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Sammanträdesdatum
2018-09-25

Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen 13:00 – 14:30
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Per Wiman (KD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Rune Bröms (C)
Lars-Erik Jansson (S)
Karin Lundström (BP)

Tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Beth Holzmann (S)
Ewa Berglund (V)

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård och omsorg
Joacim Andersson, avd-chef särskilt boende/LSS
Marie van Geffen Blomberg, verksamhetschef HSR/avd-
chef ordinärt boende §§ 42-45
Andreas Staberg, verksamhetsekonom 
Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare
Sophia Ek, sekreterare

Övriga
Skriv här

Justeringens plats och tid Administrativ service 2018-09-26 kl. 10:30

Underskrifter
Paragrafer 42-50

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 2018-09-25

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-27 Datum då anslaget tas ned 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 42 Budgetavräkning januari-augusti
§ 43 Mål- och resultatrapport 2018
§ 44 Yttrande över granskningsrapport om hemtjänst
§ 45 Taxor och avgifter vård och omsorg 2019
§ 46 Nybyggnation av Tibble särskilda boende
§ 47 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål kvartal 2/2018
§ 48 Sammanträdesordning 2019
§ 49 Sektorschefen informerar
§ 50 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 42 Dnr 2018/362

Budgetavräkning januari-augusti

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-augusti har upprättats avseende 
intäkter och kostnader. Budgetavräkningen för perioden visar en avvikelse 
på ca -900 tkr. Avvikelsen orsakas främst av kostnader för extrainsatt 
personal på grund av ökad vårdtyngd inom särskilt boende, högre 
personalkostnader jämfört med budget inom hemtjänsten, samt kostnader för 
sjukfrånvaro och kostnader för övertid generellt inom sektorn. Hemtjänstens 
budgetavvikelse kan delvis kopplas till att kundtiden som andel av arbetad 
tid har varit lägre än 70 % under året. 

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

Kundtiden inom hemtjänsten har under augusti varit 69 %.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -2 700 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – budgetavräkning januari-augusti 2018, daterad 2018-09-
21
Sammanställning över kostnader för övertid och fyllnadstid, daterad 
2018-09-21

Beslut
Lägga budgetavräkningen för januari-augusti 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Joacim Andersson

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 43 Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport period 2 2018

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar mål- och resultatrapport för period 2 2018.

Mål- och resultatrapporten avser följande politiska mål:

- Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och mer utvecklande vardag samt fortsätta 
utveckla stödet till anhöriga.

- Vara en attraktiv arbetsgivare

- Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagens 
kontakter med kommunen

- Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus 
på de äldre – samt öka digitaliseringen i våra kommunala 
verksamheter.

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport period 2 2018
Powerpointpresentation Mål- och resultatrapport 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2018/997

Yttrande över granskningsrapport om hemtjänst

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat 
hemtjänsten. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en 
ändamålsenlig struktur och systematik i ledning och styrning men att vissa 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa effektivt resursutnyttjande samt 
kvalitet för brukarna. 

Nedanstående punkter behöver säkerställas enligt revisionen.

Sektorns/avdelningens bedömning
 Se över arbetet med resursplanering:
Åtgärd: De som arbetar med resursplanering inom hemtjänsten har 
samlokaliserats vilket gett en ökad samverkan mellan hemtjänstgrupperna. 
Frågor rörande bemanningsenheten gällande öppettider, hur de skall vara 
organiserade med mera kommer att tas upp vidare i kommunens styrgrupp 
för bemanningsenheten. 

 Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, 
effektivisera vikariehanteringen samt öka flexibiliteten mellan 
hemtjänstgrupperna:

Åtgärd: Årets brist på vikarier har lett till ökad flexibilitet mellan 
hemtjänstgrupperna, flera av personalen arbetar nu i flera olika 
hemtjänstgrupper. Arbete pågår med ”heltid som norm” vilket kommer att 
leda till ökad flexibilitet och en annan grundbemanning. En översyn av 
hemtjänstens organisation är gjord, vilket har lett till tydligare uppdrag både 
för enhetschef och gruppledare/planerare. 

 Säkerställa att första kunden besök genomför enligt rutin:
Åtgärd: En ny rutin har upprättats där enhetschef gör första kundbesöket, 
detta följs upp månatligen av ledningsgrupp. När en ny kund får ett beslut 
planeras ett hembesök in inom 2 veckor. 
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 Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade: 
Åtgärd: Ny rutin har upprättats där gruppledare/planerare ansvarar för att 
IGP alltid är aktuell. Detta följs upp och kontrolleras i enlighet med 
internkontrollplanen. Ny mall har gjorts för att snabbt kunna kontrollera 
samt säkerställa att alla kunder har en aktuell IGP.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-03
Granskningsrapport KPMG, daterad 2018-06-13

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. godkänna de föreslagna åtgärderna

2. anta yttrandet och översända det till revisionen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 45 Dnr 2018/1218

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor 
Vård och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt 
prognosticerat konsumentprisindex för 2018, vilket är 2,1 procent. 

En ny översyn av avgiftsnivåerna bör göras under 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-11

2. Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2019

3. Information om konsumentprisindex juli 2018: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2018/  

4. Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5/2016

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Justera avgiftsnivåerna enligt bilaga. De nya avgiftsnivåerna ska gälla 

från och med 1/1 2019.

2. Reglera årligen nivån för maxtaxan i Leksands kommun enligt det 
gällande regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan 2019 blir 2 089 
kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2018/629

Nybyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Projektledare Nina Lehtonen kommer att besöka särskilda boenden och ta in 
åsikter och idéer från både brukare och anhöriga ifråga om möblemang och 
annat som rör boendemiljön. 
Beräknad tidpunkt för färdigställande av nybyggnationen är 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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§ 47 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
kvartal 2/2018

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 2/2018 
samt vilka åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2018

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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§ 48 Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag på sammanträdesordning för utskottet för vård och 
omsorg 2019. 

Jan Febr Mars April Maj Juni J
u
l
i

Aug Sept Okt Nov Dec

Utskott 
kl 13.00

- 12 19 16 21 11 27 17 22 19 10

Beredning 
kl 8.30 

31 jan 7 4 9 29 
maj

15 5 10 7 28 
nov

Stoppdatum 
för 

inlämning av 
ärenden

29 jan 5 2 7 27 
maj

13 3 8 5 26 
nov

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-12

Beslut
1. Anta sammanträdesordningen för 2019

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ledningsgrupp för vård och omsorg
Övriga berörda via intranätet och webben
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§ 49 Dnr 2018/150

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 White Guide Seniornomineringar till Leksands kommun: Årets 

seniormåltid och årets boendechef. Man slutade på en sjunde 
respektive nionde plats. 

 Yrkesmässan i september. Representanter från samtliga verksamheter 
inom sektorn finns med.

 Budgetarbetet pågår med stort fokus på frisknärvaron. Ny 
vårdtyngdsmätning utförs under hösten. 

 Organisationsförändring inom både hemtjänst och särskilda boenden. 
Start 1 oktober och pågår under ett år för att sedan utvärderas. 

 Information om bemanning och nyrekryteringar.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef inom vård och omsorg, Ulrika Gärdsback

Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 50 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 Eva Mans, lista nr 6/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 7/2015

 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 6/2018

 Enhetschef Anna Löf, lista nr 7/2018

 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 1/2018

 Enhetschef Johan Karén, lista nr 5/2018

 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 8/2018

 Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 8/2018

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 6/2018

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 7/2018

 Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista 
nr 3/2017

Beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen 

för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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