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Anne-Lie Stenberg (M)
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Ordinarie
Catharina Stenberg SPF
Ingegerd Angman SPF
Nils Hjalmarsson PRO
Bertil Andersson PRO
Olle Wikström PRO
Ritva Rosén PRO
Anne-Marie Andersson SKPF
Louise Johansson SKPF
Lena Lisskar PRO
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef
ordinärt boende/verksamhetschef för
HSR
Helén Norling, sekreterare

1.

Information om avgifter inom vård och omsorg

Avgiftshandläggare Yvonne Vestling informerar om avgifter inom vård
och omsorg.
Skriftlig information biläggs mötesanteckningarna.
Den som har ytterligare frågor och funderingar är välkommen att höra av
sig till avgiftshandläggare Yvonne Vestling eller Einy Berggren.
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2.

Genomgång av föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna.
3.

Verksamheten informerar
Nybyggnation av Tibble särskilda boende

Nina Lehtonen, ansvarig för nybyggnationen av Tibble särskilda boende,
informerar om hur projektet.
Vid utformningen av boendet är det många lagar, krav, regler och
riktlinjer bland annat inom brand och miljö att ta hänsyn till.
Nina åker runt och träffar verksamhet, boende mfl för inhämta önskemål
och synpunkter. Även de som inte kan tala kan vara delaktiga genom att
Nina då istället visar bilder.
Nina erbjuder kommunala pensionärsrådet att utse tre personer som hon
kan ”bolla” förslag med och som själva kan komma med önskemål kring
nybyggnationen. Nina kommer att återkomma med tider för sådana
möten.
PRO, SKPF och SPF utser varsin person och meddelar sekreterare Helén
Norling.
Visningslägenhet inom området välfärdsteknik

Verksamheten tipsar om att Kopparstaden i Falun har en
visningslägenhet som visar olika slags välfärdsteknik och att det finns
möjlighet att boka studiebesök där via LD Hjälpmedel eller Region
Dalarna.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Syftet med lagen är en
trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och
omsorg. Lagen beskriver även samverkan mellan landsting och kommun.
Generellt fungerar hemtagningen från lasaretten mycket bra. Kommuner
tar oftast hem sina patienter på utskrivningsdagen. För Leksands del
fungerade det inte att ta hem patienterna i tid de första fyra månaderna då
lagen trädde i kraft. Detta berodde på att Leksand hade för få
korttidsplatser. Nu fungerar det dock bättre. Kommunen har ett mycket
bra samarbete med vårdcentralen. Vårdcentralen är de som kallar till
samordnad vårdplanering i samband med att patienterna ska hem från
lasaretten.
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Digitala signeringslistor

Vård och omsorg har börjat införa digitala signeringslistor på
korttidsboende och inom hemtjänsten. Personalen har en app i sina
telefoner som heter Appva där de ser vilka läkemedel patienterna ska ha
och där de även signerar att de gett patienterna läkemedlen.
Digitala signeringslistor ska införas även på de särskilda boendena under
hösten.
4.

Frågor från pensionärsorganisationer

Byggnationen på Torget
Byggnationen ska bland annat bidra till ett mer flexibelt torg med fler
parkeringsplatser och möjlighet ha flera olika arrangemang där.
Finns det äldre personer i Leksands kommun som inte har någon
bostad?
Det kan finnas äldre personer som inte har någon bostad, men de har
hjälp och stöd och tak över huvudet.
Var äter hemtjänstpersonalen i Siljansnäs sin lunch?
Personalen utgår från Leksand var man än bor. Personalen tar kunder
efter vägen till Siljansnäs och tillbaka till Leksand. Det är planerat för en
så bra logistik som möjligt. Det finns möjlighet att äta lunch på olika
ställen, men många åker tillbaka till Leksand och äter sin lunch.
Samlingssalen på Björkbacken får inte längre nyttjas av
pensionärsorganisationerna
Anledning är att samlingssalen ska nyttjas mer av verksamheten.
Väveriet på Björkbacken håller på att byggas om utifrån det pågående
måltidsprojektet. Väveriet kommer att flytta till hemtjänstens gamla
lokaler.
Dockan på Björkbacken fungerar fortfarande inte.
Verksamheten tar med sig frågan.
Är det rökningsförbud under arbetstid?
Ja, det är rökförbud under arbetstid. Detta är en återkommande fråga som
regelbundet tas upp med personalen.
Rapport från patientrådet
Vid senaste patientrådet informerades bland annat om följande:
- Högt tryck på vårdcentralen under sommaren. Upp emot 110 turister
per dag.
- Vårdcentralen har ca 15 000 listade patienter
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- Verksamhetsutvecklare anställd på 50%.
- Läkarbemanningen har blivit bättre. Fler fasta läkare stannar kvar. Dock
lite mer problematiskt när det gäller sjuksköterskor.
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunen, Teresia Karlsson,
informerade om kommunens verksamhet.
- Rekommendation att använda landstingets egen app Min vard eller
1177. Via appen kan man bland annat boka läkarbesök och skriva
egenremiss. Det är även möjligt att få läkarbesök via Skype-samtal.
Betalning sker via faktura. För att använda appen behöver man mobilt
bankid.
PRO informerar i samband med punkten att det är viktigt att ta hänsyn till
dem som inte har någon dator och att föreningen brukar ordna med
kurser inom data.
Det pågående 700-årsjubileet med kulturella inslag – kommer det att
bli något mer för de äldre t ex att via några av de gamla
Leksandsfilmerna som finns på kulturhuset?
Verksamheten tar med sig förslaget.
Nyanställda inom äldrevården, hur ser deras introduktion ut, vad
ingår och hur lång är den?
Verksamheten arbetar ständigt med att förbättra introduktionen. De
nyanställda får bland annat utbildning i lyftteknik, delegeringsutbildning
för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter, hygieninformation m m. Den
nyanställda får gå bredvid annan personal tre arbetspass. Därefter görs en
avstämning med chefen om ytterligare introduktionspass behövs.
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Hur ser ledningsorganisationen ut för hemtjänsten och de särskilda
boendena?
Funktioner under
sektorschef

Sektorn Vård och omsorg

Avdelningschefer
Ordinärt
boende
Hemtjänst
Norra 1o2
Hemtjänst
Södra
1o 2
Hemtjänst
A-huset
Siljansnäs

Myndighetschef
Särskilt boende

Solhem

Tibble

LSS verksamhet och
social psykiatrin

Gruppboende

Daglig
verksamhet

Limsjögården

HSR

Hemsjukvården

Verksamhetsutvecklare
Processledare
digitalisering
Medicinskt ansvarig ssk
Anhörigkonsult

Hemrehab

Säbo rehab
Personlig ass

Björkbacken
Korttidsvistelse

Korttidsboende

Dagverksamhet

Nattpatrull

Edshult

Korttidstillsyn

Ledsagarservice,
avlösarservice och
kontaktpersoner

Boendestöd

Dagverksamhet
psyk

Inom verksamheterna har man jobbat en del med så kallade
ombudsroller. Där viss personal har ansvar för vissa områden,
exempelvis hygien, trivsel, mat etc. Detta höjer personalen samtidigt som
det avlastar enhetscheferna.
Ryktet går att biståndshandläggarna kommer att få ändrade
arbetsuppgifter, hur kommer det att se ut i framtiden?
Den nya lagen om förenklad biståndsbedömning som trädde i kraft den 1
juni 2018 kommer att förenkla för handläggarna. Den nya lagen innebär
möjlighet att erbjuda insatser inom hemtjänst såsom tvätt, städning m m
utan att det föregås av en utredning. Beslutet grundar sig på den enskildes
egna uppgifter. Beslutet gäller i ett år och omprövas därefter. Beslutet är
inte överklagningsbart. Har man redan insatser beviljade behöver man
inte göra någonting.
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En annan förändring inom biståndshandläggargruppen är att istället för
att handläggarna är ansvariga utifrån geografisk områden så kommer
ansvaret fördelas utifrån den enskildes födelsedatum. Vidare kommer en
handläggare utses att arbeta mot lasarettet.
I många kommuner ligger KPR direkt under kommunstyrelsen. Har
det diskuterats i Leksand?
KPR ligger redan idag under kommunstyrelsen och det finns
representanter med i KPR från kommunstyrelsen. Detta möjliggör att
man i KPR kan man ta upp vilken fråga som helst och inte bara de som
rör vård och omsorg.
Har det köpts in några 2-manscyklar i sommar till de särskilda
boendena?
Nej. Eventuellt skulle man i så fall kunna hyra dem då de är mycket dyra.
Det finns en mängd olika välfärdteknik och verksamheten ser över
behovet. Processledare Peter Weinstock kommer till det gemensamma
stormötet i november och informerar hur vård och omsorg arbetar inom
området.
Hur kommer pensionärsorganisationerna vara representerade i de
kommande arbetsgrupperna t ex inför utbyggnaden av Tibble?
PRO, SPF och SKPF ges möjlighet att föreslå en person vardera.
Meddela sekreterare Helén Norling.
Noretgården ska det bli kommunens framtida trygghetsboende?
Dialog förs kontinuerligt med Leksandsbostäder. Leksandsbostäder är
ännu inte beredda att marknadsföra Noretgården som ett
trygghetsboende. De som vill ha tillgänglighet blir hänvisade till
Noretgården.
Hur har bemanningen sett ut under sommaren för hemtjänsten och
de särskilda boendena?
Bemanningen har varit mycket bra. Dock alltid svårare någon vecka, men
generellt mycket bättre än tidigare år. En bidragande orsak är att
verksamheten har påbörjat planeringen inför sommaren tidigare jämfört
med andra år. Bland annat har man i ett tidigt skede kontaktat föregående
års vikarier och frågat om de vill komma tillbaka.
5.

Anhörigstöd informerar

Kenneth Dahlström informerar.
11-kaffet börjar idag. Uppehåll vecka 44. Sista träffen den 11 december.
Under den nationella anhörigveckan, första veckan i oktober, kommer
några föreläsningar att äga rum . Onsdagen den 3 oktober ”Man vill ju
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inte vara besvärlig” Om att vara anhörig och att möta anhöriga.
4 oktober ”När livet inte blev som vi tänkt oss”. Där en mamma berättar
hur det är att vara mamma till tre barn med diagnoser.
Högläsare till de särskilda boendena efterlyses till pågående läsprojekt i
Leksand och Rättvik i samarbete med vuxenskolan, biblioteket och
anhörigstöd. Kontakta Katarina Leander, anhörigsamordnare, eller
Cathrin Tillas på biblioteket.
6.

Övriga frågor

Sammanträdesordning 2019
Sammanträdesordningen fastställs enligt nedan:

Sammanträde kl. 9.00 –
12.00 Plenisalen

Frågor till mötet
Senast till sekreteraren

22 januari

10 januari

14 maj

2 maj

17 september

5 september

26 november

14 november

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Nästa möte är den 26 november i Plenisalen, kommunhuset
Då är det ett stormöte tillsammans med kommunala pensionärsrådet,
handikapprådet och patientrådet kl 9.00-12.00.

