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Sammanträdesdatum
2017-09-26

Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-9.45
Beslutande Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare
Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Jobs (KD)
Eva Jonasson (L)

Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, sektorschef
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef 
ordinärt boende/verksamhetschef HSR
Katja Vestling, myndighetschef § 44-47
Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare 
§ 44-47
Andreas Staberg, verksamhetsekonom 
§ 44-47
Helén Norling, nämndsekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2017-10-04 kl 15.00

Underskrifter
Paragrafer 44-49

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Lars-Erik Jansson (S)

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

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2017-09-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-05 Datum då anslaget tas ned 2017-10-27

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 44 Budgetavräkning januari-augusti 2017
§ 45 Information om beräkning av LOV-ersättningen
§ 46 Mål- och resultatrapport januari-augusti 2017
§ 47 Sektorschefen informerar
§ 48 Anmälan av inkomna meddelanden
§ 49 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
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§ 44 Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-augusti 2017

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

Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på cirka -2 700 
tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt personal 
på grund av ökad vårdtyngd, kostnader för ett ärende inom personlig 
assistans, köp av vårdplats, betalningsansvar för utskrivningsklara, 
sjukfrånvaro samt övertidskostnader.  

Beläggningen inom särskilt boende har under augusti varit 96,7%, vilket är 
nära målnivån.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -2 800 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, budgetavräkning januari-augusti 2017, daterad 2017-09-22
Sammanställning av kostnader för övertid- och fyllnadstid, daterad 
2017-09-22

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

handlingarna.

2. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att vidta åtgärder för 
att få budget i balans.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef LSS samt ordinärt boende Joacim Andersson
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 45 Dnr 2017/1329

Information om beräkning av LOV-ersättningen

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Katja Vestling informerar om beräkningen av den ersättning 
som kommunen betalar ut till privata utförare av hemtjänst enligt LOV 
(lagen om valfrihetssystem). 

Ersättningen ligger från och med 2017 på 415 kronor per timme.

Nedanstående ligger till grund för ersättningen:

• Personalkostnader (lön, obekväm arbetstid, semester och personal-
omkostnadstillägg)

• Övriga kostnader (Hyra, material och bilar mm)

• Administrationskostnader (verksamhetsledning)

• Kringtid (resor till och från kund, arbetsplatsträffar, utbildning för 
personal dvs ej kundtid)

Extern utförare ansvarar inte för:

• Larm

• Hemtjänst nattid

• Övergripande ansvaret

Extern utförare har möjlighet att sälja servicetjänster det har inte den egna 
regin.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – LOV-ersättning

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetschef Katja Vestling
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§ 46 Dnr 2017/259

Mål- och resultatrapport januari-augusti 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar mål- och resultatrapport för perioden januari-april 2017 
utifrån mål 2017-2019.

Mål- och resultatrapporten avser 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 (måltidssituationen)

- Vara en attraktiv arbetsgivare

- Öka den digitala delaktigheten hos våra äldre

- Arbeta för ökad trygghet

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport vård och omsorg, januari-augusti 2017
Powerpointpresentation - Prognos politiska mål samt sjukfrånvaro 
januari-juli 2017

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 47 Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet

Fokusområden – Sektorn arbetar utifrån de tre fokusområden som är 
prioriterade av förvaltningen. Fokusområdena är digitalisering, personal- och 
kompetensförsörjning samt delaktighet och inflytande.

Nytt äldreboende – Arbetsgruppen arbetar vidare med att ta fram 
funktionsbeskrivning för nytt äldreboende. Tidsplanen är att förslag till nytt 
äldreboende ska vara klart och godkänt innan årsskiftet.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - 
Arbetet fortgår med att ta fram förslag på rutiner och riktlinjer utifrån den 
nya lagen. Ett stort informationsmöte har ägt rum i Borlänge med 
representanter från kommun och landsting i hela länet. Ytterligare träffar är 
inplanerade för personer som är direkt berörda. Samverkan är även påbörjat 
med vårdcentralen. Även individ- och familjeomsorgen kommer att beröras 
av den nya lagen och kommer medverka i det fortsatta arbetet.

Tillnyktingsplatser – Förslag finns om att så kallade tillnyktringsplatser ska 
finnas i Falun, Avesta och Mora i anslutning till lasaretten. De ska ersätta 
arrestplatserna. Förslaget har tillkommit på grund av ökade antalet dödsfall i 
samband med att personer suttit i arrest. Platserna ska finansieras av 
kommunerna i länet.

Ungdomens hus – Leksands kommun är intresserad av att ingå i ett arbete 
som syftar till att skapa ett så kallat ungdomens hus, riktat till 
barn/ungdomar från skolåldern och upp till 24 år. Idag finns familjecentralen 
för barn upp till sex år. 

Köp av boendeplatser i annan kommun eller hos annan vårdgivare – 
Myndighetschef Katja Vestling samt socialcheferna i Borlänge och Ludvika 
kommun har via förvaltningschefsnätverket fått i uppdrag att inventera hur 
många kommuner i länet som köper dyra boendeplatser i olika former. Bland 
annat kommer en enkät att skickas ut till kommunerna. Syftet är att se om 
kommunerna kan göra något gemensamt i frågan. 
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Anhörigvecka – Påminnelse om anhörigvecka vecka 40 med seminarier, 
workshops, utställare m m. 

Vänortsbesök Tobetsu – Sektorschef Ulrika Gärdsback är inbjuden att ingå 
i den delegation från Leksands som ska besöka Tobetsu under oktober. 
Totalt kommer 60 personer att delta. 30 personer är från näringslivet och 
övriga 30 är politiker, tjänstemän och elever. Ordförande i utskottet för vård 
och omsorg Kenneth Dahlström samt kommunalråd Ulrika Liljeberg är 
några av de politiker som kommer att delta.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 48 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 – Avslutningsbrev 2017-08-23, gällande 
inspektion av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och 
omsorg, LSS. Arbetsmiljöverket avslutar ärendet (dnr 2017/229)

b) Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om inledd tillsyn 
samt meddelande om inspektion gällande uppföljning av Lex Maria, 
2017-08-29 (dnr 2017/1300)

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

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 49 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 3/2017

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 3/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 7/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 7/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 7/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 5/2017

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 4/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 5- 6/2017

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

9


	Protokoll förstasida
	Budgetavräkning januari-augusti 2017
	Beslut VO 2017-09-26
Budgetavräkning januari-augusti 2017

	Information om beräkning av LOV-ersättningen 
	Beslut VO 2017-09-26
Information om beräkning av LOV-ersättningen 

	Mål- och resultatrapport januari-augusti 2017
	Beslut VO 2017-09-26
Mål- och resultatrapport januari-augusti 2017

	Sektorschefen informerar 
	Beslut VO 2017-09-26
Sektorschefen informerar 
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av inkomna meddelanden
	Beslut VO 2017-09-26
Anmälan av inkomna meddelanden

	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 
	Beslut VO 2017-09-26
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 


