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Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.30
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C) ordförande
Rune Bröms (C)
Kerstin Marits (M)
Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande
Lars-Erik Jansson (S)
Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande
Karin Lundström (BP)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD) § 1-3, 5-12
Eva Jonasson (L)
Håkan Tangen (V)

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef
Joacim Andersson, avd-chef
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef
Andreas Staberg, verksamhetsekonom § 1-4
Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare 
§ 1-9
Helén Norling, nämndsekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2017-03-01 kl 11.30

Underskrifter
Paragrafer 1-12

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Siv Gärtner (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2017-02-21

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-02 Datum då anslaget tas ned 2017-03-24

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Sammanträdesdatum
2017-02-21

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016
§ 2 Sektorsplan vård och omsorg 2017
§ 3 Redovisning av sjukfrånvaro januari-december 2016
§ 4 Föreningsbidrag för år 2017
§ 5 Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg januari-december 2016 

utifrån mål 2016-2018
§ 6 Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2016
§ 7 Internkontrollplan 2017 vård och omsorg
§ 8 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 4/2016
§ 9 Inkomna synpunkter och förbättringsförslag från digitala tjänsten Tyck till på 

kommunens hemsida kvartal 4/2016.
§ 10 Sektorschefen informerar
§ 11 Anmälan av inkomna meddelanden
§ 12 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 1 Dnr 2015/1457

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar bokslut och verksamhetsberättelse 2016.

Årsbokslut 2016

Avdelning
ordinärt boende

Budgetavvikelse
-2,4 mkr

Prognos delårsbokslut
-1,8 mkr

LSS +1,3 mkr +0,8 mkr
särskilt boende -2,5 mkr -2,7 mkr
HSR +1,9 mkr +1,5 mkr
myndighetschef +4,0 mkr +3,3 mkr
sektorschef +0,6 mkr +0,9 mkr
Totalt vård och 
omsorg

+2,9 mkr +2,0 mkr

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Bokslut 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Hemtjänstkurvan 2015/2016
Sammanställning över kostnader för övertid- och fyllnadstid, 
daterad 2017-02-07

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Anderas Staberg
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef för HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson
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§ 2 Dnr 2017/259

Sektorsplan vård och omsorg 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorn har arbetat fram sektorsplan för 2017. Sektorplanen är det 
övergripande styrdokumentet för de verksamheter som organisatoriskt 
befinner sig inom sektorn för vård och omsorg. 

Planen beskriver arbetet med att förverkliga kommunfullmäktiges vision och 
mål.

Sektorns övergripande prioriteringar 

• Prioritera förvaltningens tre fokusområden:
Personal- och kompetensförsörjning, delaktighet och inflytande och 
digitalisering

• Gemensamt arbetssätt, schemaplanering och ny teknik

• Regelbundna uppföljningar, analys och gemensamma träffar

• Stärka ledarskapet

• Kompetensutbildning

• Kommunikation/information

• Policy för anhörigstöd i kommunen

• Kartlägga för kemikalieanvändning inom sektorn

• Söka statsbidrag för ökad bemanning

• Psykisk ohälsa

• Vinnovaprojekt

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – sektorsplan för vård och omsorg 2016
Sektorsplan för vård och omsorg 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 3 Dnr 2016/1132

Redovisning av sjukfrånvaro januari-december 2016

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar statistik över sjukfrånvaron inom vård och omsorg 
januari-december 2016. 

Januari-december 2015 Januari-dec 2016

Vård och omsorg 8,55 8,73
Administrativ chef 7,82 6,08
Hemtjänst 8,11 9,58
LSS 7,53 7,06
Särskilt boende 9,50 9,48

Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation sjukfrånvaro 2016

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef för HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson
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§ 4 Dnr 2016/1530

Föreningsbidrag för år 2017

Beskrivning av ärendet
Två ansökningar om föreningsbidrag har inkommit: Leksands 
demensförening har ansökt om minst 5 000 kronor och Diabetesföreningen 
Falun-Borlänge-Nedansiljan har ansökt om 3 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Villkoren för att erhålla bidrag bedöms vara uppfyllda i båda fall. 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Margareta Jobs (KD)  i handläggningen av 
ärendet och lämnar lokalen. Margareta tjänstgör som ej tjänstgörande 
ersättare vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-20
Ansökan från Leksands demensförening, daterat 2016-11-28
Ansökan från Diabetesföreningen Falun-Borlänge-Nedansiljan, 
daterat 2016-11-11

Utskottets beslut
1. Bevilja föreningsbidrag för 2017 till Leksands demensförening med 5 000 

kronor
2. Bevilja föreningsbidrag för 2017 till Diabetesföreningen Falun-Borlänge-

Nedansiljan med 3 000 kronor

Beslutet skickas till
Leksands demensförening
Diabetesföreningen Falun-Borlänge-Nedansiljan
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 5 Dnr 2016/305

Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg 
januari-december 2016 utifrån mål 2016-2018

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar mål- och resultatrapport för 2016.

Rapporten utgår ifrån följande politiska mål

- Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och en mer utvecklande vardag

- Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter – särskilt hos de äldre

- Arbeta för att erbjuda våra medarbetare önskad sysselsättningsgrad

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för 2016

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 6 Dnr 2016/75

Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 
2016

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar kontrollrapport för internkontrollplan för vård och omsorg 
2016.

Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten. 
Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitliga finansiella rapportering och information om 

verksamheten
 Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm
 Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål

Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en 
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att 
säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till 
kommundirektören och kommunstyrelsen.

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

Process: Nr 1-17 har granskats i kontrollplan 2016

Resultat/iakttagelse
Avvikelse mot rutinbeskrivning har konstaterats enligt följande:
Nr 5 Journalgranskning
Journalgranskning har inte verkställts enligt planen varje månad på grund av 
omprioritering av arbetsuppgifter som varit tidskrävande. 
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Inför 2017 kommer justering att ske att granskning ska ske två gånger om 
året i december och juni.

Nr 8 Säkerställa att rutiner finns och efterföljs
De rutiner som inte hade upprättats vid internkontroll 2015 har upparbetats 
under 2016. Nya rutiner har även framarbetats där behovet funnits.

Nr 13 Tillsyn av extern utförare (LOV)
Tillsynen ska utföras av både Rättvik och Leksand tillsammans. Ingen tillsyn 
har gjorts under året av den externa utföraren på grund av sjukdom. De 
nationella kvalitetsresultat som redovisas har granskats.
Inför 2017 kommer tillsynen att ske i november direkt efter att 
kvalitetsresultaten redovisats.

Kontroll utförd datum: 2016-11-30
Kontrollansvarig: Myndighetschef Katja Vestling, medicinskt ansvarig 
sköterska Teresia Karlsson och verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-02

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Lägga kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2016 till 
    handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 7 Dnr 2017/4

Internkontrollplan 2017 för vård och omsorg

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten. 
Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitliga finansiella rapportering och information om 

verksamheten
 Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm
 Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål

Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en 
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att 
säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till 
kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott.

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. 

Inför 2017 har internkontrollen kompletterats och/eller justerats. 

 Nummer 5 har justerats till att granskning ska göras 2 ggr/år, ej varje 
månad.

 Nummer 13 har justerats till att granskas i november månad, ej i maj 
månad.

 Inga nya processer har lagts till i internkontrollen inför 2017

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-02
Interkontrollplan för vård och omsorg 2017

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta internkontrollplan för vård och omsorg 2017.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 8 Dnr 2016/307

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 4/2016

Beskrivning av ärendet

Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 4/2016. I 
redovisningen ingår även uppdrag från föregående kvartal som inte blivit 
slutförda. 

Uppdrag enligt nedan som finns med i rapporten:

- Införande av arbetskläder inom hemtjänsten – pågående
- Uppsägning av hyresavtal gällande Limsjögården samt påbörja utredning 
  om att bygga nytt särskild boende – pågående
- Utemiljön vid särskilda boendena Tibble, Björkbacken, Solhem, Edshult 
  och Limsjögården – pågående

- Utvärdering av förändringen av den sociala dagverksamheten - pågågende
- Genomlysning av samtliga avgifter inom vård och omsorg – pågående

- Analysera effekterna av att anställa flera personal på exempelvis 75% för 
  att minska kostnaderna för övertid- och fyllnadstid – pågående
- Analys av sjukfrånvaron samt vidtagna åtgärder - avslutat

Beslutsunderlag
Återrapport av beslutade uppdrag, kvartal 4/2016

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson
Avd-chef för ordinärt boende och HSR Marie van Geffen Blomberg
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§ 9 Dnr 2016/379

Inkomna synpunkter och förbättringsförslag från 
digitala tjänsten Tyck till på kommunens hemsida 
kvartal 4/2016

Beskrivning av ärendet
Kommuninvånare och andra besökare har möjlighet att lämna synpunkter, 
klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter.

Inom vård och omsorgs verksamheter har det under kvartal 4/2016 inkommit  
synpunkter enligt nedan:

- Försenade besök av hemtjänsten
- Icke fungerande larm
- Smaken på maten och avsaknad av färska grönsaker 
- Många olika personal inom hemtjänsten
- Negativ och nedlåtande attityd bland personal 

Verksamheten redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de 
inkomna synpunkterna.

Beslutsunderlag
Förbättringsplan, daterad 2017-02-08

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson
Avd-chef för ordinärt boende och HSR Marie van Geffen Blomberg
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§ 10 Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet
Rekrytering av enhetschefer inom ordinärt boende – Marie Hultén och 
Cecilia Gregard har anställts som enhetschefer inom ordinärt boende. Cecilia 
har påbörjat sin anställning och Marie börjar i slutet på mars. Totalt kommer 
det nu att vara tre enhetschefer inom hemtjänsten mot tidigare två.

Inspektion av arbetsmiljön för första linjens chefer inom LSS -
Arbetsmiljöverket kommer under mars månad att göra en inspektion av 
arbetsmiljön för första linjens chefer inom LSS.

Ny betalningsansvarslag avseende utskrivningsklara patienter
Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunen ska betala 
till landstinget för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Ny 
lag föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Den nya lagen ställer högre krav på 
både kommun och landsting. Arbete har redan påbörjats på olika håll med 
anledning av den nya lagen, bland annat inom nätverket för förvaltnings-
chefer inom vård och omsorg.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 11 Dnr 2017/235

Anmälan av inkomna meddelanden

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

a) Arbetsmiljöverket – föranmälan av inspektion av arbetsmiljö för 
första linjens chefer inom vård och omsorg, LSS (dnr 2017/229)

Utskottets beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet. 

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 12 Dnr 2017/263

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 Cecilia Gregard, lista nr 1-3/2016+12/2016+1/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 10/2016+10/2016+1/2017

 Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 11-12/2016

 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 3/2016

 Enhetschef Torbjörn Lund, nummer 48-52/2016

 Enhetschef Charlotte Mattsson, nummer 17-23/2016+24/2016

 Enhetschef Lisskulla Kiltäpp, lista nr 11/2016

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 14/2016

 Enhetschef Betty Ann Eriksson, lista nr 5/2016

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 10-11/2016

 Avd-chef Marie van Geffen Blomberg, lista nr 2/2016

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 8/2016

 Avd-chef Joacim Andersson, lista nr 3/2016

Utskottets beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för  
    godkännande.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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