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Sammanträdesdatum
2019-08-27

Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Tibble särskilda boende, 13:00 – 15:00
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Kerstin Marits (M)
Ingrid Rönnblad (S)
Ewa Fogelström (C)
Per Wiman (KD)
Gunilla Klingh (M)
Siv Mattes Gärtner (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Englund (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Ewa Berglund (V)
Liselott Holmgren (M)

Tjänstemän
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef/verksamhetschef, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom, Andreas Staberg §§ 46-47
Enhetschef, Madelene Berg § 42
Sekreterare, Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, 2019-08-28 kl. 16:00

Underskrifter
Paragrafer 42-50

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Siv Mattes Gärtner (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2019-08-27

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-29 Datum då anslaget tas ned 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 42 Information Tibble särskilda boende
§ 43 Nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 44 Riktlinje - Politikerbesök i vård och omsorgs verksamheter
§ 45 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna 

åtgärder
§ 46 Taxor och avgifter vård och omsorg 2020
§ 47 Avgift för insatsen boendestöd
§ 48 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 2/2019
§ 49 Uppdrag till sektorsledningen angående Medborgarnas förslagslåda - Lokal slow-

TV
§ 50 Sektorschefen informerar

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-27

Utskottet för vård och omsorg
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§ 42 Dnr 2019/663

Information Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Madelene Berg informerar om verksamheten som innefattar 
särskilt boende och dagverksamhet för personer med demens. 
Särskilt boende har 27 medarbetare.
Hög sjukfrånvaro är den största utmaningen just nu. Man har en god dialog 
med personalen.
Man har gjort en aktivitetsundersökning hos de boende och inga förändringar 
önskades. Man har musikunderhållning och högläsning, vilket är mycket 
uppskattat. Promenader likaså. 
Den nya måltidsordningen har gett goda resultat vikt- och kostmässigt.
Man arbetar tillsammans med Limsjögården för att övergången till nya 
boendet ska fungera bra.
Utvecklar allt större möjligheter för digitala verktyg. Idag finns iPads att 
tillgå.
Dagverksamheten har 6 medarbetare.
Haft hög sjukfrånvaro även här, men nu verkar trenden ha vänt. 
18 kunder där man är som flest 15 stycken per dag. Verksamheten pågår 
vanligtvis sex timmar per dag.
Aktiviteter i form av gymnastik, musik, fika. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
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§ 43 Dnr 2018/629

Nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Dialog förs med byggherren och bygglov ska sökas. Tidsplanen presenteras 
vid allmänna utskottet måndag 2/9.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Projektledare, Nina Lehtonen
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§ 44 Dnr 2019/867

Riktlinje – Politikerbesök i vård och omsorgs 
verksamheter

Beskrivning av ärendet
Politiker vilka besöker vård och omsorgs verksamheter.

Sektorns/avdelningens bedömning
När politiker vill besöka och följa med medarbetare på ett arbetspass 
alternativt göra ett verksamhetsbesök, måste kontakten alltid gå via 
respektive enhetschef. 
Om den enskilde politikern har en anhörig vilken får omsorg eller arbetar i 
en specifik verksamhet ska inte besöket ske på den enheten.
Besöket ska även ske under den tid när enhetschefen finns på plats för att 
bemöta eventuella frågor. 
Vill även påminna om rådande sekretess som den enskilde politikern sedan 
tidigare skrivit på. 

Beslutsunderlag
Tjänstemannaförslag, sektorschef Ulrika Gärdsback, daterat 2019-07-03

Beslut
1. I första hand är det de utsedda politiska kontaktpersonerna till 

respektive boende som ska göra besöken i vård och omsorgs 
verksamheter

2. Godkänna sektorns förslag. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
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§ 45 Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder

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
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2019, 
vård och omsorg. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
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§ 46 Dnr 2019/978

Taxor och avgifter vård och omsorg 2020

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor 
Vård och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt 
prognosticerat konsumentprisindex för 2019, vilket är 1,7 procent. 
En ny översyn av avgiftsnivåerna bör göras under 2020. 

Beslutsunderlag
1. Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2020
2. Information om konsumentprisindex juli 2019: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2019/ 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Justera avgiftsnivåerna enligt bilaga. De nya avgiftsnivåerna ska 
gälla från och med 1/1 2020.

2. Reglera årligen nivån för maxtaxan i Leksands kommun enligt det 
gällande regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan 2020 blir 
2 125 kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 47 Dnr 2019/992

Avgift för insatsen boendestöd

Beskrivning av ärendet
Införande av avgifter för personer som får boendestödsinsatser.

Sektorns/avdelningens bedömning
Målsättningen med boendestöd är att hjälpa en person att leva så 
självständigt som möjligt och att förbättra sina möjligheter att klara vardagen 
på egen hand. Boendestödets insatser har förändrats sedan det infördes och 
efterfrågas på annat sätt idag och av fler personer och kan nu närmast 
jämföras med hemtjänst. År 2010 var det 16 personer som hade boendestöd 
och nu 2019 är det 53 personer som får insatser.

Enligt likställighetsprincipen i kommunallagen måste en kommun behandla 
sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl att inte göra det. Eftersom 
förvaltningens stödinsatser till andra målgrupper inom 
funktionshinderområdet medför avgift är det varken objektivt eller opartiskt 
att prioritera en grupp framför en annan, varför avgift för alla målgrupper är 
det mest rättvisa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-15

Beslut
1. Ärendet återremitteras med uppdrag att bjuda in avgiftshandläggare 

och myndighetschef till utskottet 2019-09-17 för förtydligande kring 
avgiften för boendestöd.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
Myndighetschef Katja Vestling
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§ 48 Dnr 2019/444

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 2/2019

Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2019. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten:
- Uppdrag till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över 

utemiljön vid Tibble, Björkbacken, Solhem och Edshult. – pågående – 
Tibble dras bort från uppdragsbeskrivningen, då utemiljön kommer att 
förändras i och med nybyggnationen.

Beslutsunderlag
Återrapport kvartal 2/2019, daterad 2019-08-15

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 49 Dnr 2019/987

Uppdrag till sektorsledningen angående Medborgarnas 
förslagslåda – Lokal slow-TV

Beskrivning av ärendet
En medborgare har inkommit med förslag om införande av en intern tv-kanal 
– lokal slow-TV – så att äldre personer på särskilda boenden som sällan 
kommer ut kan tillgodogöra sig olika evenemang i kommunen.

Beslutsunderlag
Medborgarnas förslagslåda, daterat 2019-07-16

Beslut
1. Uppdra till sektorsledningen för vård och omsorg att undersöka 

möjligheterna att införa lokal slow-TV.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen Blomber
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§ 50 Dnr 2019/48

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Sommaren överlag bra. 170 vikarier. Avslut av ett fåtal vikarier. Till 

nästa sommar tar ledningen med sig att introduktionen av vikarier 
behöver utvecklas.

 Validering av vårdbiträden till undersköterskor är i gång. Nio 
personal från hemtjänsten och en personal från korttidsavdelningen 
får gå ett års heltidsutbildning.

 Omställningsfonden där medel läggs på Silviautbildning är igång.

 Tryggad hemgång-projektet läggs ned och man ser över ett annat 
arbetssätt för att bättre möta behoven hos de kunder som skrivs ut 
från slutenvården.

 Habiliteringsersättning
Ansökningsanvisningarna från Socialstyrelsen var oklara, vilket 
gjorde att Leksand aldrig ansökte.

 Rekrytering 
Sandra Edesberg, ny enhetschef LSS
Jenny Lindborg, ny enhetschef hemtjänst

 Projektet Heltid som norm
Dragning kommer att ske i kommunstyrelsen.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
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