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Ärendelista
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2 § 1 Bokslut 2017
3 § 2 Mål- och resultatrapport 2017
4 § 3 Sektorsplan vård och omsorg 2018
5 § 4 Kontrollrapport för internkontrollplan 2017
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§ 1 Dnr 2017/411

Bokslut 2017

Beskrivning av ärendet
Sektor vård och omsorgs avvikelse mot budget i årsbokslutet för 2017 
uppgår till -1 280 tkr. De huvudsakliga orsakerna till avvikelsen är kostnader 
för extrainsatt personal på grund av ökad vårdtyngd, kostnader för 
tillkommande ärende inom personlig assistans, köp av vårdplats inom LSS, 
sjukfrånvarokostnader samt övertidskostnader. Volymen hemtjänsttimmar 
har varit lägre än budgeterat under året vilket har inneburit en positiv 
avvikelse under myndighetschefs budget. 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Bokslut 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen kring årsbokslutet till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Avdelningschef Joacim Andersson
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§ 2 Dnr 2017/259

Mål- och resultatrapport 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar mål- och resultatrapport för år 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 2017
Powerpointpresentation – bokslut 2017

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 3 Dnr 2018/57

Sektorsplan vård och omsorg 2018

Beskrivning av ärendet
Sektorn har arbetat fram sektorsplan för 2018. Sektorsplanen är det 
övergripande styrdokumentet för de verksamheter som organisatoriskt 
befinner sig inom sektorn för vård och omsorg. 

Planen beskriver arbetet med att förverkliga kommunfullmäktiges vision och 
mål. 

Förvaltningens tre fokusområden
• Personal- och kompetensförsörjning, delaktighet och inflytande och 

digitalisering

Särskilda utvecklingsområden 2018
• Ansöka om statsbidrag 2018 för ”ökad bemanningen inom 

äldreomsorgen” detta för att skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde inom äldreomsorgen. 

• Fortsätta med att utveckla ombudsrollerna.

 Projekt
• Delta i Vinovaprojektet, ”Nyttiggörande av kunskap om 

innovationsledning och organisation” Projektet ska bidra till att 
verksamheten ska utveckla och införa ny teknik i samverkan mellan 
Uppsala universitet, högskolan Dalarna, LD hjälpmedel och 
Landstingets habilitering under 2017-2018.

• Delta i Region Dalarnas områden

Beslutsunderlag
Sektorsplan för vård och omsorg 2018
Powerpointpresentation – bokslut 2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 4 Dnr 2017/4

Kontrollrapport för internkontrollplan 2017

Beskrivning av ärendet

Sektorn redovisar kontrollrapport för internkontrollplan för vård och omsorg 
2017.

Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten. 
Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitliga finansiella rapportering och information om 

verksamheten
 Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm
 Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål

Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en 
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att 
säkerställa att den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till 
kommundirektören och kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 
året. Förslag till kontrollmoment har tagits fram och en risk- och 
konsekvensanalys har sedan genomförts av ledningsgruppen. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Kontrollrapport för internkontroll 2017
Nämnd/förvaltning/enhet: Vård och omsorg 
Process: Nr 1–17 har granskats i kontrollplan 2017

Resultat/iakttagelse
Avvikelse mot rutinbeskrivning har konstaterats enligt följande:
Nr 6 Säkerställa att den sociala dokumentationen och 
genomförandeplanerna håller god kvalitet
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Det har inte gjorts några slumpmässiga urval löpande under årets som 
beslutats. Detta på grund av den höga arbetsbelastningen tillsammans med 
att verksamhetens verksamhetssystem inte fungerat på ett optimalt sätt som 
kan underlätta arbetssättet. Detta ska kunna förändras under 2018 då ett nytt 
dokumentations- och verkställighetssystem ska ha införts.

Nr 7 Säkerställa användandet av genomförandeplanen
Slumpmässigt urval har gjorts om verkställigheten gör genomförandeplaner 
med kunderna. Ingen kontroll har gjorts om att dessa används fullt ut. Detta 
på grund av den höga arbetsbelastningen i samband med införande av nytt 
verksamhetssystem.

Nr 13 och 14 Tillsyn av externa utförare (LOV) 
Det har inte utförts någon gemensam tillsyn av den externa utföraren under 
november 2017 tillsammans med Rättviks kommun. Däremot har de 
nationella kvalitetsresultaten granskats.

En ny kravspecifikation har utarbetats under 2017 och ska presenteras till 
Leksands kommuns kommunstyrelse för beslut. Den gemensamma nämnden 
ska upphöra vilket har gjort att ingen tillsyn har genomförts. 

Kontrollansvarig: Myndighetschef Katja Vestling

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-11
Kontrollrapport för internkontroll 2017

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lägga kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2017 till 
    handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen-Blomberg
Avd-chef Joacim Andersson
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 5 Dnr 2017/439

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 4/2017

Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 4/2017. I 
redovisningen ingår även uppdrag från föregående kvartal som inte blivit 
slutförda. 

Uppdrag enligt nedan som finns med i rapporten:

- Utemiljön vid särskilda boendena Tibble, Björkbacken, Solhem, Edshult 
  och Limsjögården – pågående
- Analysera effekterna av att anställa flera personal på exempelvis 75% för 
  att minska kostnaderna för övertid- och fyllnadstid – pågående
- Vidta åtgärder för att få budget i balans – klart/avslutat
- I samråd verksamhetsstöd och service se över och göra jämförelser med 
  andra kommuner vad som ingår i  måltidsavgiften på särskilt boende - 
  klart/avslutat
- 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 – pågående
- Införa den nya måltidsordningen på övriga särskilda boenden - pågående

Beslutsunderlag
Återrapport av beslutade uppdrag, kvartal 4/2017

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson
Avd-chef för ordinärt boende och HSR Marie van Geffen Blomberg
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§ 6 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder - kvartal 4/2017

Beskrivning av ärendet
Kommuninvånare och andra besökare har möjlighet att lämna synpunkter, 
klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter. 

Förvaltningen redovisar de synpunkter som inkommit under kvartal 4/2017 
samt vilka åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2017 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen 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
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 7 Dnr 2018/150

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet
Schemaöversyn och arbetssätt – arbetet med schemaöversyn och nytt 
arbetssätt fortskrider. 

Psykiatrins dag 15 februari – Socialpsykiatrin hade tema suicid i 
plenisalen i kommunhuset. Medverkade gjorde Svenska kyrkan och SPES - 
riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. Kvällens träff 
webbsändes och föreläsningarna finns att ta del av på kommunens hemsida.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – 
samverkan mellan kommun och primärvård fungerar bra och utvecklingen 
går framåt.

Korttidsplatser – det råder brist på korttidsplatser och översyn görs för att 
komma tillrätta med situationen. 

Nybyggnation av särskilt boende – arbetet fortgår. Arbetsgruppen har 
bland annat gjort studiebesök på Kungsljuset i Borlänge. 

En tjänst som projektledare kommer att utlysas.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 8 Dnr 2018/151

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 6/2017, 1/2018

 Enhetschef Margareta Larsjos, lista nr 3-4/2017, 1/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 6/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 9/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 11/2017, 1/2018

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 11/2017, 1/2018

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 10/2017, 1/2018

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 1-2/2018

 Enhetschef Johan Karén, lista nr 1/2018

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 25-34/2017 samt lista nr 1/2018

 Enhetschef Marie Berg, lista nr 3/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 9/2017

Utskottets beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till 

kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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