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Ärendelista 
 

 § 32 Budget 2022–2024 - Information om sociala sektorns budgetförslag 
 § 33 Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV 
 § 34 Socialchefen informerar 2021 
 § 35 Rapportering av åtgärder - Mål- och resultatrapporter sociala sektorn 2021 
 § 36 Meddelanden socialutskottet 2021 
 § 37 Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 2/2021 
 § 38 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 2/2021 
 § 39 Information till socialutskottet - God och nära vård 
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§ 32 Dnr 2021/691 

Budget 2022-2024 – Information om sociala sektorns 
budgetförslag 

Beskrivning av ärendet 
Ännu inte något slutgiltigt besked på förvaltningens budgetförslag.  
Sociala sektorn önskade 5 mkr extra för placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen, men det kommer man inte att få.  
Ett sparkrav på 10 mkr under en treårsperiod.  
Vi arbetar ständigt med besparingar och har gjort genomlysning av 
verksamheten som rör individ- och familjeomsorgen bland annat. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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§ 33 Dnr 2021/1017 

Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV 

Beskrivning av ärendet 
Allegio omsorg AB har inkommit med ansökan om att få bedriva hemtjänst 
enligt LOV i Leksands kommun. Allegio omsorg AB är ett medarbetarägt 
hemtjänstbolag som verkat sedan 2015. Utöver hemtjänst kan de även hjälpa 
till med hemservice och hemsjukvård. Allegio omsorg AB har 300 
medarbetare på 10-talet orter i Sverige. De vill bli kvalitetsledande genom att 
ISO-certifiera sig inom kvalitét, miljö samt inom stjärnmärkt demens. Allt 
överskott återinvesteras inom koncernen. Allegio omsorgs AB ledord är, 
glädje, ordning, driv och ansvar, göra skillnad och skapa landets goda 
hemtjänst. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att Allegio omsorg AB uppfyller kraven Leksands kommun har angående att 
ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt LOV.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-14 
Skriftlig kommunikation med Allegio Omsorg AB, daterad 2021-06-21 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna Allegio Omsorg AB som ny utförare av hemtjänstinsatser 
inom Leksands kommun enligt LOV. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 34 Dnr 2021/28 

Socialchefen informerar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sommaren 
Gick in i semesterperiod 2 med kort om vikarier. Beslutades om erbjudande 
att sälja semesterveckor vilket har gjorts en hel del: 98 stycken 
semesterveckor varav period 2 flest och övervägande inom hemtjänsten. Har 
därmed kunnat bibehålla kvaliteten hos kunder och brukare. Ändå varit 
väldigt tufft med många sommarförkylningar och smittspårning har skett. 
Alla har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Både omsorgspersonal och den 
legitimerade personalen.  
Har varit en extra stor utmaning med trycket från lasarettet där platsläget 
varit på ett minimum. Det blev orimliga krav på att patienter skulle tas hem 
väldigt snabbt. Socialchef tar med sig detta till samverkansforum med 
regionen. 
 
Rekrytering 
Fem nya chefer inom sektorn, en avdelningschef ordinärt boende och LSS 
och två enhetschefer inom hemtjänst, en enhetschef nya Tibble (4-5:an 
Limsjögården), en avdelningschef för de särskilda boendena. 
Enhetschef Camilla Carnö (4-5:an Limsjögården) har sagt upp sig. 
Enhetschef ordinärt boende, Torild Ibsen har sagt upp sig. Rekrytering 
pågår. 
Ny välfärdstekniker har rekryterats. 
 
Corona 
Fick in covid-19-smitta på Edshult under vecka 32. Totalt 15 personer (5 
boende och resten personal) smittade. Smittspårning sker för fullt. Den 
personal som arbetar på Edshult håller sig enbart där och rör sig inte i övriga 
verksamheter. 
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Frågor från Moderaterna 
Språktester inom äldreomsorgen inför anställning?  
Heter numera dokumentationstest eftersom det inte bara handlar om 
språktest utan att även kunna hantera dokumentation. Sökanden får svara på 
fyra frågor skriftligt samt klara av två fallbeskrivningar.10–15 sökanden har 
inte klarat språktestet. Då blir man inte anställd. 
Sjukskrivningsstatistik/hur arbetar man med sjukskrivningar? 
Bett om att få hjälp med att få ut statistik. Ekonomiavdelningen har bytt 
system och de funktioner som tidigare fanns där statistik kunde redovisas 
finns inte i nuläget, men det kommer.  
Ser ständigt över hur man kan påverka sjukskrivningstalet och satsningen nu 
är att säkra upp med fler chefer och minska personalgrupperna. På varje 
särskilt boende finns något som heter aktivitetsombud som ska gå utbildning 
som dels handlar om att aktivera de äldre men dels om att personalen får 
känna att man är delaktig på ett nytt vis. 
Man tar med sig frågorna från medarbetarenkäterna och försöker lyfta in 
lösningar på det i verksamheterna. 
 
Hur tänker man framöver om man får sökanden till särskilt boende som inte 
har svenska som modersmål? 
Hittills inga sökanden som har annat modersmål än svenska. Däremot finns 
en stor andel personal inom äldreomsorgen som talar många olika språk. 
 
Status på nybyggnation Tibble 
Går enligt plan och får nycklarna 1 december 2021 med start av inflytt av 4-
5:an från Limsjögården. All verksamhet ska ut från Limsjögården och man 
ser över om man kan flytta in i de gamla lokalerna på Tibble, men alla kan 
inte flytta in samtidigt. 
 
Trygghetsboende – har kommunen något sådant? 
Nej, finns inte längre. Man uppfattar inte att behovet finns. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Till handlingarna.

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-24 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 35 Dnr 2021/563 

Rapportering av åtgärder - Mål- och resultatrapporter 
sociala sektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Alla chefer har fram till sista augusti att redovisa medarbetarenkätsresultatet 
för sina verksamheter och därefter skriva handlingsplaner under hösten. I 
nuläget finns därmed inget att rapportera. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avd-chef, Katja Vestling 
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-24 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 36 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 Inspektionen för vård och omsorg att tillsynen av 
Leksands kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av 
hemtjänstinsatser nu är avslutad utan brister. (Dnr 2021/322) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-09 

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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§ 37 Dnr 2021/449 

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal 
2/2021 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2021. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten: 

- Uppdrag till sociala sektorn att till varje socialutskottssammanträde 
framöver återkoppla kring de åtgärder som görs kontinuerligt utifrån 
målen och redovisning av nyckeltal. – påbörjat. 

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

- 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. – beslutat 

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

- Uppdrag till sektorledningen att kontinuerligt informera 
socialutskottet om vad som tagits upp vid mötena för 
samverkansgruppen för sociala sektorn. – klart/avslutat 

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 2/2021, daterad 2021-08-09 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
 
Avd-chef, Katja Vestling 
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§ 38 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 
2/2021 

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 2021-08-04 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2021, 
sociala sektorn.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling
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§ 39 Dnr 2021/1060 

Information till socialutskottet – God och nära vård 

Beskrivning av ärendet 
Nära vård-arbetet fortskrider på läns- och lokal nivå med planering för en bra 
grund att "bygga" vidare på. 
Det mobila teamet drar i gång lite senare än planerat, i november 2021.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Till handlingarna. 
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