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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Ekonomisk rapport februari 2014 

OMV0003/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och med 

februari 2014 samt verksamhetsbudget 2015 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 

2014 samt analys och planerade åtgärder för att få ekonomin i balans.  

Utfall tom februari 2014 visar – 982 000 kr. De 9 mkr som omvårdnadsnämnden fått från 

kommunens centrala buffert 2014 är inte medräknade.   

Sektion ordinärt boende arbetar vidare för att nå målet med kundtid 66 %. Utfall under 

januari och februari är 64,38 %. Beläggning inom sektion vård- och omsorgsboende är 

98,5 % tom februari. Det är en fortsatt hög belastning rörande betalningsansvar pga brist 

på boendeplatser. Sektionerna har åtgärdsplaner för fortsatta effektiviseringar för att klara 

budget 2014. 

Pia Joelson, förvaltningschef, redogör för verksamhetsbudget 2015 (planeringsperiod 

2016-2017) inför budgetdialoger 8 – 9 april 2014 och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning februari 2014 

Verksamhetsbudget 2015 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2014 

OMV0022/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Utbetala grundbidrag om 20 kronor per medlem till nämnda 

pensionärsorganisationer 

2. Skicka ansökan till socialförvaltningen för utbetalning av donationsbidrag för 

pensionärsorganisationen om 30 kronor per medlem 

Sammanfattning 

Sedan 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisation utgått från socialnämndens 

stiftelser och donationer om 30 kronor. År 2011 höjdes bidraget till 50 kronor, varav 20 

kronor kommer från omvårdnadsnämnden och resterande 30 kronor ska utgå från 

socialnämndens stiftelser och donationer. Nedan presenteras de föreningar har ansökt om 

bidrag för år 2014 och förslag till utbetalning. 

 

Förening  Medlemmar Grundbidrag Donation PG/BG 

SPF Svärdsjö-Enviken  223   4 460   6 690 813637-6  

PRO Grycksbo   335   6 700 10 050 5141-7038 

SPF Falubygden 2135 42 700 64 050 690-3330 

Vision, sekt 52   148   2 960   4 440 8166-1, 924402991-5 

PRO Sågmyra/Bjursås   374   7 480 11 220 5092-2640 

PRO Korsnäs/Vika   353   7 060 10 590 5863-1375 

PRO Svärdsjö   396   7 920 11 880 215777-4 

Aktiva Seniorer     71   1 420   2 130  533668-0 

SPRF    274   5 480   8 220 279-3974 

PRO Sundborn   225   4 500   6 750 5610-3419 

PRO Enviken   234   4 680   7 020 325-1857 

PRO Falun  1101 22 020 33 030 5602-1355 

SKPF, avd 6    712 14 240 21 360 745646-0 

 

Omvårdnadsnämnden kan endast besluta om den del omvårdnadsnämnden utbetalar 

därför överlämnas ärendet vidare till socialnämnden för beslut om resterande del. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-02-19 Grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2014 

2. Ansökningar om grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2014. 

Sänds till 

Socialnämnden 

Controller 

Respektive pensionärsorganisation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Stöd av digital teknik 

OMV0048/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen 

2. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen uppdrag att påbörja processen med att 

skapa möjligheter för trygghet, delaktighet och service i hemmet med stöd av 

digital teknik 

Sammanfattning 

Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL 

gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om ”Stöd till en evidensbaserad praktik 

för god kvalitet inom socialtjänsten”. Syftet med dessa överenskommelser har varit att skapa 

nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och 

processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Även för 2014 finns möjlighet för 

länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma 

utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. 

Målen för satsningen 2014, som är en fortsättning på satsningen för 2013, är att öka; 

 användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den 

enskilde samt att effektivisera verksamheten. De ska vara utformade efter 

målgruppens behov och förutsättningar. De ska också vara ett komplement till andra 

former av service och kontakter med socialtjänsten. 

 andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och 

behörighetsidentifikation. 

 andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt 

information mobilt. 

 användningen av Nationell Patient Översikt (NPÖ), både kunna ta del av och 

tillgängliggöra information. 

 andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen 

beviljar och fatta beslut om att utarbeta en långsiktig plan för övergång till digitala 

trygghetslarm och därmed förbättrade möjligheter till en ökad trygghets och service i 

hemmet. I konceptet ingår sedan 2013 även att följa upp beviljade larm och säkerställa 

att larmmottagning fungerar. Kvalitetssäkra rutiner och processer kring larm och 

larmutrustning. 

Omvårdnadsförvaltningen har arbetat bra med dessa frågor och ligger ganska långt fram 

gällande de områden som ska levereras 2014. Modern informations- och 

kommunikationsteknik samt medicintekniska landvinningar kommer successivt göra det än 

enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Varje 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

kommun ska ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom e-

hälsoområdet. Utvecklingen av e-hälsa ska bedrivas i nära samverkan med 

verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala stödstrukturer för en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Stöd av digital teknik 

2. Rapportering till Region Dalarna angående projekt e-hälsa  

2013-2014 i Falun 

Sänds till 

Region Dalarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Doktoranden presenterar sig 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

Ärende 

Doktorand XX presenterar sig och berättar om projektet Omsorgsmottagares och 

omsorgsgivares syn på äldreomsorgens kärnvärden; egenskaper, korrelationer och 

mätinstrument. Syftet med projektet är att kartlägga vad de äldre anser är värdigt liv och 

välbefinnande. Projektet är ett samarbete mellan Falu kommun, Högskolan Dalarna och 

Karolinska institutet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Information från ekonomikontoret om Kommunernas 
kvalitet i korthet 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

Ärende 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är en årligen återkommande undersökning som 

samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKIK möjliggör jämförelser 

med medverkande kommuner men också att jämföra sig med sig själva över tid. 

Undersökningen består av ett 40-tal mått som ska belysa kommunens arbete utifrån fem 

perspektiv: 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 

 Information och dialog 

 Effektivitet 

 Samhällsutveckling 

 

SKL rekommenderar följande användningsområden: 

 Ledning och styrning 

 Information och dialog med medborgarna  

 

Per Eriksson, controller, redogör för resultatet för 2013 och svarar på frågor. 

 



 10 (26) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Samrådshandlingar detaljplan för område vid 
Britsarvsskolan 

OMV0034/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden tar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, om yttrande 

angående detaljplan för område vid Britsarvsskolan, som sitt yttrande 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret har på remiss skickat förslag på förändrad detaljplan för området 

omkring Britsarvsskolan, Tegelbruksskolan och Montessoriskolan till 

omvårdnadsnämnden. Största delarna av fastigheterna kommer även fortsättningsvis 

användas för undervisning. Kommunen vill pröva möjligheten att tillåta en byggnation av 

ett vård- och omsorgsboende och ett gruppboende. 

Omvårdnadsförvaltningen är positiv till förändringen av detaljplanen och har inget att 

erinra mot att det blir möjligt att bygga ett vård- och omsorgsboende inom området.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-03-07 Yttrande angående detaljplan för område vid 

Britsarvsskolan 

2. Samrådsinbjudan Britsarvsskolan 

3. Detaljplan, planbeskrivning 

4. Detaljplan karta 

5. Detaljplan karta 

6. Detaljplan karta 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 2014 

OMV0060/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för vård- och 

omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice och ledsagning. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för 

tjänsterna vård och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska 

säkerställa att den boende får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet. 

Omvårdnadsförvaltningens kvalitet och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av 

ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att överensstämma med de krav 

som ställs på verksamheterna 2014. 

 

Pia Joelson förvaltningschef svarar på frågor. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-03-10 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 2014 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och omsorgsboende 2014 

3. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänst och ledsagning 2014 

4. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänstservice och ledsagning 2014 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Upphandling Daljunkaregården 

OMV0061/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Fortsätta konkurrensutsätta verksamheten vid Daljunkaregården 

2. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av verksamhet 

vid Daljunkaregården för tilldelningsbeslut i omvårdnadsnämnden senast 

december 2014 

Reservation 

Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. ”Eftersom inte tillräckliga krav går att 

ställa upp som villkor vid upphandling enligt LOU reserverar jag mig mot beslutet att 

lägga ut Daljunkaregården på entraprenad”. 

Protokollsanteckning 

Katarina Gustavsson (KD) anmälde jäv och deltar därför inte i beslutet.   

Sammanfattning 

2007 gavs omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av utförare av 

verksamheten Daljunkaregården, Norshöjden och Korsnäsgården. Tilldelningsbeslut 

meddelades i januari 2008 till Temabo AB för verksamhet vid Daljunkargården och till 

Carema AB för Norshöjden och Korsnäsgården.  

Våren 2012 beslutade omvårdnadsnämnden att förlänga avtalet med Temabo AB med två 

år gällande Daljunkaregården, men att inte förlänga avtalet med Carema AB gällande 

Korsnäsgården och Norshöjden.  

Hösten 2012 beslutade omvårdnadsnämnden att tilldela ansvaret för driften vid 

Norshöjden till Temabo AB. Övertagandet skedde den 1 maj 2013 och avtalet gäller till 

den 30 april 2018 och det finns en möjlighet till ytterligare två års förlängning. 

Korsnäsgården återtogs i egen regi och drivs nu som en intraprenadsverksamhet. 

Den 30 april 2015 löper avtalet med Temabo AB ut gällande verksamheten vid 

Daljunkaregården och frågan om fortsatt driftsform för Daljunkaregården aktualiseras 

därmed. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-03-12 Fråga om driftsform för Daljunkaregården 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Patrik Andersson föreslår avslag på förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Sänds till 

Temabo AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Verksamhetstillsyn Lustigknopp 

OMV0044/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar redovisad uppföljningsrapport från Lustigknopp vård- 

och omsorgsboende till protokollet 

 

Sammanfattning 

I samband med kvalitetsuppföljning 2013 av vård- och omsorgsboendet Lustigknopp 

gjordes ett antal påpekanden. Dessa påpekanden har nu granskats ytterligare för att 

kontrollera att de åtgärdats på ett tillfredsställande sätt.  

Lustigknopp som drivs av Falu kommun i egen regi har till största del levt upp till de krav 

som ställts men inom området social dokumentation finns fortfarande förbättrings-

områden. Resultatet av de kvalitetsrevisioner som genomförs ska ses som en del i ett 

ständigt pågående utvecklingsarbete och utgöra ett stöd för enhetschefen i att planera och 

genomföra förbättrings-arbeten på enheten. På Lustigknopp har den under hösten 

tillträdande enhetschefen gjort det och använt sig av rapporten på ett konstruktivt sätt.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-02-07 Uppföljning av kvalitetsuppföljning på vård- och 

omsorgsboendet Lustigknopp 2013 

2. Uppföljning av Kvalitetsrevision 2013 Lustigknopp. 

Sänds till 

Enhetschef vård- och omsorgsboende Lustigknopp 

Sektionschef, sektion Vård- och omsorgsboende  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Enskilt ärende bostadsanpassning 

OMV0055/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden beviljar NN, med stöd av §§ 4-7 BAB, bostads- 

anpassningsbidrag upp till 554.800 kr inkl. moms för anpassningar enligt 

bifogade ansökningshandlingar 

2. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningens handläggare för 

bostadsanpassningsbidrag i uppdrag att godkänna den färdiga 

anpassningen och, med stöd av §§ 15-17 BAB, hantera 

bostadsanpassningsbidrag upp till 554.800 kr inkl. moms i detta ärende   

Sammanfattning 

Ansökan gällande bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av villa inkom från 

vårdnadshavare för NN till omvårdnadsförvaltningen den 16 september 2013. Vidare har 

förfrågningsunderlag, ritningar samt två offerter för byggnationen inkommit.  

Då bostadsanpassningsbidraget i detta fall överstiger 5 basbelopp (222 000 kr) så bereds 

ärendet för beslut i omvårdnadsnämnden. 

Sektionschef Jonas Hampus redovisar för ovan rubricerat ärende och svarar på frågor. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Bilaga till ansökan 

3. Intyg 

4. Förfrågningsunderlag 

5. Ritningar 

6. Anbud 

Sänds till 

Vårdnadshavare för NN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Klagomål sektion ordinärt boende 

OMV0053/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen 

Ärende 

Ett klagomål delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Omvårdnadschef Pia Joelsson redogör för ärendet och svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Anmälan enligt Lex Maria 

OMV0145/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar Inspektionen för vård och omsorgs begäran till protokollet 

Ärende 

Tuulikki Lehtonen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för en anmälan enligt Lex 

Maria som skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 4 december 2013. 

Nämnden delges ärendet muntligt och skriftligt. 

Beslutsunderlag 

1. Klagomål inkl dagboksanteckningar 

2. Anmälan enligt Lex Maria 

3. Svar på begäran om uppgifter rörande anmälan 

4. Begäran om komplettering 

5. NN hälso- och sjukvårdsjournal 

6. Daganteckningar 

7. Genomförandeplan 

8. Riskbedömning 

9. Redogörelse 

Sänds till 

Inspektionen för vård och omsorg Örebro 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Anmälan till patientnämnden 

OMV0033/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar Inspektionen för vård och omsorgs begäran till protokollet 

Ärende 

Tuulikki Lehtonen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för ovan rubricerat 

ärende. Ärendet har tidigare delgivits nämnden, under sammanträdet den 26 februari 

2014, men tas upp på nytt då Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bett om och fått 

tagit del av ytterligare handlingar. 

Beslutsunderlag 

1. Svar på begäran om handlingar 

2. Riskbedömning 

3. Yttrande 

4. Utdrag ur hälso- och sjukvårdsjournal 

5. Utdrag ur SOL-journal  

6. Daganteckningar 

Sänds till 

Inspektionen för vård och omsorg Örebro 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
februari 2014 

OMV0020/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning en förteckning 

(delegationslista) daterad 17 mars 2014 de delegationsbeslut som fattas av 

biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende. 

Beslutsunderlag 

Förteckning delegationsbeslut daterad 2014-03-17. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Anmälan av beslut personalärenden 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 

pärmredovisning. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Principiellt ärende 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet 

Ärende 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 2014 

OMV0005/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

Ärende 

Nämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-01-23 § 12 

Boendeplan 2013-2030 för omvårdnadsförvaltningen. OMV0074/13-734  

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-02-04 § 20 Redovisning av genomförd 

internkontroll i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag enligt 

kontrollplaner för år 2013 OMV0025/14-007 

3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-02-04 § 21 Revidering av 

friskvårdsriktlinjer för medarbetare i Falu kommun OMV0005/14-700  

4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utvecklingsskott 2014-02-10 § 17 

Genomgång av förutsättningar inför budget 2015 OMV0005/14-700 

5. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-02-13 § 16 Boendeplan 2013-2030 

för äldre. OMV0074/13 

6. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-02-13 § 17 Fyllnadsval till uppdrag 

som ersättare i omvårdnadsnämnden. OMV 0005/14  

7. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-02-13 § 6 Svar på motion från Åsa 

Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Handlingar i god tid innan mötet. 

OMV 0005/14-700 

8. Protokollsutdrag Hedemora kommun, Kommunfullmäktige 2014-02-18 § 19 Val 

av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för alkoholhandläggning. 

OMV0005/14-700 

9. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-19 § 22 Svar på 

motion från Maria Gehlin (FAP): inrätta äldrevårdscentral och erbjud falubor över 

65 år ett hälsosamtal. OMV 0124/13-008 

10. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-19 § 30 Beslut om 

fortsatt arbete Intranätprojektet. OMV0005/14-700 

11. Årsberättelser 2013. OMV0066/14-739 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen  

Ärende 

Förvaltningschef Pia Joelson informerar om följande. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med underrättelse att 

tillsyn kommer att ske på en avdelning på Daljunkaregården april 2014. Tillsynen 

kommer att genomföras i tre steg; genom en skriftlig redogörelse från ansvarig 

nämnd, dokumentationsgranskning och gruppintervjuer. 

IVO ska på regeringens uppdrag granska totalt 62 nämnder och särskilda 

boenden. Hälften av de boenden som ska tillsynas ska vara enheter med inriktning 

för personer med demenssjukdom och en tredjedel ska bedrivas av annan 

huvudman än kommunen. IVO ska granska att socialnämnderna säkerställer att 

den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses.  

 Omvårdnadsförvaltningen har påbörjat diskussioner med Kommunfastigheter 

respektive Kopparstaden om att omvandla Hosjögården och Smedjan till 

trygghetsboenden. Detta i enlighet med Boendeplanen för äldre 2014 – 2030. 

 Utveckling av intraprenad på Korsnäsgården kommenteras.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet  

Ärende 

Gunilla Barkar (C) kontaktpolitiker för hemtjänsten i Grycksbo berättar om sitt besök och 

överlämnar en skriftlig redovisning. 

Kristina Wahlén (C) kontaktpolitiker för Daljunkaregården berättar om sitt besök och 

överlämnar en skriftlig redovisning.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Kurser och konferenser 

OMV0008/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet  

Sammanfattning 

Inga kurser eller konferenser anmäldes till dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Övriga frågor 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

2. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget om att 

omvandla tre lägenheter på Daljunkaregården till trygghetsboende  

3. Nämnden beslutar att föra upp frågan om 6 timmars arbetsdag på nästkommande 

sammanträde 

 

Protokollsanteckning 

Kristina Gustavsson (KD) avstår från att deltaga i beslutet att föra upp frågan om 6 

timmars arbetsdag på nästkommande sammanträde. 

Ärende 

Anhörigstrateg Kristina Knutsson Sjölund informerar muntligt om foldern 

Kvalitetsveckan 2013 som även delas ut under sammanträdet.   

Kristina Wahlén (C) föreslår att lägga ett nämndsammanträde på Daljunkaregården. 

Ett skriftligt förslag inkommer från Gunilla Barkar (C) och Kristina Wahlén (C) 

angående att göra om tre lägenheter på Daljunkaregården till trygghetsboende. 

Ordförande lämnar uppdrag till omvårdnadsförvaltningen att utreda frågan till nästa 

nämndsammanträde.  

Patrik Andersson (V) föreslår att en fråga om, föranledd av ett brev från Kommunal, hur 

nämnden ställer sig till 6 timmars arbetsdag tas upp på nästa nämndsammanträde. 

 

 


