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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

, 

Utses att justera Gunilla Barkar 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-01-28 kl. 14:00 

Justerade paragrafer  
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Mikael Söderlund

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Gunilla Barkar

 
 
 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-01-20 
Datum när anslaget sätts upp 2010-02-01   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15–16:25                                            

Beslutande 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
FAP 
KD 
 
M 
C 
FP 
M 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf.
Margareta Helgesson 
Jan-Erik Holmberg 
Gunilla Barkar 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck 
 
Ana Maria Zorrilla 
Kristina Wahlén 
Ann-Christine Wiborgh 
Ingrid Colberg 
 
 

S      Christer Falk 
S      Lars Lagerkvist 
S      Staffan Trossholmen 
S      Karin Jacobson 
S      Susanne Norberg 
 
 
S       Hans Carlson 
S       Anders Björn 
 
 

Personalorganisation   

Tjänstemän Pia Joelsson, förv.ch 
Jonas Hampus, sektionschef 
Gunilla Runström, controller § 1-2 
Olle Wiking, förv.ch Kom.fast. § 1 
Niklas Linnsén Kom.fast § 1 
Ann Eriksson MAS § 5 
 

Mikael Söderlund, handläggare 
Pernilla Bremer, sekr., handläggare 
Per Pettersson, controller § 1-4 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  1 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Hyressättning inom Falu Kommun, information från 
kommunfastigheter  

 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden har efterfrågat information och kunskap om förvaltningens hyror och 
principerna bakom hyressättningen. Det finns ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen 
och kommunfastigheter, där man träffas löpande. Där diskuterar man i nuläget lösningar för 
patienter som kommer från lasarettet och snabbt behöver lägenhet. 
 
Olle Wiking (förvaltningschef) och Niklas Linnsén från kommunfastigheter, föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 
 
Olle Wiking pekade på svårigheten att jämföra olika kommuners hyreskostnader. Detta beror 
på att olika kostnader är inräknat i hyran.  
 
 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund tackar för informationen. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  2 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Ekonomisk uppföljning inför bokslut 2009 

 

Ärendet 
 
Siffrorna visar på ett underskott om 5,6 m.kr för bokslutsåret 2009. Definitivt är inte detta 
förrän systemet är stängt för ändringar. Detta sker 2010-01-25 och fram till dess kan 
förändringar ske.  
 
Orsakerna till underskottet finns bl.a. att hitta i ökningen av hemtjänsttimmarna framförallt 
hos befintliga kunder men antalet nya kunder för året är 84 stycken vilket är fler än tidigare 
år. Andra orsaker är betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter som har ökat under 
senare delen av hösten och kostnader för vaccinationerna. Kostnader för personal i 
resursenheten och ett ärende som krävt stora sjuksköterskeinsatser står också för en stor del.  
 
Controller Gunilla Runström och förvaltningschef Pia Joelsson föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner: 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  3 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Byggande av äldreboenden på landsbygden i Falu Kommun – Motion 

Ärendet 
En motion där Gunilla T. Barkar, (C) och Kristina Wahlén, (C) efterfrågar äldreboenden i 
form av senior- och trygghetsboenden på landsbygden inkom till Kommunfullmäktige 2009-
11-25. Motionen har bland annat sänts till omvårdnadsnämnden för yttrande.  
 
I omvårdnadsförvaltningens yttrande konstateras att befolkningsökningen i åldrarna över 65 
år, på sikt ökar mest i centrala Falun och att ökningen på landsbygden är mindre i den 
åldersgruppen. Statistiken indikerar att de efterfrågade boendena bör byggas i de centrala 
delarna av Falun. Dessutom efterfrågar fler unga familjer boenden centralt än på landsbygden. 
 
Förslag 
att omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att bibehålla kontakten med 
Kopparstaden angående möjligheten att särskilt anvisa lämpliga lägenheter till äldre personer. 
 
Beslutsunderlag 
• Motion: Byggande av äldreboenden på landsbygden i Falu Kommun 2010-01-07. 
• Yttrande över motion: ”Byggande av äldreboenden på landsbygden i Falu Kommun” 

2010-01-07. 
 
Yrkanden 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund yrkar på att nämnden översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som omvårdnadsnämnden yttrande över motionen. 
 
Gunilla Barkar (C) bifaller yrkandet. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag 
samt 
att översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som omvårdnadsnämndens yttrande över 
motionen. 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  4 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Arkiv- och dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden 

Ärendet 
Varje nämnd och förvaltning ansvarar för de allmänna handlingar som finns inom 
verksamheten. Det är flera lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen, kommunen 
har ett arkivreglemente som utgår från arkivlagens 16 § som styr detta arbete. De allmänna 
handlingar som ska bevaras kan vara lagrat i vilket media som helst, det är innehållet som är 
den allmänna handlingen. Vissa handlingar ska gallras och förstöras och när det ska ske 
framgår av den dokumenthanteringsplan som här ligger som förslag till omvårdnadsnämnden 
att besluta om. 
 
Controller Per Petterson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anta den av omvårdnadsförvaltningen i bilaga 2-3 upprättade dokumenthanteringsplanerna 
samt 
att överlämna upprättade dokumenthanteringsplaner till arkivmyndigheten/kommunstyrelsen 
för godkännande. 
 
 
Beslutsunderlag 
• Arkiv- och dokumenthanteringsplan för Omvårdnadsnämnden, med tillhörande bilagor, 

2010-01-07. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  5 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Avvikelser inom vården 2009 

Ärendet 
I både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns det bestämmelser om att 
dokumentera de avvikelser som uppstår i omvårdnadsarbetet. Information om de avvikelser 
som uppstått under 2009 delges nämnden muntligt av MAS Ann Eriksson. 
 
Totalt sett har antalet avvikelser ökat markant från föregående år. Enligt Ann Eriksson, beror 
det till stor del på en ökad anmälningsbenägenhet. Orsaken till att avvikelserna i 
läkemedelshanteringen har ökat mest, ska omvårdnadsförvaltningen titta närmare på. Även 
hos de privata entreprenörerna har avvikelserna totalt sett ökat, dock inte i lika stor 
omfattning som i egen regi. När det gäller läkemedelshanteringen finns inte samma ökning 
hos de privata entreprenörerna. Avvikelsehanteringen ska användas i det fortlöpande 
förbättringsarbetet i omvårdnadsnämndens verksamhet.  
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  6 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Förslag till justering och tillägg i omvårdnadsförvaltningens 
delegationsordning 

Ärendet 
Tjänsten controller/nämndsekreterare har i omvårdnadsförvaltningens delegationsordning 
vissa beslut, som när befattningen avvecklas bör föras över till andra befattningar inom 
omvårdnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
• Förslag till justering och tillägg i omvårdnadsförvaltningens delegationsordning 2010-01-

07. 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att justera delegationsordningen i enlighet med omvårdnadsförvaltningens förslag 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag 

 
 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  7 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7  Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för december månad 
2009. Sekretess 

 

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2010-01-11 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom omvårdnadsförvaltningen avseende bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
I redovisningen ingår också delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med 
flyttning till särskilt boende under perioden 2009-01-01 – 12-31, enligt punkt 3.4.1 i 
omvårdnadsnämndens delegationsordning. Skrivelsen är daterad 2010-01-08. 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  8 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Anmälan av beslut i personalärenden  

 
 

Ärendet 
Omvårdnadsnämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  9 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden  

 

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-01-12 med följande bilagor: 
 
• Protokoll från: Samverkansberedning mellan Falu Kommun och Landstinget Dalarna. 
• Protokoll från KF: Förslag om ändring av priset för matlåda inom äldre- och 

handikappomsorgen från och med år 2010. 
• Protokoll från KF: Förslag till ändring av timtaxan för omvårdnad inom äldre- och 

handikappomsorgen från och med 2010. 
• Skrivelse från medborgare om bidrag till dansgrupp som besöker äldreboende, samt 

förvaltningens svar. 
• Rapport från Länsstyrelsen Dalarna 2009:07: Demensomsorgens fyra hörnstenar: 

Demensteam – Dagverksamhet – Anhörigstöd – Samverkan. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  10 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av 
förvaltningschef Pia Joelsson. 
 

• Man arbetar på förvaltningen för närvarande med verksamhetsberättelser för 2009 och 
omställningsarbetet inför 2010 års budgetramar. 

 
• Omvårdnadsförvaltningen har förslagit en förändrad organisation av 

ekonomifunktionen. Förslaget innebär att ekonomifunktionen samordnas med 
personalfunktionen och får en gemensam chef. Detta har förhandlats på 
förvaltningssamverkan och förhandlingen slutade i enighet.  

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  11 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 11 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess 

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 

• Sektionschef Jonas Hampus följer upp det ärende av principiell natur som nämnden 
informerades om vid förra sammanträdet, § 160 2009-12-16, angående avslag på 
hemtjänst med hänvisning till särskilt boende. 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  12 2010-01-20 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 12 Övriga frågor 

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde efter 
fråga från Christer Falk (S). 
 
I avtalet där entreprenörerna Carema och Temabo bedriver verksamhet, ingår en 
prisuppräkningsklausul som förändrar ersättningsnivån år från år.  

 
Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunen, så inleddes en 
diskussion med entreprenörerna om att frysa ersättningen till entreprenörerna 2010 på 2009 
års nivå. Entreprenörerna har avvisat kommunens framställan om att frysa priserna och 
vidhåller ingånget avtal. Entreprenörerna är dock villiga att fortsätta en diskussion om att 
förändra indexregleringen i avtalet. 

 
Förvaltningen och ledningen för entreprenörerna kommer även att diskutera ett samarbete 
inom kompetensutvecklingsområdet. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
 


