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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-12-21 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2011-12-22 kl 13.15 

Justerade paragrafer 153-170 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Pernilla Bremer

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Christer Falk

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Catharina Hjortzberg- Nordlund

 
 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-12-21 
Datum när anslaget sätts upp 2011-    -   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Berit Lundkvist 

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15 – 16:55                       

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
S 
S 
 
 
S 
MP 
S 
V 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Karin Jacobsson 
Lars Lagerkvist 
Lars Jerdén 
Staffan Mild 
 
 
Hans Carlson 
Inger Olenius 
Mia Sjögren 
Eva Ferdén 
 

M 
M 
C 
C 
FAP 
KD 
 
 
C 
M 
M 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Carlsson 
 Gunilla Tagesdotter Barkar §153-158, § 160 
Kristina Wahlen 159, 161-170 
Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
Kristina Wahlen§ 153-158, 160 
Vanja Ottervall 
Göran Selvén § 153-164 
 

Personalorganisation XX, kommunal  

Tjänstemän Carl Sjölin, administrativ chef   
Pernilla Bremer, sekreterare 
Eva Grönlund, sektionschef 
Ann Eriksson, MAS § 157 
XX, korsnäsgården §153 
XX, Carema, § 153 
Kristina Knutsson-Sjölund § 160 
Anneli Steinholtz § 158 

Leif Ekman sektionsschef  
Pia Joelson, förvaltningschef 
Mikael Söderlund, controller  
XX, korsnäsgården §153 
XX Carema § 153  
Maria Skog, enhetschef KoU, § 153 
Krister Forsström  § 160 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning: 

 
§ 153 Kvalitetsuppföljningsrapport Korsnäsgården................................................................. 3 

§ 154 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2011.............................................................. 4 

§ 155 Internkontrolluppföljning 2011 ...................................................................................... 5 

§ 156 Internkontrollplan 2012.................................................................................................. 6 

§ 157  Lunden............................................................................................................................ 7 

§ 158 Redovisning av resultatet av måltidsobservationerna .................................................... 8 

§ 159 Revisorernas granskning av Falu Kommuns demensvård, KPMG................................ 9 

§ 160 Anhörigstöd.................................................................................................................. 10 

§161 Yttrande över ”Rätten att få åldras tillsammans”......................................................... 11 

§162 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet ......................................... 12 

§163 Omvårdnadsnämndens sammanträden 2012................................................................ 13 

§ 164 Principiellt ärende Sekretess ........................................................................................ 14 

§ 165 Redovisning av delegationsbeslut för november mån 2011. Sekretess ....................... 15 

§ 166 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 16 

§ 167 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 17 

§ 168 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 18 

§ 169 Rapporter från kontaktpolitiker.................................................................................... 19 

§ 170 Övriga frågor ................................................................................................................ 20 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  153 2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 153 Kvalitetsuppföljningsrapport Korsnäsgården 

 
Ärendet 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har kvalitets- 
och utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboendet 
Korsnäsgården. Enheten, som drivs av Carema Care, besöktes 2011-09-14 och 2011-09-19. 
Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- 
och omsorgsboende och innefattar även de eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som 
utförarna arbetare med. 
 
De områden som får påpekanden i kvalitetsuppföljningen är bland annat avvikelsehanering 
och social dokumentation som får anses vara fortlöpande utvecklingsområden. 
 
Representanter från Carema Care är: XX, verksamhetschef Korsnäsgården, XX t.f regionchef, 
XX marknadsutvecklare, XX vice regionchef. 
 
Beslutsunderlag 

• Kvalitetsrevision av vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården, 2011-12-08 
• Missiv, kvalitetsuppföljningsrapport Korsnäsgården, 2011-12-16 

 
Förslag till beslut 

1. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp de påpekanden som gjorts i 
kvalitetsuppföljningsrapporten. 

2. Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från Korsnäsgården antecknas till protokollet. 
3. Informationen från ansvariga chefer antecknas till protokollet. 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Sänds till: 
Korsnäsgården, XX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  154 2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 154 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2011 

 

Ärendet 
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. november, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden vid 
dagens sammanträde. Resultatet för förvaltningen som helhet är 6 mnkr. 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om nämndsbufferten som skrivits in i 
verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
”Ekonomisk uppföljning nov 2011 för omvårdnadsförvaltningen” 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 155  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 155 Internkontrolluppföljning 2011 

 Dnr OMV0117/11 

 
Ärendet 
Internkontrollreglemente för Falu Kommun i reviderad version från 2006-10-12 gäller som 
styrdokument sedan 2007-01-01 och ligger till grund för omvårdnadsförvaltningens 
internkontrollplan. Varje år prioriteras särskilda områden för granskning och kontroll i den 
internkontrollplan som omvårdnadsnämnden beslutar om. 
Genomförda kontroller 2011, 
– Vård- och omsorgssystemet – att kundregistret är uppdaterat, 
– riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, 
– upprättande av genomförandeplan, 
– genomförandedokumentation – att ärendet går att följa, 
– vårdplan för diabetiker och kateterbärare, 
– synpunkter och klagomål, 
– avvikelser, fel och brister, 
– inköp enligt avtal, 
– nattfasta enligt kvalitetskriterier samt 
– rapportering av behörigheter vård – och omsorgssystemet. 
 
Förslag till beslut 

1. Den redovisade rapporten med uppföljning av internkontrollplan för 2011 godkänns. 
2. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att åtgärda de 

framkomna utvecklingsområdena. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser; 

• ”Uppföljning av omvårdnadsförvaltningens internkontrollplan 2011” 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Sänds till: 
Ekonomikontorets samordnare för internkontroll, XX 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 156  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 156 Internkontrollplan 2012 

Dnr OMV0181/11 

Ärendet 
Falu Kommun har sedan 2007-01-01 ett gällande internkontrollreglemente och varje 
nämnd/förvaltning ansvarar för att säkerställa åtlydandet av denna. Kommunstyrelsens 
allmänna utskott tog 2011-10-19 (§ 76) beslut om reviderad modell och tidsplan för 
internkontroll, denna ska gälla från 2012. Nytt i den reviderade modellen är att från 2012 
finns två kommungemensamma kontrollpunkter i varje nämnds internkontroll; upphandling 
och inköp samt extern representation. 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag till beslut 

1. Omvårdnadsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2012 godkänns. 
2. Förvaltningen föreslår att ett till kontrollmoment ska tilläggas och det är att riktlinjer 

ska efterföljas. 
 
Beslutsunderlag 

• Internkontrollplan 2012 
• Modell för internkontrollplan KS0035/11 

 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut  
 
Omvårdnadsnämnden enligt förvaltningens förslag 

Sänds till: 
 
Ekonomikontorets samordnare för internkontroll, XX 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 157  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 157  Lunden 

Dnr  

 
Ärendet 
Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) Ann Eriksson informerar om förbättringsarbetet på 
Lunden. När det gäller patientsäkerheten på Lunden är MAS Ann Eriksson lugn då 
förbättringsarbetet går planenligt och bemanningen är permanent förstärkt. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet 

Sänds till: 
Kerstin Degerlund, enhetschef 
Eva Busk, enhetschef 
Britt Svedman, enhetschef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 157  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 158 Redovisning av resultatet av måltidsobservationerna 

Dnr  

 
Ärendet 
Anneli Steinholtz, projektanställd dietist på omvårdnadsförvaltningen, ger en muntlig rapport 
om sitt arbete med att sätta fokus på måltidssituationen i omvårdnadsnämndens verksamheter. 
Syftet med arbetet är att genom att förbättra måltidssituationen, förebygga undernäring samt 
bidra till högre livskvalitet socialt. Projektet förlängs, finansieras med ytterligare 
stimulansmedel, ett år till. Det kommande förbättringsarbetet grundar sig på resultaten av 
måltidsobservationerna. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 159  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 159 Revisorernas granskning av Falu Kommuns demensvård, KPMG 

Dnr.OMV0075/11 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens demensvård. Syftet med denna har varit att bedöma om det bedrivs ett 
ändamålsenligt arbete för att utöva en god och ändamålsenlig demensvård i Falu Kommun. 
Den sammanfattande bedömningen är att det bedrivs ett framåtsyftande arbete för att utöva en 
god och ändamålsenlig demensvård i Falu Kommun. Arbetet har bedrivits i projektform med 
nationella medel och pågått under en längre tid. I revisionsrapporten lämnas exempel på 
utvecklingsområden och rekommendationer som revisorerna anser det väsentligt att 
omvårdnadsnämnden beaktar. Exempel på dessa utvecklingsområden är; 

• Det saknas politiska målsättningar med demensvården i Falu Kommun. Det är av stor 
vikt att den lokala vårdplanen snarast arbetas fram och förankras politiskt. 

• Bemanningen nattetid ser olika ut på kommunens demensboende. 
Omvårdnadsnämnden bör se över nattbemanningen i avvaktan på Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

 
Revisionen önskar att omvårdnadsnämnden yttrar sig över revisionsrapporten senast 2012-01-
15, tjänsteskrivelsen dnr OMV0190/11 samt denna paragraf är att betrakta som svaret till 
revisorerna. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet.  
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra åt omvårdnadsförvaltningen att ta fram de lokala riktlinjerna för demens och 
förankra dem politiskt. 

2. Uppdra åt omvårdnadsförvaltningen att se över nattbemanningen på demensboende 
och ge förslag på eventuella förändringar. 

Beslutsunderlag 
• Granskning av kommunens demensvård, KPMG 2011-09-30 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Falu Kommuns revisorer 
Kommunala pensionärsrådet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 160  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Anhörigstöd 

Dnr.OMV0116/11 

Ärendet 
Sedan den 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med syfte att ytterligare 
förtydliga och förstärka stödet till anhöriga. (SoL 5 kap § 10) 

Efter beslut om generell strategi i kommunfullmäktige, 2010-11-04 § 15, utarbetades en 
handlingsplan för arbetet med anhörigstöd i Falu kommun. Handlingsplanen antogs av 
omvårdnadsnämnden 2011-01-12, § 13. För verksamheterna konstateras att de ska formulera 
mål utifrån handlingsplanens nio övergripande mål. Ett anhörigperspektiv ska ingå i det 
ordinarie arbetet hos alla medarbetare. Detta är ett arbete som kommer att, och måste få, ta 
tid.  
Som ett led i arbetet med anhörigstöd har en kartläggning av anhörigstödsarbetet genomförts 
inom omvårdnads- och socialförvaltningen. De intervjuade, och skribenterna, är överens om 
att informationen utåt om det stöd som finns att tillgå måste vidareutvecklas.  
Dessutom konstaterar man att ett fortsatt utvecklingsarbete för att stödja anhöriga krävs inom 
de båda förvaltningarna. Föreslagna prioriteringsområden är: 

- Information på kommunens hemsida, www.falun.se 
- Utbildningar med inriktning på att till exempel se och uppmärksamma anhöriga, 

bemötande/värdegrund och tolkning av lagen. 
- Utvecklingsarbeten som knyter an till de nio övergripande målen i handlingsplaner 

anhörigstöd. 
Ärendet föredras av Kristina Knutsson-Sjölund (anhörigstrateg) och Krister Forsström 
(anhörigsamordnare, socialförvaltningen). 
Förslag till beslut 

1. Handlingsplan för arbetet med anhörigstöd förlängs till 2014 med uppdaterad budget 
varje nytt år. 

2. Anteckna kartläggningen av anhörigstödsarbetet till protokollet. 
Beslutsunderlag 

• Kartläggning anhörigstödsarbete, 2011-11-21 
• Bredare anhörigvård kräver nya kunskaper, nov 2011 
• Tid att vårda – även anhörigvårdaren, nov 2011 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Kommunstyrelsen 
Socialstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 161  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§161 Yttrande över ”Rätten att få åldras tillsammans” 

Dnr.OMV0170/11 

Ärendet 
Omvårdnadsnämnden är inbjuden att svara på Ds 2011:33, ”Rätten att få åldras tillsammans – 
en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.” 
 
7 kap. 2 § regeringsformen  

Vid beredning av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttrande 
inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle 
lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. 
 

Syftet med att regeringen skickar utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha 
belyst vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. 
 
Rubricerad utredning är en promemoria framtagen av Socialdepartementet. I promemorian 
föreslås en ändring i socialtjänstlagen rörande makars och sammanboendes rätt att få bo 
tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer om båda önskar det. 
 
Det är rimligt att makar/sambor kan fortsätta bo tillsammans om de så önskar även när bara 
den ene har behov av särskilt boende. Utgångspunkten bör vara att man vid parboende bor 
tillsammans i en lägenhet, anpassad för två, i ett särskilt boende. 
Det finns behov av politiska riktlinjer och tydliga rutiner när det gäller biståndshandläggarnas 
beslut om parboende. 
 
Beslutsunderlag 

1. ”Rätten att få åldras tillsammans, DS 2011:33 
2. Yttrande över ”Rätten att få åldras tillsammans, 2011-12-12 
 

Förslag till beslut 
Sända tjänsteutlåtandet till Socialdepartementet som Omvårdnadsnämndens yttrande 
angående ”Rätten att få åldras tillsammans”. 
 
Beslut 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Socialdepartementet; Registrator@social.ministry.se samt s.fst@social.ministry.se
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 162  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§162 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Dnr: OMV0142/11 

 
Ärendet 
Sedan 1971 har det funnits ett kommunalt pensionärsråd i Falu Kommun. Sedan 1982 finns 
bestämmelser i Socialtjänstlagen om att kommunen i sin planering ska samverka med 
landstinget och de äldres intresseorganisationer. KPR ska ses som ett organ för denna 
samverkan. 1992 beslutades om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, detta 
utformades enligt de rekommendationer som Svenska Kommunförbundet gav. (1991:115) 
2001 reviderades reglementet på så sätt att antalet ledamöter utökades samt att ett 
arbetsutskott inrättades. 2003-06-25 § 163 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag 
att utreda frågan om Normalreglemente och ta fram underlag om kostnader m.m. 
Socialförvaltningen förordade 2004-04-28 § 79 att då gällande reglemente ska gälla även 
fortsättningsvis. Det som utreddes då var huvudmannaskapet, frågan om införande av 
sammanträdesarvoden och frågan om lokalbidrag. Ärendet skickades då vidare till 
kommunstyrelsen som beslutade att socialnämnden är huvudman för KPR, att inga arvoden 
ska utgå, att socialnämnden avgör huruvida utbildningsdag anordnas och hur den finansieras. 
 
2007 delades socialnämnden i två och numera är omvårdnadsnämnden huvudman för KPR. 
Reglementet bör uppdateras så att omvårdnadsnämnden är huvudman för KPR. Dessutom 
finns fördelar i att reglementet är strukturerat på samma sätt som kommunala handikapprådets 
reglemente, eftersom deras uppdrag liknar varandra. 
 
Beslutsunderlag 

1. Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
2. Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, 2011-11-

28 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden sänder förslag till reglemente till Kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Beslut 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden besluter enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Kommunfullmäktige 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 163  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§163 Omvårdnadsnämndens sammanträden 2012 

 

 
Ärendet 
Enligt omvårdnadsnämndens reglemente, § 11, ska nämnden årligen fastställa en 
sammanträdesplan. Omvårdnadsnämndens ordförande ger i bilaga omvårdnadsnämnden ett 
förslag till sammanträdesplan 2012. 
 
 
Beslut 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden fastställer förslag till sammanträdesplan 2012. 

 

 

Sänds till: 
XX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 164  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 164 Principiellt ärende Sekretess 

 
Ärendet 
Ett principiellt ärende delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar diskussionen till protokollet. 

Sänds till:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 165  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 165 Redovisning av delegationsbeslut för november mån 2011. Sekretess 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-12-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningar till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 166  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 166 Anmälan av beslut i personalärenden 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet. 

Sänds till 
 



 17 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 167  2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 167 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden  

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Uppföljning av dom i överprövningsmål nr 6457-10 

 

2. Information om ersättningar daterad 2011-02-15 

 

3. Införande av digitala nämnden  

 

4. KPR sammanträden 2012 

 

5. Meddelande om inspektion m.m. Socialstyrelsen 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till 
 



 18 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  168 2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 168 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

 
Ärendet 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om: 

• Hemsjukvården, mer tid behövs inför arbetet med att överföra hemsjukvården till 
kommunerna. Socialchefsgruppen ansöker hos direktionen om förlängning av 
utredningen till april – maj 2012 istället för februari 2012. 

• Leda för resultat 
• Omvårdnadsnämnden har beviljats stimulansmedel á 425 000 kr för att arbeta vidare 

med värdighetsgarantierna. 
• 32 personer väntar på plats vård- och omsorgsboende, 20 av dessa väntar på 

korttidsenheten. På måndag öppnas tre nya platser på Lunden. 
 
Sektionscheferna Eva Grönlund och Leif Ekman informerar om bättre Nöjd kund index (NKI) 
resultat än vid tidigare mätning. Sektion ordinärt boende har förbättrat alla resultat utom 
information. Sektionen har nått målen för 2012 redan 2011. 
Sektion vård- och omsorgsboende har också förbättrat sina resultat i nöjd kund index (NKI), 
de ligger numera över medel i Sverige. 
 
Sektionschef Jonas Hampus informerar omvårdnadsnämnden om en studieresa till Bryssel. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden tar informationen till protokollet. 

Sänds till 



 19 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  169 2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 169 Rapporter från kontaktpolitiker 

 
Ärendet 
Kristina Wahlén rapporterar från sitt besök på Daljunkargården. 
 
Ewy Millbäck rapporterar om ett besök på Herrhagsgårdens luciafirande. 
 
Lars Lagerkvist rapporterar om besök på Lustigknopp. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden tar informationen till protokollet. 

Sänds till 
 
 



 20 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  170 2011-12-21 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 170 Övriga frågor  

 
Ärendet 
 
Patrik Andersson (V) frågar förvaltningen om det väntade överskottet från 2011 räcker som 
buffert 2012? Förvaltningschefen Pia Joelson svarar att de fem miljonerna tyvärr inte kommer 
att räcka. 2012 kommer att bli ett tufft år då vi inte är kompenserade för bl.a. volymökningar 
och anhörigstödsarbetet.  
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden tar informationen till protokollet. 

Sänds till 
 


