
om planering och kommande flytt till de nya lokalerna på Lyckavägen. 
9 december 2021 flyttar de första boenden in och det är personer med 
demensdiagnos.  
 
Kristina Ollén och Madelene Berg är enhetschefer, men fram tills att flytten 
är klar har Madelene ansvaret för flyttlogistiken och då finns Anna Knutsson 
som vikarierande enhetschef under den perioden. 
  
82 anställda på 6 avdelningar. 
 
9 boenden på varje avdelning. 
Måltidsordningen senareläggs på grund av logistikskäl, vilket innebär att den 
kommer att införas först i september 2022. 
Individens behov har hela tiden varit utgångspunkten i boendeplaneringen.  


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2021-11-16 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Johan Karén 
Enhetschef, Madelene Berg
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§ 54 Dnr 2021/1359 


LOV-ersättning 2022 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011.  
 
I Leksands kommun ingår inte utförande av nattpatrull, avlösarservice eller 
ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den kommunala regin. 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 


Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 


till 445 kronor per godkänt utförd hemtjänsttimme 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2021/28 


Socialchefen informerar 2021 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef, Ulrika Gärdsback informerar om vad som är aktuellt inom 
sociala sektorns verksamheter. Nedan följer ett urval av informationen.  
God och nära vård 
Det mobila teamet startade upp för två veckor sedan. Det är sjuksköterskor 
från hemsjukvården och läkare från primärvården som arbetar dagligen 
enligt särskild rutin. Man ser god potential för Leksands medborgare. Det 
förs nogsam statistik över den ekonomiska aspekten framöver bland annat i 
och med den uppdelade faktureringen mellan kommun och region.  
Samverkan kommun och region inom länet 
Länsgemensamma områden som lyfts bland chefsnätverk. Nya regionala 
överenskommelser är klara och ska införlivas lokalt i olika 
samverkansforum. Bland annat om problematik kring missbruk, spel, 
alkohol och den senaste om personer med psykisk funktionsnedsättning från 
18 år och uppåt. 
Vaccination 
På de särskilda boendena har nu alla boenden fått säsongsinfluensavaccin 
och en tredje dos covidvaccin. Vård- och omsorgspersonal får själv boka sin 
tredje dos för covidvaccination. 
Individuell schemaplanering 
Verksamhetsbehovet styr, men man ser över möjligheten att delvis kunna 
styra själv över sitt schema. Det pågår ett arbete att införa individuell 
schemaplanering, men det är en omfattande process. Börjar med 
hemtjänsten. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avd-chef, Katja Vestling 
Avd-chef, Anna Wikberg 
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§ 56 Dnr 2021/482 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål sociala 
sektorn kvartal 3/2021 


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 2021-10-15 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 3/2021, 
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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§ 57 Dnr 2021/29 


Meddelanden socialutskottet 2021 


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


 Meddelande från Arbetsmiljöverket att tillsynen av den dagliga 
verksamheten inom Utegruppen, som föranleddes av en anmälan om 
allvarlig händelse enligt 3 kapitlet 3 a § arbetsmiljölagen, nu är 
avslutad efter att bristerna åtgärdats. (Dnr 2021/553) 


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


Beslutet skickas till 
Handlingarna finns att ta del av på politikerportalen mappen Meddelanden 
under aktuellt sammanträde.
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