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Sammanträdesdatum
2018-12-11

Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid S:t Persgården, kl. 13:00 – 15:00
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Per Wiman (KD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Rune Bröms (C)
Lars-Erik Jansson (S)
Kerstin Marits (M)

Tjänstgörande ersättare
Dagny Martinsson (C) ers: Karin Lundström (BP)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Beth Holzmann (S) § 59 Jäv
Margareta Jobs (KD) § 59 Jäv
Ewa Berglund (V)

Tjänstemän
Sektorschef vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Verksamhetsekonom Andreas Staberg §§ 57-58
Avdelningschef ordinärt boende/verksamhetschef HSR 
Marie van Geffen Blomberg
Projektledare Nina Lehtonen § 57
Sekreterare Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, 2018-12-14 kl. 9:30

Underskrifter
Paragrafer 57-62

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 2018-12-11

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-15 Datum då anslaget tas ned 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 57 Nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 58 Budgetavräkning januari till november
§ 59 Föreningsbidrag för år 2019
§ 60 Resultat av brukarundersökning 2018
§ 61 Sektorschefen informerar
§ 62 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 57 Dnr 2018/629

Nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Projektledare Nina Lehtonen informerar om det pågående arbetet av 
nybyggnationen av Tibble särskilda boende.

Utformning
 72 lägenheter om ca 32 kvadratmeter. 8 enheter med 9 

lägenheter/enhet. Gemensamma ytor för aktivitet och samvaro i 
mitten av byggnaden. Trädgårdar åt två håll. 

 Mottagningskök på varje enhet med full utrustade kök. Bra 
möjligheter att bereda frukost och tillbehör till lunch/middag samt 
alla mellanmål i dessa kök. Kommer finnas en samlingssal/Café 
Tibble: gemensamma måltider kan intas här.

Samarbete med Högskolan i Falun 
 De har intresse av att knyta an forskningen till detta projekt från 

planeringsstadium av boendet tills att det är i drift. Särskilt 
vårdmiljön kan följas via intervjuer och observationer.
Fokus på boende- och personalperspektiv.

Tidplan 
 Förfrågningsunderlag går ut i december med förhoppningen om att få 

in anbud i januari. I april är det tänkt att man kan ha en gemensam 
planering angående byggkostnad och i maj räknar man med att 
byggprojektering startar.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Projektledare Nina Lehtonen
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§ 58 Dnr 2018/362

Budgetavräkning januari till november

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-november har upprättats avseende 
intäkter och kostnader. Budgetavräkningen för perioden visar en avvikelse 
på ca -3 800 tkr. Avvikelsen orsakas främst av högre personalkostnader 
jämfört med budget inom hemtjänsten, kostnader för extrainsatt personal på 
grund av vårdtyngd inom särskilt boende, kostnader för sjukfrånvaro och 
kostnader för övertid generellt inom sektorn. En orsak är också att volymen 
timmar för insatsen boendestöd är högre än budgeterat. Hemtjänstens 
budgetavvikelse kan delvis kopplas till att kundtiden som andel av arbetad 
tid har varit lägre än 70 % under året. 

Kundtiden i hemtjänsten har under november varit 68 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – budgetavräkning januari-november 2018, daterad 2018-
12-10
Sammanställning över kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 
2018-12-10

Beslut
1. Lägga budgetavräkningen för januari-november 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Joacim Andersson
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 59 Dnr 2018/1656

Föreningsbidrag för år 2019

Beskrivning av ärendet
En ansökan om verksamhetsbidrag/föreningsbidrag har inkommit från 
Leksands demensförening som ansöker om beloppet 10 000 kr, se bilaga. 

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

Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag från Leksands demensförening, daterat 2018-
11-22
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-03

Beslut
1. bevilja ett föreningsbidrag för år 2019 till Leksands demensförening på 

7 500 kr.
2. föreningsbidraget beviljas med villkor om att Leksands demensförening 

fortsättningsvis i huvudsak bör utöva sin verksamhet på samtliga särskilda 
boenden i Leksands kommun samt att vid nästa ansökan bifoga rapport 
om hur man har använt bidraget.

Beslutet skickas till
Leksands Demensförening
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 60 Dnr 2018/1637

Resultat av brukarundersökning 2018

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar resultat av brukar-
undersökning inom vård och omsorg 2018. Redovisningen omfattar både 
nationell undersökning samt egen undersökning.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – resultat av brukarundersökning 2018

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 61 Dnr 2018/150

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Genomfört en vårdtyngdsmätning för särskilt boende
 Organisationsförändring vid Edshult. I drift 1 mars 2019.
 Översyn av scheman. 
 Översyn av storlek på personalgrupper inom hemtjänsten. 
 Införande ny IGP (individuell genomförandeplan).
 Börjar arbeta enligt IBIC på både särskilt boende och i hemtjänst
 Behov av förbättrad information/kommunikation inom sektorn.
 Man kommer starta upp datagrupper för enhet LSS och bibliotekets 

IT-guider kommer att finnas på särskilda boendena för att hjälpa till 
med de nya läsplattorna.

 Rekrytering pågår för att hitta ny avdelningschef för särskilt 
boende/LSS.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef inom vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 62 Dnr 2018/151

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 Cecilia Gregard, lista nr 8/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 10/2018

 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 9/2018

 Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 9/2018

Beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen 

för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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