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Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Lindbergska huset Fiskgatan 3 LSS, 9.00-10.45
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C) ordförande
Rune Bröms (C)
Kerstin Marits (M)
Siv Gärtner (S)
Karin Lundström (BP) del av § 19 samt 
beslut, § 20-26

Tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD) ersätter Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande
Håkan Tangen (V) ersätter Lars-Erik Jansson (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Eva Jonasson (L)

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef
Marie van Geffen Blomberg, avdelningschef
Joacim Andersson, avdelningschef
Teresia Karlsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska § 19
Andreas Staberg, verksamhetsekonom § 20
Helén Norling, nämndsekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2017-04-28 kl 13.00

Underskrifter
Paragrafer 19-26

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 2017-04-25

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-29 Datum då anslaget tas ned 2017-05-21

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 19 Patientsäkerhetsberättelse 2016
§ 20 Budgetavräkning januari-mars 2017
§ 21 Kvalitet i särskilt boende - rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting 
§ 22 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 1/2017
§ 23 Habiliteringsersättning för personer inom daglig verksamhet LSS
§ 24 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder - 

kvartal 1/2017
§ 25 Sektorschefen informerar
§ 26 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 19 Dnr 2017/486

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2016. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2016 varit av 
varierande kvalitet och stora utvecklingsmöjligheter finns. Förbättringsarbete 
behöver fortgå inom hela verksamheten.  

Analys 2016; 
Vi har fortsatt och utvecklat det förebyggande arbetet när det gäller fall, 
trycksår, undernäring och munhälsa genom strukturerat arbetssätt med 
riskbedömningar både på särskilt och i ordinärt boende. Vi har satsat på en 
utbildning till all personal i vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik för 
att bland annat förebygga fall. Vi har påbörjat ett arbete genom att erbjuda 
hembesök till personer över 85 år. På hembesöket ges information och 
erbjudanden om fallförebyggande åtgärder. Egenkontroll på nattfasta och 
hygien har lett till förändrade arbetssätt och förändrade rutiner på några av 
våra enheter. 

Vi har arbetat för att förbättra vården i livets slut men förbättringsområden 
återstår. Vi har fortsatt arbetat för en god omvårdnad vid demenssjukdom. 
Under året har vi fortsatt arbetat i team med hemtagning av patienter från 
lasaretten. Avvikelser har registrerats och analys och åtgärder har satts in 
efter behov.

Av de prioriteringar som satts för året 2016 har vi inte lyckats minska 
läkemedelsavvikelserna. Avvikelser i allmän omvårdnad har ökat. 
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Prioriteringar 2017; 
Att under 2017 fortsätta med ett förebyggande arbetssätt. Vi ska fortsätta 
med förebyggande hembesök till personer över 85 år samt fortsätta utbilda 
inom rehabilitering. Vi ska arbeta mera med bemötandeplaner i 
demensvården. Vi vill fortsatt arbeta för att öka följsamhet till de basala 
hygienrutinerna och att minska nattfastan. Vi ska även förbättra 
informationshanteringen när vårdtagare flyttas mellan olika vårdgivare. 

Vi vill arbeta för en bättre kunskap hos personal inom området allmän 
omvårdnad. Speciellt inom områdena nutrition, hygien och palliativ vård. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-10
Patientsäkerhetsberättelsen 2016

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2016.
2. Anta förslag till prioriteringar 2017 gällande fortsatt patient-

säkerhetsarbete.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 20 Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-mars 2017

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-mars 2017 har upprättats avseende 
intäkter och kostnader. 

Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring       
-1 200 tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt 
personal, betalningsansvar för utskrivningsklara samt sjukfrånvaro. 

Beläggningen inom särskilt boende har under mars varit 98,5%, vilket är 
över målnivån.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -3 000 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande budgetavräkning januari-mars 2017, daterad 2017-04-20
Kommentarer till budgetavräkning, januari-mars 2017
Sammanställning över kostnader för övertid och fyllnadstid januari-mars, 
daterad 2017-04-21 

Utskottets beslut 
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-mars 2017 till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 21 Dnr 2017/202

Kvalitet i särskilt boende - rekommendation från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2017-01-20 beslutat att 
rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta 
rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilt boende 
för äldre nattetid. För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda 
boenden för äldre har SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges 
socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 
rekommendation. 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens 
uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad 
omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle 
finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgängliga 
dygnet runt. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla 
kvalitén enligt följande fyra nedanstående punkter:

1. Koll på läget

2. Planera utifrån individens behov

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter

4. Ledarskap

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns bedömning är att anta rekommendationen relaterat till att stärka 
utveckling och kvalitén på särskilda boenden för äldre nattetid. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-11
Kvalitet i särskilt boende - rekommendation från SKL, 2017-01-20 
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Framgångsfaktorer för att stärka kvalitén i särskilt boende särskilt för äldre 
under nattetid

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting i syfte 
    att stärka utveckling och kvalitét på särskilda boenden för äldre nattetid. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 22 Dnr 2017/439

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 1/2017

Beskrivning av ärendet

Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2017. I 
redovisningen ingår även uppdrag från föregående kvartal som inte blivit 
slutförda. 

Uppdrag enligt nedan 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
- Se över så att A-huset vid Björkbackens särskilda boende i Siljansnäs 
  används som ett trygghetsboende i enlighet med tidigare politiska beslut - 
  avslutat

Beslutsunderlag
Återrapport kvartal 1/2017, daterad 2017-04-12

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
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§ 23 Dnr 2017/748

Habiliteringsersättning för personer inom daglig 
verksamhet LSS 

Beskrivning av ärendet
1996 tog Leksands kommun beslut om att ta bort den så kallade 
habiliteringsersättningen. Habiliteringssättning kan betalas ut till personer 
som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen har enligt lag 
inte någon skyldighet att betala ut ersättning. Däremot finns en 
rekommendation.

Ordförande Kenneth Dahlström (C) föreslår att uppdrag lämnas till 
sektorsledningen inom vård och omsorg att se över om habiliterings-
ersättningen åter ska införas. 

Utskottets beslut
1. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över om 

habiliteringsersättning för personer inom daglig verksamhet LSS åter ska 
införas. 

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 24 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder - kvartal 1/2017

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 1/2017 inkommit  
synpunkter enligt nedan:

- Mer personal behövs särskilt på natten vid korttidsboendet 
- Missnöjd med städningen som hemtjänsten utför
- Hemtjänsten hittar inte till sina brukare – måste fråga förbipasserande om 
  vägen
- Brist i omvårdnad och tillsyn vid korttidsboendet 
- Missnöjd med hemtjänstens insatser
- Felaktig tidpunkt för besök av hemtjänsten samt uteblivet besök
- Brister i hemtjänstens insatser, ej rutinerad personal samt behov om 
  utökade insatser
- Bristande information vid hemgång från korttidsboende samt avsaknad av 
  beslut för ansökan om särskilt boende

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

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

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

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet

Nytt verksamhetssystem – Införandet av nytt verksamhetssystem inom 
hemtjänsten påbörjades med pilotgrupperna hemtjänst södra 1 och södra 2 i 
oktober. Verksamhetssystemet har nu även införts inom övriga 
hemtjänstområden samt boendestöd och natten. Planen är att till hösten 
införa systemet även inom särskilt boende. Det nya systemet är en bra 
plattform för fortsatt utveckling. 

Vikariesituationen inför sommaren – Det ser bra ut med vikarier inför 
sommaren. Totalt har cirka 230 ansökningar inkommit. Flera återkommer 
från förra året. Vikarierna får två dagars introduktion. I den ingår bland annat  
läkemedelsdelegering, lyftteknik samt kostinformation. För de vikarier som 
inte har det svenska språket som modersmål utför bemanningscentrum ett 
enklare språktest. 

Heltidsprojektet – Enligt kollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Kommunal ska heltid vara norm inom kommuner och 
landsting senast år 2021. En arbetsgrupp har bildats inom kommunen som 
har sitt första möte 2017-04-27. En uppstartande workshop kommer att 
anordnas av Kommunal och SKL i Stockholm under maj månad.

Personaltillsättningar – Nedanstående rekryteringar har gjorts:
Marie Hultén – enhetschef ordinärt boende
Camilla Carnö – enhetschef Limsjögården
Sandra Liljemid – enhetschef LSS 
Johan Karén – enhetschef LSS

Workshop med anledning av ny betalningsansvarslag avseende 
utskrivningsklara patienter – Utifrån den nya lagen, som träder i kraft 
2018-01-01, planeras en workshop i Dalarna till hösten. Politiker kommer 
bland annat att bjudas in. 

Anhörigträffar – Enhetschefer inom särskilt boende har fått påminnelse om 
att anordna anhörigträffar.
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Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 26 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 Kristina Ollén, lista nr 1+3/2017

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 1-2/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 2-3/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 2-3/2017

 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 1/2017

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 5-14/2017

 Enhetschef Charlotte Mattsson, delegnr 1-15/2017

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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