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§ 51 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/16  
Beslut 
         Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten. 
 
Ärende 
 
Omvårdnadschef Pia Joelsson lämnar en ekonomisk rapport tom mars 2016. 
Förvaltningens preliminära resultat för januari-april visar på ett underskott på -2,7 miljoner 
kronor. Arbetet för att få budgeten i balans drivs vidare enligt upprättad handlingsplan.  
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§ 52 Återrapportering från budgetdialog 

 OMV0001/16  
Beslut 
        Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Omvårdnadschef Pia Joelsson rapporterar från budgetdialogen och presenterar 
omvårdnadsförvaltningens förslag till omprioritering i anslagsramen för åren 2017 och 
2018 samt de skäl som ligger till grund för förslaget. Förslaget är ett alternativ som har 
arbetats fram mot bakgrund av den avvikelseanalys som redovisades vid nämndens 
marsammanträde. Förslaget tar hänsyn till att ett nytt vård- och omsorgsboende i centrala 
Falun med ca 32 platser inte längre bedöms vara färdigt och tas i bruk under 2017. Mer 
realistiskt är att boendet är klart 2018. 
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§ 53 Öppna upp omvårdnadsinsatser inom LOV 

 OMV0061/16  
Beslut 
        1. Nämnden har tagit del av informationen. 
 
        2. Nämnden beslutar att ta slutlig ställning i ärendet vid majsammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om förslaget att öppna upp omvårdnadsinsatser 
inom LOV. Den 21 oktober 2015 beslutade omvårdnadsnämnden (dnr OMV0115/15, § 
155) att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att organisera hemtjänsten i egen regi så att 
det, för dem som beviljats hemtjänst inom området Tisken Väst, också ska vara möjligt att 
välja kommunens hemtjänst som utförare inom ramen för LOV samt att ge omvårdnads-
förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag till beslut angående förutsättningarna 
att åter öppna upp tillämpning av LOV för omvårdnadstjänster inom hemtjänsten. 
 
Omvårdnadsförvaltningens utredning har kommit fram till att det åter ska bli möjligt att bli 
godkänd som utförare av omvårdnadstjänster i hemtjänsten inom ramen för Lagen om 
valfrihetssystem i Falu kommun.  
 
Förvaltningens bedömning 
Lagen om valfrihetssystem är en upphandlingsmetod som har till syfte att ge mer 
inflytande och makt till den enskilde hemtjänstmottagaren genom möjligheten att kunna 
välja mellan olika utförare.  
 
Tillämpningen av LOV kom igång i full skala i Falun från och med januari 2010. 2009-05-
14 gav kommunfullmäktige bemyndigande till omvårdnadsnämnden att om nämnden 
finner lämpligt genomföra valfrihetsystem. 
 
För de företag som vill bli utförare inom hemtjänsten i Falun har det formella 
godkännandeförfarandet inte varit en alltför hög tröskel att ta sig över. Däremot har det 
upplevts som svårt att få en tillräcklig volym av kunder. Förändringen omkring 
ickevalsalternativet 2013 var en åtgärd för att utjämna förutsättningarna mellan egen regi 
och enskilda utförare och har bidragit till att de etablerade enskilda utförarna har upplevt 
en jämnare och svagt ökande kundtillströmning.  
 
För egen regi, Annikas hemtjänst och Dala Omsorg så har beslutet från 2011 om att stänga 
möjligheten för andra utförare att bli godkända som utförare av omvårdnadstjänster, varit 
en klar konkurrensfördel gentemot de som enbart får utföra serviceinsatser. Det kan också 
sägas strida mot EU-rättsliga principerna om proportionalitet, icke-diskriminering, 
likabehandling, öppenhet och ömsesidigt erkännande. När nu frågan om att inrätta en 
verksamhet inom egen regi som har till syfte att konkurrera på ett, för alla aktörer, nytt sätt 
inom LOV, så bedömer omvårdnadsförvaltningen att det krävs att tillämpningen av LOV 
öppnas upp igen när det gäller omvårdnadstjänsterna. Detta för att undanröja de 
principiella, och i framtiden juridiska problem som nuvarande ordning kan orsaka. 
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Förslag till beslut 
Från den 1 juni 2016 ska det vara möjligt att ansöka om och bli godkänd som utförare av 
omvårdnadstjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Falu 
kommun. 
 
Vid förhandlingen enligt MBL i ärendet har Kommunal yrkat på central förhandling. 
Eftersom central förhandling av tidsskäl inte har kunnat ske före dagens sammanträde, 
innebär detta att ärendet inte kan avgöras vid dagens sammanträde. 
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§ 54 Förfrågningsunderlag LOU hemtjänst 

 OMV0115/15  
Beslut 

1. Nämnden beslutar, med anledning av den lämnade redovisningen av det fortsatta 
arbetet med förfrågningsunderlaget, att inte gå vidare till genomförande av 
upphandlingen av hemtjänstdistriktet Tisken Väst. 
 
2. Nämnden beslutar upphäva sitt tidigare beslut 2015-12-16, paragraf 195, att 
förvaltningens uppdrag kvarstår att arbeta vidare med upphandlingen av ett 
hemtjänstområde. 

 
Ledamöterna för Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD) deltar inte 
i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning    Avskrift 
Beslutspunkten 4 27 april på omvårdnadsnämnden redovisas förslaget till beslut vid 
sittande bord. Den ursprungliga beslutspunkten har helt tagits bort och vi i alliansen 
har ingen möjlighet till reflektion i frågan. Den demokratiska processen kan med fog 
ifrågasättas. Ledamöterna i alliansen (M), (L), (KD) beslutar att inte delta i beslutet 
med ovanstående motivering. 
 
Christer Carlsson 2:e vice ordförande (M) 
Svante Parsjö Tegner (L) 
Katarina Gustavsson (KD) 
Vanja Ottevall (M) 
 
Sammanfattning  
Vid omvårdnadsnämndens sammanträde den 26 augusti 2015 beslutades att ge 
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med besparingsförslagen i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse från 2015-08-19. Under hösten 2015 genomfördes en 
upphandling av verksamheten vid Tisken Väst där inget anbud som kunde godkännas 
inkom. Därefter har omvårdnadsförvaltningen genomfört leverantörsdialoger för att 
förbättra och utveckla kommande förfrågningsunderlag. Förvaltningen gör en positiv 
bedömning av förutsättningarna för upphandlingen och föreslår är att nämnden godkänner 
redovisningen av arbetet med förfrågningsunderlag och metoder för utvärdering av 
inkommande anbud. 
 
Ordföranden Anna Hägglund meddelar att majoriteten har kommit fram till att andra 
lösningar ska sökas i stället för att fullfölja den planerade upphandlingen av Tisken Väst. 
Hon lägger förslag till beslut om att nämnden inte ska gå vidare med upphandlingen. 
Tidigare beslut om uppdraget till förvaltningen att arbeta vidare med upphandlingen 
föreslås därmed upphävas. 
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§ 55 Kvalitetsberättelse 2015 

 OMV0055/16  
Beslut 

1. Omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet för ett ökat lärande och utveckling av verksamheten. 
  
2. Omvårdnadsnämnden antar Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu 
kommun 2015. 

 
Sammanfattning 
 
Sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg Tina Berg och enhetschef Maria Skog 
presenterar kvalitetsberättelsen. I socialtjänstlagen anges att kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I socialstyrelsens föreskrift och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anges att socialtjänsten 
bör upprätta en kvalitetsberättelse. 
På omvårdnadsförvaltningen pågår ett fortlöpande kvalitetsarbete och för första gången har 
förvaltningen sammanställt de övergripande aktiviteter och åtgärder som genomförts i en 
kvalitetsberättelse för år 2015. 
 
Förvaltningens bedömning 
 
För att kunna följa lagstiftarens intentioner om en kvalitetssäkrad verksamhet krävs ett mer 
samordnat systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen. Kvalitetsberättelsen bedöms kunna 
bidra till det. Förbättringshjulet som beskrivs är ett enkelt och bra sätt att illustrera hur 
kvalitetsarbete bör gå till. När man planerat och genomfört insatser utvärderar man 
resultatet och fortsätter förbättringsarbetet i ett ständigt rullande hjul. I förbättringshjulet 
påvisas också vikten av att säkra nya arbetssätt så att man inte faller tillbaka i gamla 
hjulspår. Omvårdnadsförvaltningen arbetar i stora delar så men behöver förbättra 
systematik och dokumentation gällande förbättringsarbete. Det viktigaste arbetet för att 
kunna använda resultatet i verksamhetsutveckling är att tillsammans diskutera och 
analysera de olika områdena som frågorna berör. Det kan t.ex. göras med omvårdnads-
förvaltningens värdegrund, de lokala värdighetsgarantierna eller den enskilda frågan 
som utgångspunkt.   
 
Intentioner finns att under 2016 utveckla former för ett mer systematiskt sammanhållet 
analysarbete inom förvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet för ett ökat lärande och utveckling av verksamheten. 
2. Omvårdnadsnämnden antar Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu 
kommun 2015. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun 2015. 
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2. Bilaga 1, Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun 2015.  
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§ 56 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/16  
Beslut 
        Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar om den aktuella sjukfrånvaron inom Falu 
kommun och omvårdnadsförvaltningen. Ett tvåårigt projekt tillsammans med Previa och 
personalkontoret startar nu i syfte att öka personalens delaktighet och sänka sjuktalen. 
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag av att undersöka effektiviteten i 
kommunens arbete för sänka sjuktalen. 
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§ 57 Rapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2016  

 OMV0016/16  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen  
 
Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6f § och 6h§, ska omvårdnadsnämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport avseende gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § 
samma lag, som inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats eller från det 
att verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Omvårdnadsnämnden ska också på individnivå till IVO - Inspektionen för vård och 
omsorg - rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom 
tre månader från det att verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 
 
Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt 
socialtjänstlagen 16 kap. 6f § och 6h §. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 58 Ansökningar ur fonder och stiftelser  

 OMV0050/16  
Beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar 
 
1. Mötesplatser och träffpunkter beviljas 120 000 kr för erbjuda underhållning med 

folkkära artister vid de Träffpunkter som finns i Falun ur Samfond S5, 
 
2. Vård- och omsorgsboendet Skoghem beviljas 30 000 kr för bygge av trätrall på 

befintlig uteplats ur Samfond S4, 
 
3. Vård- och omsorgsboendet Skoghem beviljas 6 000 kr för trivselbefrämjande 

åtgärder för boende på Skoghem ur Samfond S4, 
 
4. Svärdsjö-Envikens SPF-förening beviljas 26 000 kr till resa för medlemmar ur 

Samfond S5, 
 
5. PRO Svärdsjö beviljas 9 500 kr till trivselbefrämjande aktivitet, konsert på 

Hedenborg, Svärdsjö ur Pontus och Emilia Ljungdahls donation. Alla SPF-
pensionärer i närheten bjuds in, 
 

6. Hemtjänst Britsarvet beviljas 4 000 kr till trivselbefrämjande aktiviteter, vårfest 
med fika och underhållning för brukarna tillhörande hemtjänst Britsarvet ur 
stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdahls donation. 

 
 
Sammanfattning 
 

1. Mötesplatser och träffpunkter 
Träffpunkterna är mötesplatser för sociala aktiviteter och alla är välkomna. De flesta 
besökarna är äldre som vill ha omväxling, träffa andra och umgås. Vid Träffpunkterna 
finns aktiviteter som stimulerar och håller alla sinnen igång. Träffpunkterna ansöker om 
ekonomiskt bidrag för erbjuda besökare underhållning av folkkära artister. Bidraget ska 
användas till förutom bokning av artist, hyra av lokal samt bussar som hämtar kunder vid 
respektive träffpunkt. De Träffpunkter som planerar detta är, Britsarvet, Smedjan, 
Svärdsjö, Hälsinggården, Bjursås och Hosjö och beloppet de söker är 20 000 kr per 
träffpunkt, totalt 120 000. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden/stiftelsen har för 2016 ett disponibelt belopp på 293 052 kr. Samfonden ska bl a 
användas för trivselbefrämjande åtgärder för individuella eller kollektiva åtgärder för 
pensionärer. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för 
utdelning ur Samfond S5 och tillstyrker bifall till ansökan. 
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2. Skoghem - trätrall 
Vård och omsorgsboende Skoghem ansöker om ekonomiskt bidrag för att bygga en trätrall  
på en befintligt uteplats. Det bor 42 personer på Skoghem. Uteplatsen ligger på baksidan 
av boendet, de boende kan idag inte ta sig ut eller in själva då det är en nivåskillnad samt 
att uteplatsen lutar. De boende vill gärna sitta där då det är liv och rörelse, barn leker och 
folk går förbi. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden/stiftelsen har för 2016 ett disponibelt belopp på 205 655 kr. Avkastningen ska i 
första hand användas för Bjursås servicehus med helinackordering och dess pensionärer. I 
andra hand får avkastningen användas för andra servicehus och pensionärer inom Falu 
kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till byggnadernas utrustning, 
möblering och utsmyckning utöver normal standard samt till åtgärder för främjande av 
pensionärernas trivsel. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller 
kriterierna för utdelning ur Samfond S4 och tillstyrker bifall till ansökan. 
 

3. Skoghem - trivselbefrämjande åtgärder 
Vård och omsorgsboende Skoghem ansöker om bidrag för trivselbefrämjande åtgärder, 
såsom utflykter. I ansökan har inget belopp angetts, efter ha kontaktat de sökande via epost 
är ansökan om bidrag kompletterad med ett belopp, 6 000 kr.  
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Samfond S4 har för 2016 ett disponibelt belopp på 205 655 kr. Samfondens avkastning ska 
i första hand användas för Bjursås servicehus med helinackordering och dess pensionärer. I 
andra hand får avkastningen användas för andra servicehus och pensionärer inom Falu 
kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till byggnadernas utrustning, 
möblering och utsmyckning utöver normal standard samt till åtgärder för främjande av 
pensionärernas trivsel. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller 
kriterierna för utdelning ur Samfond S4 och tillstyrker bifall till ansökan. 
 

4. Svärdsjö-Envikens SPF-förening 
Svärdsjö-Envikens SPF-förening ansöker om bidrag till uppmuntringsresa för medlemmar 
som är över 80 år. Föreningen tror att cirka 60-65 medlemmar vill följa med. Resan brukar 
gå till någon sevärdhet. Medlemmarna brukar förutom resa bjudas på mat och 
underhållning. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden har för 2016 ett disponibelt belopp på 293 052 kr. Föreningen har inte angett något 
sökt belopp i sin ansökan. Tidigare beräknade föreningen att kostnaden skulle vara 400 
kronor per medlem. 65 medlemmar x 400 kr = 26 000 kr. Samfond S5 ska användas för 
pensionärer boende inom förutvarande Falu stad. Samfonden har till uppgift att lämna 
bidrag till utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard av servicecentra 
för pensionärer, till trivselbefrämjande samt till andra individuella eller kollektiva åtgärder 
för pensionärer. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för 
utdelning ur Samfond S5 och tillstyrker bifall till ansökan.  
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5. PRO Svärdsjö 
PRO Svärdsjö ansöker om ekonomiskt bidrag för trivselbefrämjande aktivitet, konsert med 
orkestern POPNIX . Konserten kommer att vara på Hedenborg, Svärdsjö. Alla SPF-
pensionärer i närheten kommer att bjudas in.  
  
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden har för 2016 ett disponibelt belopp på 59 068 kr. Avkastningen ska främja vård av 
behövande åldringar, sjuka eller lytta. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan 
uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen Pontus och Emilia Ljungdahls donation och 
tillstyrker bifall till ansökan. 

 
6. Hemtjänst Britsarvet-Bojsenburg 

Hemtjänst Britsarvet-Bojsenburg ansöker om ekonomiskt bidrag för trivselbefrämjande 
aktiviteter såsom en vårfest med fika och underhållning/allsång.  
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden/stiftelsen har för 2016 ett disponibelt belopp på 59 068 kr. Avkastningen ska 
användas för att främja vård av behövande åldringar, sjuka och lytta. 
Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för utdelning ur 
stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdahls donation och tillstyrker bifall till ansökan. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan Träffpunkterna 
2. Ansökan  Skoghem – trätrall 
3. Ansökan samt komplettering Skoghem – trivselbefrämjande åtgärder 
4. Ansökan Svärdsjö Envikens SPF förening 
5. Ansökan PRO Svärdsjö 
6. Ansökan hemtjänst Britsarvet 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ylva Edbäck 
Helena Davidsson  
Malin Sundvik 
Svärdsjö-Envikens SPF-förening, c/o Karl-Åke Dahlgren 
Ulla-Britt Söderberg 
Gun Forsberg 
Lillemor Andersson 
Maggi Friman 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 59 Ansökan ur fonder och stiftelser, Bjursåsgården 

 OMV0058/16  
Beslut 

 Vård- och omsorgsboendet Bjursåsgården beviljas 75 000 kr för inköp av 
material/utrustning för en mer aktiv vardag för de boende ur Samfond S4. 

  
Sammanfattning  
Vård- och omsorgsboendet Bjursås ansöker om bidrag för inköp av material/utrustning för 
en mer aktiv vardag för de boende. Som förslag finns att köpa en cykel med stödmotor som 
en boende tillsammans med personal kan göra utflykter med samt ta sig till 
Folktandvården. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Samfond S4 har för 2016 ett disponibelt belopp på 205 655 kr. Samfondens avkastning ska 
i första hand användas för Bjursås servicehus med helinackordering och dess pensionärer. 
Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för utdelning ur 
Samfond S4 och tillstyrker bifall till ansökan. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Bjursåsgården Anna Lundell Bohlin 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 60 Ansökan ur fonder och stiftelser, hemtjänsten Enviken 

 OMV0057/16  
Beslut 
Hemtjänsten Enviken beviljas 13 500 kr för trivselbefrämjande åtgärder för boende och 
kunder inom Svärdsjö/Enviken ur Samfond S4. 
 
Sammanfattning 
Hemtjänsten Enviken ansöker om bidrag för att genomföra en gemensam aktivitet för 
kunder boende på Lyssfallet och Källegården, kunder med hemtjänst i Enviken samt 
kunder vid träffpunkt Svärdsjö. Bidraget ska användas för att genomföra en gemensam 
lunch med glödstekt sill, underhållning vid Gammelgården i Svärdsjö samt transport till 
och från Gammelgården. Kostnaden är beräknad till 100 kr/person och uppskattningen är 
att det kommer 35 boende från Lyssfallet, 35 boende från Källegården, 35 kunder från 
hemtjänsten och 30 kunder från träffpunkten. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Samfond S4 har för 2016 ett disponibelt belopp på 205 655 kr. Samfondens avkastning ska 
i första hand användas för Bjursås servicehus med helinackordering och dess pensionärer. I 
andra hand får avkastningen användas för andra servicehus och pensionärer inom Falu 
kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till byggnaders utrustning, möblering 
och utsmyckning utöver normal standard samt till åtgärder för främjande av pensionärers 
trivsel. 

Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för utdelning ur 
Samfond S4 och tillstyrker bifall till ansökan. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
 
Caroline Fogd, Hemtjänst Enviken 
Jenny Jacks, Källegården 
Eva Pers, Lyssfallet 
Helen Hedlund, Träffpunkten Svärdsjö 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 61 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och 
lagen om bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/16  
Beslut 
           Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut fattade enligt 
           socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag  
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom förteckningar (delegationslistor) daterade 2016-
04-05 de delegationsbeslut som fattas enligt socialtjänstlagen och lagen om 
bostadsanpassningsbidrag.    
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 62 Delegationsärenden avseende personalfrågor  

 
Beslut 
          Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning. 
    
  
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 63 Anmälningsärenden 

 OMV0005/16  
Beslut 
         Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende  
1. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-03-10 § 43 Antagande av Serviceplan 2016-

2020 OMV0005/16 
2. Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-03-14 § 8 Riktlinjer för feriearbeten 

OMV0005/16 
3. Omvårdnadsförvaltningens remissvar på förslag till kostpolitiskt program   

2016-03-14 OMV0050/15 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 64 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/16  
Beslut 
           Nämnden har tagit del av informationen  
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar om Falu kommuns resultat i Öppna jämförelser. 
 
 

  



 Sammanträdesprotokoll 22 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 65 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/16  
Beslut 
      Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Inger Jakobsson informerar om besök vid hemtjänstgruppen i Britsarvet. 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 66 Kurser och konferenser 

 OMV0008/16  
Beslut 
       Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Inga kurser och konferenser har anmälts till sammanträdet.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (24) 
Falu kommun 
Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 67 Övriga frågor  

 OMV0007/16  
Beslut 
       Nämnden har tagit del av informationen 
 
Ärende 
 
Pia Persson informerar om lovord från anhöriga till kunder vid dagverksamheten på 
Lustigknopp. 
 
Camilla Sparring Andersson informerar om att Träffpunkterna är en uppskattad mötesplats 
för äldre i kommunerna.  
 
Anna Hägglund informerar från en halvdagsutbildning om nya föreskrifter rörande 
psykosocial arbetsmiljö och påminner om det ansvar som åvilar nämnden och de 
förtroendevalda i dessa frågor.  
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