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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 36 Medarbetarenkät vård och omsorg 2017
§ 37 Budgetavräkning januari-juli 2017
§ 38 Ändrad nivå för maxtaxa inom äldreomsorgen
§ 39 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 2/2017
§ 40 Översyn av daglig verksamhet inom LSS
§ 41 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder 

kvartal 2/2017
§ 42 Sektorschefen informerar
§ 43 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 36 Dnr 2017/1225

Medarbetarenkät vård och omsorg 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Ulrika Gärdsback redovisar resultat av medarbetarenkät inom 
vård och omsorg för 2017.

Enkäten omfattas av nedanstående områden. För att mäta resultat och 
måluppfyllelse används färgerna grön, gul och röd. Grön innebär att målet är 
uppfyllt, gul att målet delvis är uppfyllt samt rött att målet inte har uppfyllts. 
Utifrån resultatet ska varje enhet inom vård och omsorg upprätta en 
handlingsplan. 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Medarbetarenkät 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 37 Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-juli 2017

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-juli 2017 har upprättats avseende 
intäkter och kostnader. 

Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring       
-2 200 tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt 
personal, kostnader för ett ärende inom personlig assistans, köp av vårdplats, 
betalningsansvar för utskrivningsklara, sjukfrånvaro samt övertidskostnader.  

Beläggningen inom särskilt boende har under juli varit 95,7%, vilket är 
något under målnivån.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -3 700 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-08-28
Sammanställning över kostnader för övertid- och fyllnadstid, daterad 
2017-08-28

Utskottets beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-juli 2017 till handlingarna. 

2. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att vidta åtgärder för 
att få budget i balans.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 38 Dnr 2016/1191

Ändrad nivå för maxtaxa inom äldreomsorgen

Beskrivning av ärendet
En jämförelse av avgiftsnivåer mot andra närliggande kommuner för avgifter 
utanför maxtaxan har gjorts. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands 
kommun ska höjas enligt den av regeringen beslutade förändringen från och 
med den 1 januari 2018. Bedömningen grundar sig på att kommunen inte ska 
behöva vidta effektiviseringsåtgärder till följd av att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning minskar.

Efter genomlysningen av avgiftsnivåerna bedöms inte finnas skäl till 
förändringar av dessa under 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-08-21
Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2016
Proposition 2015/16:1 Budgetproposition för 2016, Utgiftsområden 25 sida 
38-41 samt sida 44
Avgiftsjämförelse med fyra närliggande kommuner, daterad 2017-06-07

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Ändra nivån för maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun 

enligt regeringsförslaget. Den nya nivån blir då 2 044 kronor

2. Den nya nivån ska införas från och med den 1 januari 2018.

Utskottets beslut
1. Övriga avgifter inom vård och omsorg ska lämnas oförändrade 2018. 

Ingen höjning enligt prisindex bör göras. 

2. Uppdra till sektorschefen att i samråd verksamhetsstöd och service se 
över och göra jämförelser med andra kommuner vad som ingår i 
måltidsavgiften på särskilt boende.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avgiftshandläggare Yvonne Vestling
Myndighetschef Katja Vestling
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
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§ 39 Dnr 2017/439

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 2/2017

Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 2/2017. I 
redovisningen ingår även uppdrag från föregående kvartal som inte blivit 
slutförda. 

Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten:

- Införande av arbetskläder inom hemtjänsten – klart/avslutat
- Om- och tillbyggnad av särskilt boende. Ge förvaltningen i uppdrag att 
  göra en förstudie med flera ritningsförslag och kostnadsberäkningar för om- 
  och tillbyggnad av särskilt boende – pågående
- Utemiljön vid särskilda boendena Tibble, Björkbacken, Solhem, Edshult 
  och Limsjögården – pågående

- Utvärdering av förändringen av den sociala dagverksamheten – 
  klart/avslutat
- Genomlysning av samtliga avgifter inom vård och omsorg – klart/avslutat

- Analysera effekterna av att anställa flera personal på exempelvis 75% för 
  att minska kostnaderna för övertid- och fyllnadstid – pågående
- Se över om habiliteringsersättningen för personer inom daglig verksamhet 
  enligt LSS ska införas - pågående

Beslutsunderlag
Återrapport av beslutade uppdrag kvartal 2/2017, daterad 2017-08-22

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson
Myndighetschef Katja Vestling
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§ 40 Dnr 2017/1295

Översyn av daglig verksamhet inom LSS

Beskrivning av ärendet
Inom LSS finns idag fyra dagliga verksamheter – Affär´n, Backfickan, 
Gärdet och utegruppen. De som får insats i form av daglig verksamhet är 
idag styrda till dessa verksamheter. Behov finns av att se över vad det finns 
för andra alternativ till daglig verksamhet, för att på så sätt ta hänsyn till vad   
personen själv vill och kan tänka sig för sysselsättning.  

Ordförande Kenneth Dahlström (C) föreslår att uppdrag lämnas till 
sektorsledningen för att se över ovanstående.

Utskottets beslut
1. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över andra 

alternativ till de dagliga verksamheter som idag erbjuds, för att på så sätt 
ta hänsyn till vad personen själv vill och kan tänka sig för sysselsättning.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 41 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder - kvartal 2/2017

Beskrivning av ärendet
Kommuninvånare och andra besökare har möjlighet att lämna synpunkter, 
klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter. 

Förvaltningen redovisar de synpunkter som inkommit under kvartal 2/2017 
samt vilka åtgärder som vidtagits. 

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2017 

Utskottets 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 LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
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§ 42 Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
Nytt äldreboende – Projekt har varit vilande under sommarperioden. 
Arbetsgruppen har under vecka 33 haft ett första möte efter sommaren. 
Styrgruppen kommer att träffas efter att ritningsförslag tagits fram. 

Kom och Gå – Kom och Gå är närvaroregistrering kopplat till lön. Det 
infördes i ordinärt boende och boendestöd under juni månad. Övriga 
verksamheter inom vård och omsorg ska komma igång under hösten efter att 
löneavdelningen haft utbildning för de anställda.

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - 
Den nya lagen ersätter tidigare betalningsansvarslagen och träder i kraft 
2018-01-01. Syftet med den nya lagen är en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Ett första utkast till 
gemensamma riktlinjer för kommun och landsting finns nu framtaget. 
Informationsmöte kring den nya lagen äger rum i Borlänge 2017-08-31.

Personal – Nuvarande processledare för digitalisering inom vård och 
omsorg kommer att sluta. Rekrytering av ny processledare pågår.

Inom LSS arbetar nu enhetscheferna Johan Karén, som är nyanställd, 
Torbjörn Lund samt Margareta Larsjos som har anställts som vikarie för att 
täcka upp vakant tjänst. Rekrytering pågår.

På Tibble särskilda boende har Marielle Wellander Eriksson anställts som 
enhetschef. Semestervikarie Madde Berg har arbetat som enhetschef under 
sommaren och kommer fortsättningsvis, i kombination med studier, att 
arbeta en dag i veckan.

Anhörigvecka vecka 40 – Som brukligt kommer en anhörigvecka att 
anordnas under vecka 40. Det blir flera föreläsningar på Visir Bio, både för 
allmänheten och personal, bland annat om alkohol, medberoende, stroke 
samt hur det är att vara anhörig till ett barn med funktionshinder. Workshops 
kommer även att anordnad på Sveasalen med bland annat LD Hjälpmedel, 
rehab, bostadsanspassarna, Silviasystrarna och alkohol- och drogrådgivare.
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Resultat av Arbetsmiljöverkets tillsyn av första linjens chefer inom vård 
och omsorg – Granskning gjordes under mars månad som resulterade i vissa 
åtgärder skulle vidtas. Förvaltningen har åtgärdat bristerna och lämnat svar 
till Arbetsmiljöverket. Efter avstämning har Arbetsmiljöverket valt att 
avsluta ärendet.

Sommaren - Sommaren har varit problematisk vad gäller vikarie-
tillsättningen. Utvärdering kommer att göras för att komma fram till vad som 
kunnat gjorts annorlunda. Sektorschef Ulrika Gärdsback kommer att träffa 
sektorschef för verksamhetsstöd och HR-chefen för att påbörja 
utvärderingen. Träffar kommer att bokas in med enhetschefer tillsammans 
bemanningscentrum.

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb trots den uppkomna situationen. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 43 Dnr 2017/263

Anmälan av fattade delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

Personalärenden enligt följande
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 2-3/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 3-4/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 5-6/2017

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 1-2/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 4-6/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 4-6/2017

 Enhetschef Marie Hultén, lista nr 2-4/2017

 Enhetschef Charlotte Mattsson, delegnr 1-11/2017

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 1-3/2017

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 15-16/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 2-3/2017

 Avd-chef särskilt boende samt LSS Joacim Andersson, lista nr 
1/2017

Utskottets beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för  
    godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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