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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för vård och omsorg

.
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.30
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Per Wiman (KD)
Lars-Erik Jansson (S)
Kerstin Marits (M)
Karin Lundström (BP)
Rune Bröms (C) del av § 65 inklusive beslut 
samt § 66-68

Tjänstgörande ersättare
Beth Holzmann (S) ers: Siv Gärtner (S) § 63, 65-68, ej § 64 på grund av jäv
Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C) § 63-64 samt del av § 65 men ej beslut
Ewa Berglund (V) ers: Beth Holzmann (S) § 64 på grund av jäv

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD) § 63, § 65-68 (ej § 64 
på grund av jäv)
Ewa Berglund (V) § 63, § 65-68

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård och 
omsorg
Joacim Andersson, avd-chef LSS samt 
särskilt boende
Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare 
Andreas Staberg, verksamhetsekonom § 
63-64

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2017-12-14 kl 16.00

Underskrifter
Paragrafer 63-68

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Lars-Erik Jansson (S)

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

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-15 Datum då anslaget tas ned 2018-01-06

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 63 Budgetavräkning januari-november 2017
§ 64 Föreningsbidrag för år 2018
§ 65 Resultat av brukarundersökning 2017
§ 66 Sektorschefen informerar
§ 67 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
§ 68 Översyn av kontaktpersoner till de särskilda boendena
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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 63 Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-november 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorn lämnar muntlig rapport vad gäller budgetavräkning januari-
november 2017. Budgetavräkningen för perioden visar en avvikelse mot 
budget på -1,7 mkr, vilket är en större avvikelse per oktober. 

Någon prognos för helåret kan inte redovisas vid mötet på grund av 
utskottets tidiga sammanträdesdatum.

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 och särskilt boende Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Anderas Staberg
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 64 Dnr 2017/1709

Föreningsbidrag för år 2018

Beskrivning av ärendet
En ansökan om föreningsbidrag/verksamhetsbidrag har inkommit från 
Leksands demensförening som ansöker om beloppet 5 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Villkoren för att erhålla bidrag bedöms vara uppfyllda.

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Margareta Jobs (KD) samt Beth Holzmann (S) i 
handläggningen av ärendet och lämnar lokalen. Ewa Berglund (V) går in 
som tjänstgörande ersättare för Beth Holzmann (V).

Beslutsunderlag
Ansökan från Leksands Demensförening, daterad 2017-11-29
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-12-04

Utskottets beslut
1. Bevilja föreningsbidrag för 2018 till Leksands demensförening med 

5 000 kronor.

Beslutet skickas till
Leksands Demensförening
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 65 Dnr 2017/1675

Resultat av brukarundersökning 2017

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar resultat av brukar-
undersökning inom vård och omsorg 2017. Redovisningen omfattar både 
nationell undersökning samt egen undersökning.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – resultat av brukarundersökning 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 66 Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet

Chefsdagar – Chefsdagar för samtliga chefer inom vård och omsorg har ägt 
rum. På chefsdagarna arbetade man bland annat med enhetsplanerna för 
kommande som bland annat utgår ifrån kommunens vision och mål. 

Heltid som norm 2021 – Arbetsgivaren tillsammans med Kommunal har nu 
tagit fram en handlingsplan för införande av heltid som norm inom 
kommunen från och med 2021. Detta grundar sig på ett kollektivavtal skrivet 
mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bemanningsenheten och vikarietillsättning – Styrgruppen har sett 
riktlinjer för hur man ska arbeta med bemanningsenheten och 
vikarietillsättningen. Riktlinjerna ska börja gälla från och med årsskiftet. 
Bland annat kommer vikarier redan nu få erbjudande om sommarvikariat. De 
behöver då inte söka den traditionella vägen.

Översyn av scheman – Arbetet med översyn av scheman fortgår. Den 
konsult som arbetar med översynen har nu träffat samtliga enhetschefer inom 
särskilt boende. Detta för att få en helhetsbild vad gäller arbetssätt m m.

Nybyggnation av särskilda boenden – Kommunstyrelsen har nu tagit 
beslut om att bygga nytt särskilt boende vid Tibble samt bygga till och om 
det särskilda boendet Edshult med start 2018. Förvaltningen har även fått i 
uppdrag att vidta nödvändiga plan- och bygglovsåtgärder samt löpande 
återrapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortgår. Vidare togs beslut 
om att uppdra till förvaltningen att under 2018 påbörja utredning av var 
hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR-enheten ska lokaliseras.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 67 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 Marie Hultén, lista nr 8/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 10/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 8/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 9/2017

 Enhetschef Anna Löf, lista nr 5/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 10/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 8/2017

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 68 Dnr 2017/1731

Översyn av kontaktpersoner till de särskilda boendena

Beskrivning av ärendet
På grund av att Håkan Tangen (V) avsagt sig uppdraget som ersättare i 
utskottet som vård och omsorg och Ewa Berglund (V) valts till ny ersättare, 
görs en översyn av kontaktpersoner till de särskilda boendena. 

ordinarie ersättare

Tibble Per Wiman (KD) Lars-Erik Jansson (S)

Edshult Margareta Jobs (KD) Dagny Martinsson (C)

Limsjögården Karin Lundström (BP) Siv Gärtner (S)

Björkbacken Kerstin Marits (M) Håkan Tangen (V)
Ewa Berglund (V)

Solhem Rune Bröms (C) Eva Jonasson (L)

Utskottets beslut
1. Utse Ewa Berglund (V) som kontaktperson till Björkbackens särskilda 

boende istället för Håkan Tangen (V).

Beslutet skickas till
Ewa Berglund
Enhetschef samt administrativ assistent vid Björkbackens särskilda boende
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