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Ärendelista
§ 19

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2021

§ 20

Revidering av länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk
beroende - Välfärdsrådet

§ 21

Revidering av länsövergripande överenskommelse HVB - Välfärdsrådet

§ 22

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn 2020
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§ 24
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§ 25
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§ 26
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§ 19

Dnr 2021/563

Mål- och resultatrapport sociala sektorn period 1/2021
Beskrivning av ärendet
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för period 1 år 2021.
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som
ses redan nu är redovisade i rapporterna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen på ett tydligare sätt
försöker förklara vad som görs och varför det görs.
Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för sociala sektorn, daterad 2021-04-28
Utskottets beslut
1. Uppdra till sociala sektorn att till varje socialutskottssammanträde
framöver återkoppla kring de åtgärder som görs kontinuerligt utifrån
målen och redovisning av nyckeltal.
2. Lägga rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell

Utdrag bestyrks
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§ 20

Dnr 2021/405

Revidering av länsövergripande överenskommelse om
samverkan missbruk och beroende - Välfärdsrådet
Beskrivning av ärendet
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete i
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet
genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna.
En revidering har skett av överenskommelsen och ersätter tidigare
överenskommelse från 2016. Arbetet har skett i en arbetsgrupp och
referensgrupp med representanter från kommunerna, Region Dalarna och
från brukarrörelsen.
De största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga
samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Vidare har det tidigare
regionala vårdprogrammet utgått och i stället hänvisas till det nya nationella
vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende.
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år.
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument
för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna
och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
Syftet med samverkansöverenskommelse är att:
- stärka samverkan
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen
- tillgodose individens behov av vård och omsorg utifrån ett
helhetsperspektiv
- utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.

Utdrag bestyrks
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Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad,
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet
för alla olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat
kön.
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att:
- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik,
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett
för vem du är och var i länet du bor
- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den
kommunen och regionen.
Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, kvinnor, flickor,
pojkar och personer av annat kön, som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar. Överenskommelsen gäller således för både barn (upp till 18 år) och
vuxna. I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Sociala sektorn ställer sig bakom revideringen av överenskommelsen på
regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna
säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt
utveckling av en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för berörda. Det stärker även det fortsatta
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-29
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk och beroende,
daterad 2021-04-22
Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om
samverkan missbruk beroende
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Utskottets beslut
1. Uppdra till sociala sektorn att revidera den lokala överenskommelsen
om samverkan missbruk och beroende.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell

Utdrag bestyrks
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§ 21

Dnr 2021/406

Revidering av länsövergripande överenskommelse
HVB - Välfärdsrådet
Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket)
har haft i uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare
samverkansöverenskommelse (från 2016). Arbetet har skett med stöd av
Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.
Revideringen består av redaktionella justeringar gällande
överenskommelsens disposition och rubriksättning, ändring av obsolet
terminologi med mera. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid
syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden.
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år.
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde
2021-02-19 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande
och beslut om rekommendation.
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra
ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som
kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller
boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälsooch sjukvårdsinsatser.
Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 2020-10-23 att
överenskommelsen är ett nödvändigt instrument för att tydliggöra samverkan
mellan huvudmännen i samband med HVB-placeringar och att
överenskommelsens innehåll endast krävde vissa redaktionella ändringar.
Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av
Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har
utförts på Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. I
överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive
ansvarsområden och fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB.
Revideringen består av justeringar avseende överenskommelsens disposition,
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi med mera. Vissa avsnitt är
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utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till den
länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande personer som
missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om samverkan
kring barns och ungas hälsa.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade
överenskommelsen på sammanträde 2021-02-19 och skicka vidare beslutet
för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvaret för
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas
individnämnder beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och
där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och
sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen är även ett nödvändigt instrument för
att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVBplaceringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa
redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29
Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB, daterad 2021-03-16
Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse HVB.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr 2020/1347

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn 2020
Beskrivning av ärendet
Med en bakgrund av att det nuvarande ansökningsunderlaget för
upphandling enligt LOV gällande hemtjänst i Leksands Kommun togs fram i
samråd med Rättviks kommun i den då gemensamma nämnden för LOV
(2013). Rättviks kommun drog sig ur samverkan (2018-01-01) därav ser vi
ett behov av en uppdatering och förtydligande av ansökningsförfarandet för
upphandling enligt LOV gällande hemtjänst i Leksands Kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att det finns behov av att förfrågningsunderlaget för ansökan uppdateras,
justeras och förnyas för att säkra kommunens ansvar och stärka upp kraven
angående utförarens åtaganden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-26
Ansökan att bli utförare av hemtjänst enligt LOV i Leksands Kommun,
daterad 2021-04-14
Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut och bilägger anvisningarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 23

Dnr 2021/568

Internkontrollplan sociala sektorn 2021
Beskrivning av ärendet
Sociala sektorn har varje år uppdaterat en intern kontrollplan för
verksamheten. Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas,
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpning
av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm samt uppfyllelse av
kommunfullmäktiges och utskottets antagna mål.
Socialchef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att
säkerställa att den interna kontrollen fungerar. Internkontrollplanen
innehåller de kontrollmoment som ska utföras under året. Förslag till
kontrollmoment har tagits fram och en risk- och konsekvensanalys har sedan
genomförts av ledningsgruppen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att det finns behov av att ha en internkontrollplan för sektorn vilket leder till
att säkerställa efterlevnaden av de lagar, föreskrifter, riktlinjer samt mål för
verksamheten följs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-26
Internkontrollplan för sociala sektorn 2021, daterad 2021-04-26
Utskottets beslut
1. Anta internkontrollplan för sociala sektorn 2021.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 24

Dnr 2021/28

Socialchefen informerar 2021
Beskrivning av ärendet
Socialchef Ulrika Gärdsback informerar bland annat om hur statsmedlen
inom äldreomsorgen har fördelats/använts.
Äldresatsningen på 8,9 mkr som lagts till i rambudgeten – vad har det gått
till?






Tillfört kompensation för Heltid som norm inom vissa verksamheter,
5,3 årsarbetare: 2,4 miljoner.
Höjd personaltäthet framför allt nattetid på Björkbacken, Solhem och
Tibble, 6,2 årsarbetare: 2,4 miljoner.
Höjt Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tjänst till heltid och
gemensam Medicinskt ansvarig inom rehabilitering (MAR) med
Rättvik: 400 tkr.
Välfärdstekniker inom särskilt boende 1 årsarbetare: 500 tkr.
Köpt in mycket välfärdstekning och även medicinskteknisk
utrustning, cyklar à 90 tkr/st, I-pads samt övriga kvalitetshöjande
åtgärder: 3,2 miljoner.

Äldreomsorgslyftet


Fortbildning av fjorton personal vilka har tillsvidaretjänster, men
saknar utbildning. Dialog även om ett antal (15-20) långtidsvikarier
får samma möjlighet tillsammans med vuxenutbildningen.

Extern utförare hemtjänst


Fått in en ansökan från en extern utförare av hemtjänst som nu är
under bedömning.



Sociala sektorn för dialog med det externa hemtjänstföretaget Anneli
Omsorg och en advokat där man ser över olika lösningar med
kunderna i fokus ifall Anneli Omsorg inte längre får fortsätta bedriva
hemtjänst efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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Sommarbemanning


Brist i antal sommarpersonal inom både hemtjänst och på Edshults
särskilda boende ger viss oro. Kampanjer pågår på både sociala
medier och annat för att få tag i vikarier, man erbjuder personal att gå
upp i tid och man ser över alternativa lösningar.

Omorganisation


Just nu för hög arbetsbelastning för respektive chef, så rekrytering
och förhandlingar pågår. Det kommer till exempel att bli en
enhetschef per hemtjänstområde, det finns fyra områden, samt ges
större administrativt stöd till dem vilket ska kunna leda till bättre
arbetsmiljö för samtliga medarbetare och i förlängningen bättre
kvalitet för kunderna.

Rekrytering


Två avdelningschefstjänster ute på annons. Man vill ha tre
avdelningschefer såsom tidigare. Dessutom söker man en
verksamhetschef.

Särskilt boende/korttidsboende


Man har tomställt avdelning tre på Limsjögården på grund av att
behovet inte är lika stort som tidigare.

Nya Tibble


Planerar flytten in i nya Tibble från Limsjögården.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Till handlingarna.
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§ 25

Dnr 2021/449

Återrapport beslutade uppdrag socialutskottet kvartal
1/2021
Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2021.
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten:
-

Uppdrag till sociala sektorn att till socialutskottets sammanträde
2021-05-12 redovisa hur statsmedlen för satsningar inom
äldreomsorgen har fördelats. – klart/avslutat

-

Uppdrag till sociala sektorn att återkomma med en återkoppling av
åtgärderna i mål- och resultatrapporten period 3/2020.– klart/avslutat

Beslutsunderlag
Återrapport kvartal 1/2021, daterad 2021-04-13
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Katja Vestling
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§ 26

Dnr 2021/482

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal
1/2021
Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-16
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2021,
sociala sektorn.
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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