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Plats och tid

Teams, 13:00 – 15:10

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Dahlström (C), ordförande
Kerstin Marits (M)
Ingrid Rönnblad (S)
Ewa Fogelström (C)
Per Wiman (KD)
Cecilia Åhlberg (M)

Tjänstgörande ersättare
Kent Dahlquist (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Englund (C)
Margareta Jobs (KD)
Liselott Holmgren (M)

Tjänstemän
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Verksamhetsekonom Joakim Wickberg Brataas
Sekreterare Sophia Ek

Justeringens plats och tid

Övriga

Administrativ service 2020-11-20 kl. 10:30

Underskrifter

Paragrafer 35-40

Ordförande

Kenneth Dahlström (C)
Justerare

Ingrid Rönnblad (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sophia Ek
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Ärendelista
§ 35

Budgetavräkning sociala sektorn 2020

§ 36

Medarbetarenkät 2020 - Sociala sektorn

§ 37

Brukarundersökning sociala sektorn 2020

§ 38

Remiss - Instruktion Välfärdsrådet

§ 39

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn 2020

§ 40

Socialchefen informerar 2020
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§ 35

Dnr 2020/307

Budgetavräkning sociala sektorn 2020
Beskrivning av ärendet
Sociala sektorns bokförda utfall per oktober visar -0,1 Mkr.
Nedanstående behöver dock tas i beaktande för att tydliggöra periodens
utfall:
 Bedömd ersättning av sökt statsbidrag Covid-19 är inkluderad i
utfallet, -2,5 Mkr
 Kostnad LOV september är bokförd i novembers utfall, -1 Mkr
 Vikariekostnad avseende oktober saknas i utfallet,
bemanningsenheten korrigerar utfallet i november, -0,5 Mkr
 Upplupna intäkter för perioden till öppenvården, +0,3 Mkr
Korrigerat utfall per oktober exklusive statsbidrag Covid-19, inkl. kostnad
LOV september, vikariekostnader oktober samt upplupen intäkt: -3,8 Mkr.
En förbättring mot delår, men verksamheterna ligger stort sett i nivå med
tidigare utfall och prognoser i delårsbokslutet. Skillnaden är att sektorn sökt
statsbidrag och detta har använts till att öka kvaliteten för demenssjuka äldre
på de särskilda boendena med förstärkt personalkostnad. Den nya
avdelningen på Edshult har inte öppnat upp ännu vilket gör att kostnaderna
inte ökar. Hemtjänsten jobbar ständigt med utmaningen att anpassa och har
nu kommit i nivå.
Prognos för helår -4,9 Mkr exklusive statsbidrag för Covid-19.
Prognos för helår -2,4 Mkr inklusive beräknat erhållna sökta
statsbidrag för Covid-19 på 2,5 Mkr.
Största delen av underskottet innehåller kostnader för ”heltid som norm”,
brukare med multidiagnoser på särskilt boende med och ökade
placeringskostnader.
Sektorn har sökt statsbidrag för covid-19 med 4,0 Mkr och i dagsläget
beräknar inte sektorn att erhålla hela beloppet då Socialstyrelsen inte har lika
mycket att dela ut som sökts av kommuner och regioner. Sektorn har satt
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prognosen tidigare till 62 procent av sökt belopp och detta motsvarar +2,5
Mkr.
Socialstyrelsen meddelar nu att kommunerna inte kommer att få hela det
sökta beloppet men vi har ännu inte fått reda på hur mycket. Sektorn räknar
med att erhålla det tidigare beloppet enligt ovan.
Se bilaga för:
Placeringar barn och vuxna
Ekonomiskt bistånd
Beläggning särskilt boende
Beläggning korttidsboende
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef äldreomsorg/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef funktionshinder och stöd / Myndighetschef, Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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Utdrag bestyrks
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§ 36

Dnr 2020/1348

Uppföljning medarbetarenkät 2020 - IFO
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerar om medarbetarenkät
2020 för verksamhet individ- och familjeomsorgen.
Hög förbättring på samtliga punkter jämfört med de svar som personalen
angett tidigare under året.
83 % jämfört med 19 % säger att de är nöjda som helhet med sin arbetsplats
och situation.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, daterad 2020-11-17
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 37

Dnr 2020/1346

Brukarundersökning sociala sektorn 2020
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell informerar om resultatet från årets
brukarundersökning.
Särskilt boende
Helhetsbedömningen av nöjdhet på särskilda boenden ligger på 84 % för
Leksands kommun. Att jämföra med snittet för länet som ligger på 81 %.
Viss förbättring gentemot år 2019.
Mer än hälften av resultaten har ökat. Område att arbeta på är frågan om man
känner sig trygg.
Ordinärt boende
Helhetsbedömning av nöjdhet inom ordinärt boende ligger på 82 % för
Leksands kommun. Att jämföra med 88 % för år 2019. Snittet för länet
ligger på 88 %.
Egna brukarenkäter 2020 – redovisning av resultat kommer att
föredras inom följande områden längre fram


Gruppbostad LSS



Daglig verksamhet LSS



Kontaktpersoner LSS



Kontaktpersoner med uppdrag LSS



Korttids och fritids LSS



Boendestöd SoL



Nattpatrullen SoL



Särskilt boende Björkbacken och Limsjögården

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, daterad 2020-11-17
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Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 38

Dnr 2020/1241

Remiss - Instruktion Välfärdsrådet
Beskrivning av ärendet
Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande och
strategisk nivå för länets socialtjänst och hälso- och sjukvård. En politisk
samverkan mellan länets kommuner och Region Dalarna är en förutsättning
för ett framgångsrikt arbete som syftar till att ge medborgarna i Dalarna en
god och jämlik vård och socialtjänst av god kvalitet.
För att ta detta ansvar krävs ett arbete med kunskapsstyrning för att tillse att
ändamålsenliga kunskapsstöd används i mötet med patienter och brukare. En
stor andel av de individer som får insatser från regionen och/eller den
kommunala hälso- och sjukvården får också insatser från den sociala
omsorgen.
Kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är därvid
mycket nära förknippade. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
RSS verkar på länsnivå för kunskapsutveckling och samverkan mellan
kommuner och regionen. Region Dalarna och länets femton kommuner har
tecknat ett avtal om en gemensam långsiktig finansiering av RSS. RSS drivs
genom Avdelningen för hälsa och välfärd, Region Dalarna.
Välfärdsrådet är en central aktör inom RSS och utgör ett forum för det
övergripande strategiska och regionala samverkansarbetet mellan Region
Dalarna och Dalarnas kommuner och syftar till att åstadkomma en positiv
utveckling inom området hälsa- och välfärd. Målet för samverkan kring
kunskapsstyrning är att säkerställa att patienter och brukare i Dalarna får en
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.
Välfärdsrådet ska följa utvecklingen och samverka i frågor inom hälsa och
välfärd som är strategiskt viktiga för Dalarna. Detta omfattar kommunernas
socialtjänst och kommunernas och regionens hälso- och sjukvård varvid
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kunskapsstyrning och gemensamma
utvecklingsprocesser inom verksamheter som bedrivs i Region Dalarna,
kommunerna och av privata vårdgivare.
Välfärdsrådet kan genom samverkan politiskt prioritera gemensamma
kunskaps- och utvecklingsfrågor genom att t.ex. rekommendera beslut om
länsövergripande överenskommelser inom vård och omsorg, föreslå
implementering av kunskapsstöd och gemensam verksamhetsutveckling.
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Huvudmännen har dock alltid det yttersta ansvaret och beslutanderätten för
sin verksamhet. Välfärdsrådet ska samverka med andra regionala politiska
nätverk inom relevanta verksamhetsområden.
För att Välfärdsrådets arbete ska bli effektivt är det viktigt att dess ledamöter
är väl förankrade och har en strategisk position inom sina respektive
organisationer som möjliggör att de har förutsättningar att ta ställning i de
frågor som behandlas i Välfärdsrådet. Andra förtroendevalda politiker och
tjänstepersoner från region och kommun kan adjungeras till Välfärdsrådet.
Ledamöternas utnämning till Välfärdsrådet sammanfaller med utnämnande
huvudmans mandatperiod.
Välfärdsrådet sammanträder sex gånger per år. Slutligt ställningstagande
avseende vilka frågor som ska hanteras av Välfärdsrådet avgörs av
Välfärdsrådets presidium. Av betydelse för vilka ärenden som ska beredas av
Välfärdsrådet är att de inryms under Välfärdsrådets mål och uppdrag i
enlighet med denna Instruktion, avser territoriet Dalarna samt är av intresse
för båda huvudmännen.
Besluten i Välfärdsrådet formuleras som ”Beslut om rekommendation till
kommuner och region”. Formuleringen syftar till att dels tydliggöra att
Välfärdsrådet har antagit en gemensam samverkanspolitisk inriktning i ett
enskilt ärende, dels säkerställa att Välfärdsrådet inte inskränker på det
kommunala och regionala självstyret och att därvid formenliga politiska
beslut fattas inom kommunerna och regionen. Välfärdsrådets ledamöter
ansvarar för att inom sina respektive organisationer föra vidare de
rekommendationer till beslut som Välfärdsrådets ärenden föranleder.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att Instruktionen Välfärdsrådet är bra beskrivet utifrån hur ärende och
samverkansprocesser mellan länets kommuner och Region Dalarna bör ske.
Processen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete som syftar till att
ge medborgarna i Dalarna en god och jämlik vård och socialtjänst av god
kvalitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-19
Förslag till Instruktion Välfärdsrådet, daterat 2020-10-14
Utskottets beslut
1. Godkänna förslaget till Instruktion Välfärdsrådet
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
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Välfärdsrådets representant, Leksands Kommun Kenneth Dahlström
Region Dalarna, Tanja Mårtensson Avdelningen Hälsa och välfärd
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§ 39

Dnr 2020/1347

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn 2020
Beskrivning av ärendet
Utifrån nya lagkrav som ställs på utförare av hemtjänst gällande tillstånd
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet
har en justering och revidering av kravspecifikationen genomförts.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att det finns behov av att förfrågningsunderlaget uppdateras, justeras och
förnyas för att säkra kommunens ansvar och stärka upp kraven angående
utförarens åtaganden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11
Kravspecifikationen, daterad 2020-11-10
Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna kravspecifikationen för att bli godkänd som utförare av
hemtjänst enligt LOV.
Reservationer
Per Wiman (KD) reserverar sig mot att utföraren i kravspecifikationen ska
erbjuda alla medarbetare rätt till heltid.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Reservationsbilaga utskottet för vård och omsorg 2020-11-17 § 39
Per Wiman (KD)
I kravspecifikationen för att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV
reserverar jag mig emot beslutet 5.12.10 Heltid som norm, att den externa utföraren ska
erbjuda alla medarbetare rätt till heltid med möjlighet till deltid. Jag vill att det står med i
protokollet att jag reserverat mig mot att detta skall vara ett krav för att bedriva hemtjänst som
extern utförare.
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§ 40

Dnr 2020/3

Socialchefen informerar 2020
Beskrivning av ärendet
Omorganisation av bemanningsenheten
Arbetet pågår för fullt. Och man har inom kort en lösning på frågan om vem
som ska ansvara för de omkring fyrahundra vikarierna inom äldreomsorgen.
Ny socialtjänstlag
Leksands kommun är utsedd remissinstans gällande ny socialtjänstlag.
Omfattande arbete och en stor arbetsgrupp jobbar med det.
POLSAM
Politisk samverkansberedning mellan kommun och region (POLSAM) hade
möte 2020-11-12 där fokus var samverkan mellan kommun och region inom
psykiatrin. Det konstaterades att det finns utmaningar där bättre samverkan
krävs.
MAR
Sedan 2020-11-09 har Leksands kommun i samverkan med Rättvik och
Gagnef, en ny MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering.
Upphandling av nya arbetskläder
Byter leverantör till Berendsen.
Tidigare uppdrag från kommunstyrelsen om att se över Edshult
Processledare Nina Lehtonen har nu börjat se över ombyggnation av
särskilda boendet Edshult. I en rapport har hon angett följande:
Det har gjorts en behovsbedömning avseende boendelägenheter och
korttidplatser utifrån befolkningsprognos och -utveckling samt
avseende kontorslokaler (hemtjänst, HSR). Vår bedömning är att Nya
Edshult skulle lämpa sig väl som ett äldrecentrum, där hela vårdkedjan med
allt från dagvård till äldreboende får plats. Behovsbedömningen har mynnat
ut i ett underlag avseende lokalbehovet.
Har haft möte med LBAB angående vårt behov och tankarna om hur gamla
Edshult och köket skulle kunna användas, att bygga nytt boende, göra en
tillbyggnad på gamla boendet eller att riva allt. För att få en överblick av
hur vi på bästa och mest ekonomiska sätt skulle kunna nyttja gamla Edshult
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och området runt om, har LBAB kontaktat Agnas Ark för att få fram ett
byggnationsförslag avseende hela blivande fastigheten (innefattande
byggnaderna som ska rivas nedanför Edshult), som även ska inkludera
nybyggnation av bostäder för LBAB.
Arbetsmaterialet är presenterat för sektorn för Samhällsutveckling som i
stort ser det som ett bra förslag. Däremot behöver vi undersöka behovet av
förskoleplatser och om en förskola skulle få plats i området.
En kalkyl för boendet enligt framtaget arbetsmaterial är på gång.
Ordföranden föreslår att sektorn återrapporterar till kommunstyrelsen var i
processen man befinner sig.
Corona


Man känner sig väl förberedd efter våren 2020 då man genomförde
massiva utbildningsinsatser och utvecklade nya rutiner.



Lager av skyddsutrustning för sex månader.



Ännu inte läge att aktivera krisledningen.



God samverkan med smittskydd på regionen. Inga konstaterade
covid-19-fall inom äldreomsorgen. Får god hjälp av smittskydd att
testa och smittspåra.



Hemtjänsten har kvar den så kallade ”sjukturen” som aktiveras vid
behov.

Utskottets beslut
1. Uppdrag till sektorsledningen att ge återrapport till kommunstyrelsen
om var man befinner sig i processen rörande ombyggnation Edshult.
2. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Processledare Nina Lehtonen
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