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Ärendelista

§ 27 Budgetavräkning januari-maj
§ 28 Information om nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 29 Sektorschefen informerar
§ 30 Information om ny lag om förenklad biståndsbedömning 1 juli 2018
§ 31 Anmälan av meddelanden utskottet för vård och omsorg
§ 32 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 27 Dnr 2018/362

Budgetavräkning januari-maj

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-maj har upprättats avseende intäkter 
och kostnader. Budgetavräkningen för perioden visar en avvikelse mot 
budget med ca -4 600 tkr. Avvikelsen orsakas främst av redovisade 
kostnader för semesterskuld, kostnader för extrainsatt personal på grund av 
ökad vårdtyngd, kostnader för sjukfrånvaro samt kostnader för övertid. 

Beläggningen inom särskilt boende har under maj varit 96,3 %, vilket är 
något lägre än målnivån. 

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -2 200 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – budgetavräkning januari-maj 2018, daterad 2018-06-15
Sammanställning över kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 
2018-06-15.

Beslut
1.Lägga budgetavräkningen för perioden januari-maj 2018 till 

handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende och LSS Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 28 Dnr 2018/629

Information om nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen är klar med funktionsprogrammet. Ritning presenteras efter 
midsommar. Processledaren har stor erfarenhet och kunskap och har kommit 
med nya bättre förslag vad gäller både den driftsmässiga och den 
helhetsmässiga aspekten. 

Upphandling ska ske under hösten 2018 och förhoppningen är att byggstart 
ska ske i början av 2019 och klart för inflyttning i mars 2021.

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
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§ 29 Dnr 2018/150

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet
- Sommaren ser väldigt bra ut vad gäller bemanningen av vikarier. 

- Oro inför vissa vakanser på fasta tjänster. Bemanningsenheten och 
verksamheten arbetar med detta. 

- Ett par socionomstudenter är vikarierande enhetschefer under 
sommaren.

- Solhem och Annika Nordin är nominerade i White Guide. 
Prisutdelning i Göteborg i mitten av september.

- Kommit igång bra med planeringen av ny måltidsordning på 
Björkbacken.

- Utmaningarna som föredrogs vid förra sammanträdet arbetar man 
med hela tiden. Vid varje kommande APT kommer man bland annat 
föredra hur ekonomi ser ut för att skapa en större förståelse för 
budget.

- Medarbetarenkäten

 67 % har svarat på medarbetarenkäten. Mycket dålig svarsprocent inom 
hemtjänsten, endast drygt 30 %. 

Resultatet visar att:

 Medarbetarna trivs med arbetsuppgifterna, arbetsplatsen, 
arbetskamraterna och man känner meningsfullhet

 Man vet vad som förväntas och är insatt i arbetsplatsens mål, 
kommunens vision, mål och värdegrund

 De ekonomiska och kvalitativa resultaten visas av chef

 Genomförandeplanerna används men är inte alltid aktuella

 De bemöter varandra bra och blir bra bemötta

 De är fysiska varje vecka

 De är nöjda med sysselsättningsgraden
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 Chefer följer sjukrutinen bättre än föregående år

 Medarbetarna är mindre nöjda med sin arbetssituation, de vill ha mer 
inflytande och respekt och arbetsplatsens mål måste följas upp och 
utvärderas bättre

 De vill ha mer utbildning, mer uppskattning av chef och en mer 
engagerande chef som ger feedback och som lyssnar på medarbetarna

 De känner stress och har lite energi kvar efter arbetspasset

 IT-verktygen har blivit mycket sämre

Medarbetarna tycker att följande är bra på arbetsplatsen:

 Kollegorna, cheferna, gemenskapen, bra schema och de 
boende/kunderna

Medarbetarna tycker att följande behöver utvecklas:

 Kommunikation och samarbete

 Dokumentationssystem

 Tystare larm

 Mer personal

 Förståelse och respekt

 Samarbete med bemanningsenheten

 IT-systemet

 Samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor

 Samarbete mellan dag/nattpersonal

 Bättre bilar

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2018-06-18 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 30 Dnr 2018/885

Ny lag om förenklad biståndsbedömning 1 juli 2018

Beskrivning av ärendet
Information om den nya lagen om förenklad biståndsbedömning. 

Kommuner kan erbjuda hemtjänst till äldre personer 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. 

I förlängningen bör det innebära att kunden kan bo hemma längre.

Besluten blir inte överklagningsbara.

Ingen av de närmast Leksand omgivande kommunerna kommer att införa 
detta. 

Förslag om att man kan införa den förenklade biståndsbedömningen på 
enklare insatser såsom städ, handling, stödstrumpor, ögondroppar, 
trygghetslarm. Det är viktigt att skapa både goda handläggnings- och 
uppföljningsrutiner redan från start. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
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§ 31 Dnr 2018/486

Meddelanden utskottet för vård och omsorg 2018

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

 Föranmälan av inspektion arbetsmiljöverket (Dnr 2018/714)

Beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 32 Dnr 2018/151

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

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 Eva Mans, lista nr 4/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 4/2018

Beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen 

för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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