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Ärendenummer Åtgärdsredovisning

379570 -Synpunkt/klagomål - Utebliven rehab-träning Marie-Louise Jonsson

2022-08-08 Sociala sektorn

KOS 2022/988 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Åtgärdsredovisning saknas

382898 -Synpunkt/klagomål - Personal inom 
hemtjänsten pratar i mobiltelefonen samtidigt 
som de kör

Marie-Louise Jonsson

2022-09-29 Sociala sektorn

KOS 2022/1217 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
åtgårdsredovisning saknas

383005 -Synpunkt/klagomål - Inspektionen för vård och 
omsorg överlämnar klagomål på LSS-
verksamhet

Ann-Kristin Bäckman

2022-09-29 Sociala sektorn

KOS 2022/1224 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Åtgärdsredovisning saknas

383422 - Synpunkt/klagomål - Insatserna via 
hemtjänsten

Marie-Louise Jonsson

2022-10-05 Sociala sektorn

KOS 2022/935 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Åtgärdsredovisning saknas

2022.6817 Synpunkter/klagomål - Gäller inte 
hastighetsbegränsningen hemtjänst?

Therese Göras

2022-07-11 Sociala sektorn

KOS 2022/887 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål: Gäller 
inte hastighetsbegränsningen hemtjänst?  - 
Detta är givetvis helt oacceptabla beteenden! Vi 
tar liknande rapporter på stort allvar. Vi pratar 
regelbundet med vår personal om vikten av att 
framföra sitt fordon på ett säkert och såklart 
rättssäkert sätt. Nästan varje fredag skickas ett 
veckobrev ut till all personal. Där kommer vi 
denna vecka att ta med informationen ifrån 
denna synpunkt/klagomål. På våra 
arbetsplatsträffar pratar vi också om liknande 
frågor. Personal i Leksands Kommun är också 
ambassadörer för kommunen, därför är det av 
största vikt att man på allt sätt framför våra bilar 
på ett korrekt sätt. I de fall där vi vet, eller kan ta 
reda på vem som framfört fordonet på ett 
felaktigt sätt hålls alltid ett samtal med berörd 
personal. Där finns också möjlighet att dela ut 
muntliga varningar. 
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2022.7195 Synpunkt/klagomål - Samtycke från anhörig vid 
vaccination mot covid

Teresia Karlsson

2022-08-03 Sociala sektorn

KOS 2022/976 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Samtal 
med sonen 220801. 

Enligt gängse rutin ska anhöriga kontaktas före 
vaccin om inte personen själv kan ge sitt 
samtycken. Den rutinen behöver skriftligen 
skrivas ner.

Det tydliggörs i just denna hälso- och 
sjukvårdsjournal att inget vaccin framöver ska 
ges. 

En påminnelse till alla sjuksköterskor på höstens 
första verksamhetsmöte att anhörig kontakt alltid 
ska tas före vaccin till personer som själva inte 
kan ge sitt samtycke. 

Vi ber om ursäkt för att detta hänt och hoppas 
att de åtgärder vi planerat för bidrar till en 
säkrare hälso- och sjukvård. Tack för er 
synpunkt. 

2022.7196 Synpunkt/klagomål - Brister i hemtjänstinsats 
utförda av privat utförare av hemtjänst

Teresia Karlsson

2022-08-03 Sociala sektorn

KOS 2022/971 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål -Samtal 
med dotter 220802 där hon återberättar ovan. 
 
Hon önskar ej att Allegio utreder klagomålet 
men att dom ska få information. Jag försöker ett 
par dagar få tag på chef på plats men blir 
hänvisad av personal att kontakta 
verksamhetschef Zlatan. Mailar Zlatan om 
klgomålet. 

Jag berättar även för dottern att Allegio Omsorg 
har en ny chef. 

Samtal kring tidigare avslag på en SÄBO 
ansökan som överklagats och som de nu fått 
beviljad. Dotter har även haft ett nytt samtal med 
biståndshandläggare Malin Hallin som nu skrivit 
ett korttidsbeslut. Just nu fullt på korttids men får 
stå i kö dit. 

Ramlat x flera hemma. Vi pratar kort om miljön, 
om mattor osv är borttagna. Har tillsyn av 
hemsjukvården och får hjälp med ett sår. 

Önskar även få ett samtal med Katja V, 
myndighetschef. Jag meddelar att hon har 
semester ytterligare några veckor men att hon 
kommer att kontakta dottern då hon är åter. 

2022.7874 Synpunkt klagomål - Klagomål på Allegio 
omsorg

Katja Vestling
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2022-09-05 Sociala sektorn

KOS 2022/1033 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Fakturan har återkallats som har gått ut till 
kunden. Det är beklagligt att det har hänt. 
Personlig kontakt har tagits med kunden. 

Anledningen till fel faktureringen är för att 
Leksands kommun har fått ett underlag daterat 
220805 där kundens beställning inte hade tagits 
bort i den redovisade tiden för beställd tid.  Vilket 
ledde till att när avgiftshaneringen gjordes gick 
en felaktig räkning ut till kund. 

När undertecknad handläggare gick igenom 
timmarna för beställd tid dat 220815 för tid som 
ska betalas ut från Leksands kommun till Allegio 
var det korrigerat. Ingen tid har betalts ut från 
kommunen för juli månad till Allegio omsorg. 

Eftersom det uppstod frågetecken på de olika 
redovisade timmarna kontrollerar 
avgiftshandläggare och undertecknad 
handläggare underlaget och korrigerar det som 
är felaktigt.  I underlaget till Allegio  informeras 
att de behöver se över sin rapportering inför 
augusti månad 2022. 

Allegio tar delvis tillbaka sin begäran av utförd 
tid hos kunden i juni och fakturan för juli är 
återkallad. Korrigering för utbetalt ersättning från 
kommunen för juni månad görs i juli månads 
ersättning. 

Sidan  3 av 3


