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Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Kerstin Marits (M)
Per Wiman (KD)
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Siv Mattes Gärtner (S)

Tjänstgörande ersättare
Roger Arvidsson (C) ers: Ewa Fogelström (C)
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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Englund (C)
Margareta Jobs (KD)
Ewa Berglund (V)
Cecilia Åhlberg (M)

Tjänstemän
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie 
van Geffen Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom, Andreas Staberg § 23
Enhetschef Solhem, Annika Nordin § 22
Sekreterare, Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, 2019-05-24 kl. 10:30

Underskrifter
Paragrafer 22-31

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Kent Dahlquist (S)

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

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-25 Datum då anslaget tas ned 2019-06-16

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 22 Information från Solhems särskilda boende
§ 23 Budgetavräkning januari – april
§ 24 Patientsäkerhetsberättelse 2018
§ 25 Missiv – Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
§ 26 Sektorn redovisar uppdrag om genomlysning LSS
§ 27 Nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 28 Sektorschefen informerar
§ 29 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål kvartal 1/2019
§ 30 Information från kontaktpersoner om anhörigträffar inom vård och omsorg 2019
§ 31 Förslag om att bjuda in Anneli Omsorg till utskottet för vård och omsorg
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§ 22 Dnr 2019/640

Information från Solhems särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Annika Nordin informerade om hur man arbetar på boendet. 
Överlag har omorganisationen med bland annat den förändrade 
måltidsordningen gett mycket goda resultat hos både de boende och hos 
personalen. Man har ett arbetssätt som utgår ifrån kommunens värdegrund. 
Dels utgår man ifrån de boendes behov främst och dels har man en jämnt 
fördelad bemanning under hela dygnet. De boende är piggare och starkare 
och andelen fallolyckor har minskat drastiskt. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Nicklas Knuts
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§ 23 Dnr 2019/245

Budgetavräkning januari – april

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning avseende intäkter och kostnader har genomförts och visar 
en avvikelse på ca -1 300 tkr för perioden. 

Orsaker till avvikelse per jan-april: Den främsta orsaken till avvikelsen är 
att personalkostnaderna inom hemtjänsten överskrider budget. Det beror på 
sjuklönekostnader och övertidskostnader samt att kundtiden som andel av 
arbetad tid är lägre än budgeterad nivå för perioden. Sjuklönekostnader utgör 
även en betydande negativ avvikelse för sektorn som helhet. 

Sektorns externa intäkter står för en negativ budgetavvikelse om 80 tkr.

Nyckeltal: Beläggningen inom särskilt boende har varit 97,4 % under april 
vilket är något över målnivån.

Prognos: Prognosen för helåret är budget i balans. 
 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-17

Beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-april 2019 till 

handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom Andreas Staberg

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 24 Dnr 2019/50

Patientsäkerhetsberättelse 2018

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 2018. 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 2018 varit av god 
kvalitet. Såklart bör förbättringsarbeten fortgå inom hela verksamheten. 

Analys 2018
Vi har på särskilt boende ett bra systematiskt förebyggande arbete när det 
gäller fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Vi har en bra lärmodell med 
olika ombudsroller hos både legitimerade och omvårdnadspersonal. Vi har 
arbetat för att öka kunskapen hos omvårdnadspersonal inom områdena 
nutrition, hygien och palliativ vård. 
Omvårdnadspersonal på särskilt boende utbildas i högre grad än tidigare i 
vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik. Alla över 85 år, som inte har 
någon kommunal insats, erbjuds ett fallförebyggande hembesök av 
arbetsterapeut. Under hembesöket ges information och erbjudanden om 
fallförebyggande åtgärder. 
Vi har arbetat för att förbättra vården i livets slut genom att arbeta med 
Nationell plan för palliativ vård (NVP) på särskilt boende och korttids. NVP 
är ett stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda vårdbehov. 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. 
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Vi kan se en trend i att avvikelserna i läkemedel minskar vilket kan vara ett 
resultat av en digitalisering i processen. Antalet fall på särskilt boende ligger 
konstant. 
Vi har hittar ett effektivt arbetssätt kring den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning.
Prioriteringar 2019
Att genom digitalisering ytterligare minska antalet läkemedelsavvikelser. Vi 
arbetar för att inom ordinärt boende kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
Bli bättre på att använda oss av verksamhetssystemet och det mobila 
arbetssätt som nu finns för all personal inom sektorn. Genom att säkra 
informationsflöden ökar vi patientsäkerheten. 
Vi ska arbeta mera med bemötandeplaner i demensvården. 
Vi vill hitta bra och nya arbetssätt inom ordinärt boende för att på ett smart 
sätt arbeta med rehabilitering och hjälpmedels frågor. 
Vi ska fortsätta erbjuda förebyggande hembesök till personer över 85 år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-14
Patientsäkerhetsberättelsen 2018, daterad 2019-04-30

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018
2. Anta förslag till prioriteringar 2019 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 25 Dnr 2019/367

Missiv – Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. Den utskickade 
versionen har justerats enligt följande:
- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 
- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 
- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk vård 
30 kalenderdagar, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra stycket 
”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.
 - På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten har 
”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort.
 - På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. Under 
samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av kalenderdagar – 
psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. - På sidan 13 under rubriken 
”Ikraftträdande och upphörande”, har i första stycket lagts till datum 2019-
01-01 – 2020-01-01 och sista meningen tagits bort. 
 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna 
överenskommelsen mellan Region Dalarna och kommunerna i samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i ändringarna i överenskommelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-13
Reviderad LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 
REGION DALARNA OCH KOMMUNERNA I DALARNA Samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-
01-02.
Missiv Överenskommelse – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-03-15

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna den uppdaterade överenskommelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 26 Dnr 2017/1295

Sektorn redovisar uppdrag om genomlysning LSS

Beskrivning av ärendet
Utskottet för vård och omsorg beslutade 2017-08-29 om att uppdra till 
sektorsledningen inom vård och omsorg att se över andra alternativ till de 
dagliga verksamheter som idag erbjuds, för att på så sätt ta hänsyn till vad 
personen själv vill och kan tänka sig för sysselsättning.
Avd-chef för särskilt boende/LSS, Niclas Knuts redovisar de olika aktiviteter 
som finns att tillgå inom daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Rapport daglig verksamhet, daterad 2019-05-21

Beslut
1. Anse uppdraget som slutfört i samband med redovisningen.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 27 Dnr 2018/629

Nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Byggherre är Skoglunds AB. Detaljplanering pågår med målet att man ska 
kunna börja bygga efter sommaren. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Projektledare, Nina Lehtonen
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§ 28 Dnr 2019/48

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
Rekrytering pågår av enhetschef inom ordinärt boende
Sommarbemanningen är klar inom de flesta verksamheter och man har ett 
gott samarbete med Bemanningsenheten (BE)
Hemtjänsten är kvar att bemanna och det är en stor utmaning att hitta 
kvalificerad personal.
Avdelning 4-5:an på Limsjögården är i gång med heltid som norm och det 
fungerar bra. 
Hemtjänsten är på tur att erbjudas heltid. Ska ske innan sommaren 2019

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
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§ 29 Dnr 2019/446

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
kvartal 1/2019

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 2019-04-03
Rapport av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder kvartal 
1/2019, daterat 2019-04-17

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
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§ 30 Dnr 2019/688

Information från kontaktpersoner om anhörigträffar 
inom vård och omsorg 2019

Beskrivning av ärendet
Liselott Holmgren (M) informerade om anhörigträff på Limsjögården. 
Kerstin Englund (C) informerade om anhörigträff på Solhem.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Marie van Geffen Blomberg
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§ 31 Dnr 2019/695

Förslag om att bjuda in Anneli Omsorg till utskottet för 
vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
Kerstin Marits (M) föreslog att man ska bjuda in den externa utförararen av 
hemtjänst, Anneli Omsorg, till ett utskottssammanträde för en dragning av 
deras verksamhet.

Beslut
1. Bjuda in Anneli Omsorg till utskottet för vård och omsorg.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
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