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Ärendelista

§ 13

Budgetavräkning januari-februari 2017

§ 14

Yttrande om förstudie avseende fördelning av ansvar för samhällsbetalda resor i
Dalarna (vidare till KS 10 april-stoppdatum 24 mars)

§ 15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande anmälan enligt Lex Maria

§ 16

Sektorschefen informerar

§ 17

Trygghetsboendet i Siljansnäs

§ 18

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 13

Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-februari 2017
Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-februari 2017 har upprättats avseende
intäkter och kostnader.
Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring
-1 100 tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt
personal och sjukfrånvaro.
Beläggningen inom särskilt boende har under perioden varit 96,2 % vilket är
något under målnivån.
Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -3 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-10
Budgetavräkning januari-februari 2017 med kommentarer
Sammanställning över kostnader för övertid- och fyllnadstid,
daterad 2017-03-17
Utskottets beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-februari 2017 till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef för HSR Marie van Geffen
Blomberg
Avd-chef för LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Andreas Staberg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 14

Dnr 2016/1571

Yttrande om förstudie avseende fördelning av ansvar
för samhällsbetalda resor i Dalarna
Beskrivning av ärendet
Region Dalarna ansvarar för, enligt samarbetsavtal, för särskild
kollektivtrafik. Revisorerna i Region Dalarna, Landstinget Dalarna och
länets kommuner har gemensamt beslutat att genomföra en förstudie
avseende fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna.
Förstudien visar att det finns ingen koppling mellan beslut om färdtjänst och
kommunernas betalning av tjänsten. De menar vidare att den interna
kontrollen vad avser avtalshanteringen är inte tillfredställande.
Studien menar att kommunikationen mellan fakturerande utförda enheter och
de betalande kommunerna behöver förbättras och förslår att en
samverkansgrupp kan vara ett lämpligt första steg för ökad förståelse och
lyhördhet mellan enheterna. Deras sammanfattade bedömning är att
verksamheten för samhällsbetalda resor inte fungerar på ett ändamålsenligt
sätt och ekonomiskt tillfredställande sätt och att det finns anledning att gå
vidare med en fördjupande granskning inom flera av områdena som de har
berört.
Leksands kommunrevisorer har därför önskat att kommunstyrelsen yttrar sig
om hur de brister som lyfts fram i förstudien hanteras i Leksands kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Vård och omsorgs sektor vidhåller de brister som revisorerna lyfter fram i
sin rapport. Det finns ingen koppling mellan beslut och betalning.
Varje månad inkommer en massrapport från Dalatrafik till kommunens
avgiftshandläggare över vilka individer som har nyttjat färdtjänst respektive
omsorgsresa. Genom rapporten går det att utläsa statistik som är bra för
kommunen att veta för att kunna följa kostnaderna.
Färdtjänstresa
Om dessa som har nyttjat färdtjänst är beviljad vet man inte utan den
kontrollen antas finnas hos färdtjänstbeställaren och chauffören som måste
veta om den enskilde är beviljad färdtjänst och därmed har rätt till resan.
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Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egenavgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal +
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.
Sedan fördelas kostnaden till myndighetschef för godkännande av
utbetalning av utförd tjänst till Dalatrafik.
Omsorgsresa
Rätten till omsorgsresa registreras av avgiftshandläggaren. Rätten till
beviljad resa ansvarar enhetschefer i verksamheten dit omsorgsresan sker.
Därmed finns en större kontroll över vilka som har rätten till att använda
färdmedlet.
Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egenavgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal +
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.
Utifrån underlaget skickar sedan avgiftshandläggaren kostnaden till
avdelningschefen för godkännande av utförd tjänst till Dalatrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-02-08
Förstudie, daterad 2016-05-17
Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna yttrandet och överlämna det till kommunens revisorer.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras
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§ 15

Dnr 2016/1117

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande
anmälan enligt Lex Maria
Beskrivning av ärendet
En anmälan enligt Lex Maria om allvarlig vårdskada gjordes i oktober 2016
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Inspektionen för vård och omsorg har 2017-02-17 inkommit med beslut där
de avslutar ärendet. IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering
har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört
eller hade kunnat med föra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår
av 3 kapitlet 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3
kapitlet 2 § PSL och 6 kapitlet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
Beslutsunderlag
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2017-02-15
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen
Blomberg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 16

Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Personal – Rekryteringar av enhetschef för avd 4-5 på Limsjögården,
enhetschef inom LSS och enhetschef inom ordinärt boende är nu klara.
Rekrytering pågår av vikarierande enhetschef inom LSS i samband med
föräldraledighet.
Betalningsansvarslagen (Trygg och säker hemgång) – Den nya
betalansvarslagen träder i kraft 2018-01-01. Betalningsansvarslagen reglerar
när och hur mycket kommunen ska betala till landstinget för
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. I den nya lagen som
föreslås, får patienterna ligga kvar tre dagar på sjukhuset utan att kommunen
blir betalningsansvarig. Då räknas även helgdagar. Nu gäller fem dagar.
En nationell arbetsgrupp är tillsatt med representanter från kommun och
landsting. Arbetsgruppen ska komma fram till en överenskommelse samt
rutiner kring den nya lagen.
Korttidsplatser – Sedan slutet av förra året har kommunen blivit
betalningsansvariga för ett ökat antal utskrivningsklara patienter. Översyn
pågår om att eventuellt öppna upp fler platser.
Anhörigvecka – Vecka 40 kommer en anhörigvecka att anordnas med bland
annat utställare på Sveasalen samt öppna föreläsningar.
Brukarundersökning – Sektorns egna brukarundersökning pågår inom
verksamheterna perioden mars-maj. Resultatet kommer att presenteras i
oktober-november.
Öppna jämförelser – Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ut
med resultatet av öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs årligen inom
olika områden. Sektorschefen vill göra utskottet uppmärksam på att i
undersökningen slår man ihop flera olika frågor, vilket kan leda till ett annat
resultat än i sektorn egna brukarundersökning.
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Nytt äldreboende – En arbetsgrupp har bildats som ska se över nytt
äldreboende. Beslut har tagits om att bygga enligt demensstandard.
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Till handlingarna

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 17

Dnr 2017/524

Trygghetsboendet i Siljansnäs
Beskrivning av ärendet
Utifrån information från ledamot Karin Lundström (BP) gällande att A-huset
vid Björkbackens särskilda boende i Siljansnäs inte längre används som ett
trygghetsboende, föreslår ordföranden Kenneth Dahlström (C) att uppdrag
lämnas till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över så att A-huset
används som ett trygghetsboende enligt tidigare politiska beslut.
Utskottets beslut
1. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över så att
A-huset vid Björkbackens särskilda boende i Siljansnäs används som ett
trygghetsboende i enlighet med tidigare politiska beslut.
Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 18

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 Anna Löf, lista nr 1/2017


Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 1/2017



Enhetschef Annika Nordin, lista nr 15-16/2016



Enhetschef Torbjörn Lund, beslut nr 1-4/2017



Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 1/2017



Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van
Geffen Blomberg, lista nr 1/2017

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

Justeras
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