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Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Kerstin Marits (M)
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Ewa Fogelström (C)

Tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD) ers: Per Wiman (KD)
Kent Dahlquist (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S)
Liselott Holmgren (M) ers: Gunilla Klingh (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Englund (C)
Ewa Berglund (V)
Cecilia Åhlberg (M)

Tjänstemän
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef Katja Vestling §§ 35-38
Verksamhetsekonom Andreas Staberg §§ 35-38
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell §§ 35-39
Enhetschef Camilla Carnö § 32
Sekreterare Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2019-06-17 kl. 9:00

Underskrifter
Paragrafer 32-41

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Ingrid Rönnblad (S)

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

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2019-06-11

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-18 Datum då anslaget tas ned 2019-07-10

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 32 Information Limsjögårdens särskilda boende
§ 33 Nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 34 Sektorschefen informerar
§ 35 Budgetavräkning januari - maj
§ 36 LOV-ersättning 2020
§ 37 Assistansersättning personlig assistans enligt LSS
§ 38 Överläggningsärende - Förenklad biståndsbedömning samt riktlinjer
§ 39 Medarbetarenkät 2019
§ 40 Information från kontaktpersoner om anhörigträffar inom vård och omsorg 2019
§ 41 Arbetsplatsbesök särskilt boende 2019
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§ 32 Dnr 2019/661

Information Limsjögårdens särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Camilla Carnö informerade om verksamheten. Just nu fokus på 
införandet av heltid som norm, som hittills främst gett positiva effekter hos 
både boende och personal.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, daterad 2019-06-11

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-06-11

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 33 Dnr 2018/629

Nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Pågår just nu upphandling av underleverantörer till Skoglunds. Man ser över 
ritningarna utifrån det funktionsprogram man tagit fram. 
Verksamhetsgruppen (tidigare benämnd arbetsgruppen) har haft möte. Består 
av representanter från samtliga relevanta professioner.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Projektledare Nina Lehtonen
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§ 34 Dnr 2019/48

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Varit på Nordens största e-hälsomässa, Vitalis, tillsammans med 

enhetschef HSR, Teresia Karlsson. Fick med sig många nya idéer. 

 KOLA, samverkan mellan kommun och landsting (Region Dalarna). 
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback, verksamhetschef 
vårdcentralen, sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin, Susanna 
Höglund, verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin Leksand Rättvik, 
Viktoria Björnstad. Träffas 4 ggr per år och samverkan är mycket 
givande. Man har tagit fram lokala rutiner utifrån de regionala 
riktlinjer som ligger till grund. 

 Har haft chefsdagar där man diskuterar och planerar mycket kring 
bland annat rekrytering till sektorn. Man ser över möjligheten till 
validering, att kunna fortbilda sig medan man arbetar. Främst för 
vårdbiträden som ska kunna utbilda sig till undersköterskor.

 Sommarens bemanning ser överlag bra ut. Fint samarbete mellan 
hemtjänsten och bemanningsenheten. LSS och särskilt boende har 
bra bemanning.

 Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell har i uppdrag att se över 
behovet av ökat antal platser på särskilt boende de kommande åren.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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§ 35 Dnr 2019/245

Budgetavräkning januari - maj

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning avseende intäkter och kostnader har genomförts och visar 
en avvikelse på ca -1 100 tkr för perioden.
Den huvudsakliga negativa budgetavvikelsen står hemtjänsten för. 
Sjuklönekostnader och kostnader för övertid innebär betydande 
merkostnader både i hemtjänsten och i sektorn som helhet. Kostnader för 
delegerade HSR-insatser, volymen externa hemtjänsttimmar och palliativ 
vård överstiger också budget för januari-maj. 
Sektorns externa intäkter har avvikelsen +30 tkr mot budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-10
Sammanställning kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 2019-06-10

Beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-maj 2019 till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avdelningschef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg 
Avdelningschef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom, Andreas Staberg
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§ 36 Dnr 2019/719

LOV-ersättning 2020

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun tillsammans med Rättviks kommun införde 
valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i december 2011. 

I Leksands kommuns ingår inte utförande av trygghetslarm, nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin. Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt 
utförd hemtjänsttimme är 415 kr och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 436 kr per timme från och med 1 
januari 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-23

Beslut
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under år 

2020 till 436 kr per godkänt utförd hemtjänsttimme. Höjningen 
motsvarar 21 kr per timme jämfört med nuläget.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 37 Dnr 2019/720

Assistansersättning personlig assistans enligt LSS

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS 
beslut ska motsvara skäliga kostnader för den personliga assistansen. Det 
innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig 
assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar ut i 
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 
SFB. Försäkringskassans assistansersättning för 2019 är 299,80 kr per 
timme. Ersättningsnivån till utförare av den av kommunen beslutade 
personliga assistansen enligt 9 § 2 LSS är i dagsläget 220 kr per timme.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att ersättningen ska följa med i lönekostnaders och övriga kostnaders 
ökningstakt och då nivån inte har förändrats sedan 2013 är det motiverat att 
höja ersättningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-24

Beslut
1. Ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS ska uppgå till 260 

kronor per beviljad assistanstimme från 1 januari 2020. I timbeloppet 
ingår grundlön, OB-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. 
Avtal skrivs med varje assistanssamordnare.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 38 Dnr 2018/885

Överläggningsärende - Förenklad biståndsbedömning 
samt riktlinjer

Beskrivning av ärendet
Information om den nya lagen om förenklad biståndsbedömning som 
infördes 1 juli 2018 samt överläggning mellan myndighetschef och utskottet. 
Kommuner kan erbjuda hemtjänst till personer över 65 år via en förenklad 
biståndsbedömning. Syftet är att insatsen ska ske på ett enklare sätt med ett 
större utrymme till självbestämmande för kunden. Tanken är att förfarandet 
ska frigöra resurser så att biståndsbedömare kan fokusera mer på kunder med 
större insatser. 
Uppföljning en gång per år.
I förlängningen bör det innebära att kunden kan bo hemma längre.
Besluten blir inte överklagningsbara.
Förbereder inför att kunna göra detta digitalt, men man börjar i fysisk 
blankettform.
Förslag om att lägga information på kommunens hemsida.

Beslut
1. Genomfördes diskussion och överläggning och därefter 

informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef, Katja Vestling
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
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§ 39 Dnr 2019/772

Medarbetarenkät 2019

Beskrivning av ärendet
Information om 2019 års medarbetarenkät.

• HME-frågor, motivation, styrning och ledarskap. Femgradig skala, 
nationell jämförelse

• Övriga frågor om arbetsmiljö, kopplade till sjukfrånvaron. Fyrgradig 
skala, ingen nationell jämförelse

• Färre frågor 2019
• 903 personer har svarat i kommunen
• Frågor med lägst resultat:

– Uppföljning av arbetsplatsens mål
– Uppskattning av närmaste chef
– Ingen energi kvar

 Det som kvarstår att förbättra på arbetsplatsen enligt vad 
medarbetaren anser bör förbättras:

– Kommunikation
– Bilar i hemtjänsten
– Mer personal
– Arbetskläder

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, daterad 2019-06-11

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
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Blomberg
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell
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§ 40 Dnr 2019/688

Information från kontaktpersoner om anhörigträffar 
inom vård och omsorg 2019

Beskrivning av ärendet
 Margareta Jobs (KD) och Ewa Berglund (V) har varit på Edshults 

särskilda boende som representanter på anhörigträff. Stor uppslutning 
av antal anhöriga.

 Kerstin Marits (M) och Kent Dahlquist (S) har varit på anhörigträff 
på Björkbackens särskilda boende. 

 Per Wiman (KD) och Kenneth Dahlström (C) har varit på Tibbles 
särskilda boende. 

Beslut
1. Uppdrag till sektorschef att rutiner finns för information till anhöriga 

om kontaktpersoner både bland personal och politiker
2. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 41 Dnr 2019/773

Arbetsplatsbesök särskilt boende 2019

Beskrivning av ärendet
Utskottet för vård och omsorgs ledamot Ingrid Rönnblad (S) har varit på 
arbetsplatsbesök på Edshults särskilda boende tillsammans med representant 
från fackförbundet Kommunal. Träffade personal och boende. 

Beslut
1. Uppdrag till sektorsledningen att se över rutiner för aktiviteter samt 

att i samråd med Leksandsbostäder AB inventera och se över 
ventilationen

2. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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