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Dagny Martinsson (C) ers: Kerstin Marits (M) § 56-58 samt § 59 till och med information 
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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård och 
omsorg
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef 
ordinärt boende/verksamhetschef HSR
Anders Backhans, Leksandsbostäder § 56
Annika Nordin, enhetschef Solhem § 60

Övriga
Student Sofia Vähäjylkkä (närvarorätt)

Justeringens plats och tid Administrativ service 2017-11-24 kl 8.00

Underskrifter
Paragrafer 56-62

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Karin Lundström (BP)

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

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2017-11-21

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-25 Datum då anslaget tas ned 2017-12-17

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 56 Nybyggnation av särskilda boenden
§ 57 Budgetavräkning januari-oktober 2017
§ 58 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder - 

kvartal 3/2017
§ 59 Sektorschefen informerar
§ 60 Solhemsprojektet – Bra mat och måltidsmiljö i äldreomsorgen
§ 61 Anmälan av inkomna meddelanden
§ 62 Anmälan av fattade delegeringsbeslut utskottet
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§ 56 Dnr 2016/625

Nybyggnation av särskilda boenden

Beskrivning av ärendet
Hyreskontraktet för Limsjögården upphör 2021. Kommunen behöver ersätta 
platserna med nya platser på ett annat boende. Det är inte aktuellt att 
förlänga hyreskontraktet med Limsjögården eftersom det medför alldeles för 
höga kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att ge sektorn för vård och 
omsorg i uppdrag att utreda var det är mest lämpligt utifrån såväl ett 
ekonomiskt som kvalitetsmässigt perspektiv att bygga ett nytt särskilt 
boende.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns förslag är för att möta kommande behov av antalet särskilda platser 
att i etapp ett, bygga ett nytt särskilt boende vid Tibble med 70 platser, där 
av 16 nya platser. Etapp två blir att bygga till och om befintlig byggnad på 
Edshult för att möta kommande behov, 90 platser där av 16 nya platser. Se 
funktionsprogram inklusive kostnadsberäkning.

Var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR enheten ska lokaliseras får 
bli en separat utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-11-06
Funktionsbeskrivning, daterad 2017- 11-08

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bygga särskilda boenden enligt sektorns förslag med start 2018.

2. Uppdra till sektorn att under 2018 påbörja utredning var hemtjänsten, 
korttidsavdelning 2 samt HSR-enheten ska lokaliseras. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 57 Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-oktober 2017

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

Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på ca -1 100 
tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt personal 
på grund av ökad vårdtyngd, kostnader för ett ärende inom personlig 
assistans, köp av vårdplats, betalningsansvar för utskrivningsklara, 
sjukfrånvaro samt övertidskostnader. Volymen hemtjänsttimmar har varit 
lägre än budgeterat under året.

Beläggningen inom särskilt boende har under oktober varit 97,2 %, vilket är 
över målnivån.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -1 500 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande budgetavräkning januari-oktober 2017, daterat 2017-11-16
Sammanställning över kostnader för övertid- och fyllnadstid, 
daterad 2017-11-16

Utskottets beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-oktober 2017 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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§ 58 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder - kvartal 3/2017

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 3/2017 
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
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 59 Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsförändring vid hemtjänsten i Siljansnäs – A-huset vid 
Björkbacken räknas som ordinärt boende. Av 15 lägenheter har 12 
hemtjänstinsatser. Förändringen består i att tre hemtjänstpersonal från och 
med 2018-01-15 kommer att vara lokaliserade till A-huset och tillhöra 
Björkbackens särskilda boende. Den hemtjänstpersonal som inte arbetar i 
A-huset kommer att tillhöra hemtjänst Södra 1. Förändringen leder bland 
annat till ett smidigare arbetssätt.

Personal/rekrytering - Rekrytering pågår av enhetschef inom hemtjänsten 
efter Marie Hultén som slutat. En sökande har blivit utvald och kommer att 
erbjudas tjänsten.

Ny processledare har anställts och kommer att börja sin anställning 
2017-12-04. 

Digitala signeringslistor – Införande pågår av digitala signeringslistor för 
läkemedel. En bra funktion är att påminnelser går ut via sms till personalen 
samt även till sjuksköterskorna om signering ej gjorts.

Nytt verksamhetssystem – Nästa verksamhet att gå in i det nya 
verksamhetssystemet är korttidsavdelning 2 på Limsjögården samt LSS. 
Införandet påbörjas under januari/februari 2018. 

Matavgift inom särskilt boende - Sektorn har gjort en jämförelse bland åtta 
andra kommuner, vad gäller kostnaden för mat inom särskilt boende. Detta 
utifrån ett tidigare uppdrag från utskottet. Jämförelsen visar att avgiften 
ligger mellan 3 200 kronor och upp till 4 650 kronor. I Leksands kommun är 
matavgiften 3 745 kronor, vilket i och med jämförelsen är en rimlig nivå. 
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Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård –
Ett förslag till länsövergripande samverkan vid utskrivning från sluten- 
hälso- och sjukvård finns nu framtagen. Samtliga av länets kommer behöver 
anta överenskommelsen för att den ska kunna tillämpas från och med 
2018-01-08. Största ansvaret i och med den nya lagen ligger hos 
primärvården. Det är de som ska kalla till SIP-möten (samordnad individuell 
planering) och koordinera de som skrivs ut från slutenvården. 

Kundundersökning - Resultatet av den årliga kundundersökningen kommer 
att presenteras på nästa utskott.

Översyn av scheman – Sektorn har påbörjat ett arbete med att se över 
scheman, främst inom särskilt boende. Konsult med tidigare erfarenhet inom 
området kommer att gå in som projektledare. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 60 Dnr 2017/1597

Solhemsprojektet – Bra mat och måltidsmiljö i 
äldreomsorgen

Beskrivning av ärendet
Enhetschef vid Solhems särskilda boende Annika Nordin informerar om det 
måltidsprojekt som genomförts på Solhem. Projektet har genomförts 
tillsammans med kostavdelningen i linje med det politiska målet att öka 
nöjdheten med maten för de äldre. Projektet startade i november 2016 och 
avslutades i september 2017.

Projektets huvudsakliga målsättning med att öka nöjdheten med smaken på 
maten och måltidsmiljön har bidragit till ett nytt positivt arbetssätt där 
matens betydelse för de äldre och vardagsrehabilitering är i fokus. Den 
sociala samvaron mellan de äldre har ökat på ett naturligt sätt. Antal fall hos 
de äldre har minskat tydligt under året.

Sammanfattningsvis har projektets målsättning uppfyllts till stor del och 
arbetssättet kommer att permanentas. Projektledningen är dock överens om 
att ett förbättringsarbete måste fortgå för att bibehålla de resultat vi uppnått 
hittills och förbättra på en rad områden.

Beslutsunderlag
Slutrapport – Bra mat och måltidsmiljö i äldreomsorgen, september 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

2. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att införa den nya 
måltidsordningen på övriga särskilda boenden.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg UIrika Gärdsback
Enhetschef Solhem Annika Nordin
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§ 61 Dnr 2017/235

Anmälan av inkomna meddelanden

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

a) Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om avslutat ärende  
gällande tillsyn av uppföljning av Lex Maria (dnr 2017/1300)

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

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 62 Dnr 2017/263

Anmälan av fattade delegeringsbeslut utskottet

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 Anna Löf, lista nr 4/2017

 Enhetschef Marie Hultén, lista nr 7/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 9/2017

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 4-7/2017

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 4/-52017

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 5/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 9/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 7/2017

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 20-24/2017

 Enhetschef Margareta Larsjos, lista nr 2/2017

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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