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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

, 

Utses att justera Jan-Erik Holmberg 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2009-12-21 kl 10.00 

Justerade paragrafer  
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Jan-Erik Holmberg

 
 
 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2009-12-16 
Datum när anslaget sätts upp 2009-   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
 

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 T Barkar 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck 
 
Ana Maria Zorrilla 
Kristina Wahlén 
Ann-Christine Wiborgh 
Ingrid Colberg 
 

S      Christer Falk 
S      Lars Lagerkvist 
S      Lars Jerdén 
S      Karin Jacobson 
S      Susanne Norberg 
 
 
S       Staffan Trossholmen 
S       Hans Carlson 
S       Anders Björn 
V       Eva Ferdeen 
 

Personalorganisation XX, Kommunal § 146-158  

Tjänstemän Pia Joelson, förvaltningschef 
Jonas Hampus, sektionschef 
Per Pettersson, controller §146-151 
Gunilla Runström, controller §146-148 
 

Carina Andersson, it-samordnare § 146 
Mikael Söderlund, handläggare 
Pernilla Bremer, nämnd-/utredn.sekr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 
 
§ 146 Slutrapport TESMobil ................................................................................................. 3 

§ 147 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2009.......................................................... 4 

§ 148 Internkontroll 2009 ...................................................................................................... 5 

§ 149 Miljöpåverkan vid införande av Lag om valfrihetssystem, LOV............................ 6 

§ 150 Kravspecifikation; Lag om valfrihetssystem (LOV)................................................. 8 

§ 151 Förslag till uppdaterade och reviderade tillämpningsföreskrifter för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falu Kommun f.r.o.m 2010 ................... 10 

§ 152 Lokalbehov inom äldreomsorgen i Falu Kommun ................................................. 11 

§ 153  Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november 
månad 2009. Sekretess ........................................................................................................... 12 

§ 154 Anmälan av beslut i personalärenden ...................................................................... 13 

§ 155 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden ....................................................... 14 

§ 156 För delgivning: Kvartalsrapport 4/09 till Länsstyrelsen angående 
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum........................................................................................................................... 15 

§ 157 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen .................................................................. 16 

§ 158 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker ............................................................ 17 

§ 159 Val av ny kontaktpolitiker för de särskilda boendena Skoghem och 
Norshöjden.............................................................................................................................. 18 
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§ 161 Övriga frågor .............................................................................................................. 20 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  146 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Slutrapport TESMobil  

 
Ärendet 
TES (TryggtEnkeltSäkert) som planeringsverktyg används numera i alla hemtjänstgrupper i 
kommunen. TESMobil är en påbyggnadsmodul till detta verktyg. Med TESMobil har alla 
medarbetare sitt insatsschema i telefonen. Det möjliggör ändring av planeringen under dagen 
direkt ut till mobilen och ger en ökad säkerhet i kundhanteringen. Dessutom kan man med 
hjälp av mobilen registrera utförd tid hos kunderna, vilket bör leda till mer korrekta fakturor 
till kund. Syftet med testet har varit att pröva ett verktyg för insatsrapportering av utförd tid, 
att testa att ha insatsschemat i mobilen istället för papper samt att få underlag för debitering 
till kund. 
 
IT-samordnare Carina Andersson föredrar ärendet. 
 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) tackar för en mycket intressant information 
och föreslår 
 
att införa systemet med TESMobil i hemtjänsten under 2010 samt 
 
att kostnaderna för TESMobil finansieras via rationaliseringar i driften. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport från test av TES Mobil, 2009-10-30 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

enligt förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  147 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2009 

 

 
Ärendet 
Såsom föregående månad indikerar siffrorna ett underskott på 4,6 m.kr för 2009. En av 
orsakerna till underskottet är ett ökat betalningsansvar för utskrivningsklara, en annan ett ökat 
behov av hemtjänst hos kommunens invånare. Hemtjänsttimmarna förväntas överskrida 
budget med 22 000 timmar 2009. De åtgärder som görs för att komma tillrätta med 
underskottet är en strikt behovsprövning av timvikarier vid frånvaro, samt en inbromsning i 
den tidigare beslutade, 2009-09-23 § 110, avvecklingen av platser. 
 
Controller Gunilla Runström och förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. nov 2009 för omvårdnadsförvaltningen  
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner: 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  148 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Internkontroll 2009 

Ärendet 
2009-03-25 § 34 godkändes internkontrollplanen av omvårdnadsnämnden. Denna har tagits 
fram för att säkerställa efterlevnaden av kommunens internkontrollreglemente. Vissa brister 
har påträffats, framförallt när det gäller dokumentation, både i sektion ordinärt boende och i 
sektion särskilt boende. För att komma tillrätta med bristerna ska rutiner upprättas och 
förbättras, personal ska utbildas samt ett praktiskt stöd ska erbjudas till sjuksköterskorna så de 
får möjlighet att nå uppställda mål.  
 
Controller Gunilla Runström föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av internkontroll, 2009-12-01 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  149 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Miljöpåverkan vid införande av Lag om valfrihetssystem, LOV 

 

 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden gav 2009-11-18 § 135 omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning i och med införandet av LOV. Förvaltningens utredning kan 
sammanfattas med att bilåkandet i hemtjänsten i Falu Kommun troligen inte påverkas 
nämnvärt av införandet av valfrihetssystem. Detta då kundunderlaget inte talar för att ett 
mycket stort antal leverantörer certifierar sig som hemtjänstutförare i Falu Kommun. Ett 
beslut som kan påverka bilåkandet är huruvida man väljer att ge ett glesbygdstillägg eller inte. 
 
I den efterföljande diskussionen framkommer att Christer Falk (S), med stöd av Lars Jerdén, 
inte anser att genomförd utredning är en miljökonsekvensbeskrivning enligt det beslut som 
togs i nämnden 2009-11-18 § 135. Christer Falk (S) begär 10 minuters ajournering av mötet, 
vilket godkänns av nämnden. 
 
Tidigare behandling 
Uppdrag från nämnden 2009-11-18 § 135.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöpåverkan vid införandet av LOV i hemtjänst, 2009-11-23 
 
Yrkanden 
Christer Falk (S) yrkar på att genomförd utredning inte godkänns som 
miljökonsekvensbeskrivning för införandet av LOV. 
Margareta Helgesson (FP) yrkar att beslutet i § 135 2009-11-18 upphävs och att 
förvaltningens utredning av miljöpåverkan i och med ett införande av LOV godkänns. 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) bifaller Margareta Helgessons (FP) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund ställer proposition på Christer Falks (S) yrkande 
att miljökonsekvensbeskrivning ska göras mot Margareta Helgessons (FP) yrkande: att 
upphäva beslutet i § 135 2009-11-18. Ordförande finner att nämnden beslutat att upphäva 
beslutet i § 135. Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning; de stöder Christer Falks (S) yrkande om att 
en mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska göras röstar Ja, och de som stöder Margareta 
Helgessons yrkande om att upphäva tidigare beslut om miljökonsekvensbeskrivning och 
ersätta detta med miljöpåverkansbeskrivning röstar Nej. Propositionsordningen godkänns av 
nämnden  
 
Följande röstar JA; Christer Falk (S), Lars Lagerkvist (S), Lars Jerdén (S), Karin Jacobson 
(S) och Susanne Norberg. (S). Följande röstar Nej; Margareta Helgesson (FP), Jan-Erik 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Holmberg (M), Gunilla T Barkar (C), Anders Pettersson (FAP), Evy Millbäck (KD) samt 
ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund (M). Ordförande finner att beslutet i § 135 2009-
11-18 upphävs samt att förvaltningens miljöpåverkansbeskrivning godkänns med 6 röster mot 
5.  
 
Omvårdnadsnämnden har således beslutat att upphäva tidigare beslut enligt § 135 2009-11-18 
om miljökonsekvensbeskrivning och ersätta det med beslut om utredning av miljöpåverkan 
vid införande av LOV. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt 

att upphäva tidigare beslut i § 135 2009-11-18 via votering med 6-5 samt 

att nämnden godkänner förvaltningens utredning av miljöpåverkan 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  150 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Kravspecifikation; Lag om valfrihetssystem (LOV) 

Ärendet 
Falu Kommun har beslutat att införa möjligheten att välja utförare för dem som har 
biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst och ledsagning. Förvaltningen har nu 
slutfört arbetet med framtagandet av en kravspecifikation inför upphandling av hemtjänst 
enligt LOV. 
 
Kommunal bilägger ett yrkande angående krav på att privata utförares kollektivavtavtal. De 
menar att formuleringen i kravspecifikationen inte är tillräcklig samt förordar att Falu 
Kommun bevakar och förordar att aktuella utförare har/ tecknar kollektivavtal. 
 
Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-14 § 72 att ge tillstånd åt omvårdnadsnämnden att 
vidta de åtgärder som nämnden behöver för att kunna genomföra valfrihetssystem.  
 
Beslutsunderlag 
Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänst och ledsagning i Falu 
Kommun, 2009-12-08 
 
Yrkanden 
Christer Falk (S) yrkar avslag. 
Margareta Helgesson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
När diskussionen förklarats avslutad ställer ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund 
proposition på Margareta Helgessons (FP) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till 
beslut och Christer Falks (S) yrkande om avslag. Ordförande finner att omvårdnadsnämnden 
godkänner kravspecifikationen samt uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med 
godkända utförare. Votering begärs. 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning, som godkänns av nämnden. De som är för ett 
godkännande av kravspecifikationen och att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal 
säger ja och de som är emot säger nej.  
 
6 ledamöter stöder ja-propositionen, Margareta Helgesson (FP), Jan-Erik Holmberg (M), 
Gunilla Barkar (C), Anders Pettersson (FAP) och Evy Millbäck (KD) samt ordförande 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M). 5 ledamöter stöder nej-propositionen, Christer Falk (S), 
Lars Lagerkvist (S), Lars Jerdén (S), Karin Jacobson (S), Susanne Norberg (S). Ordförande 
finner att kravspecifikationen godkänns samt att nämnden uppdrar åt förvaltningschef att 
teckna avtal med godkända leverantörer med 6 röster mot 5. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  150 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att godkänna kravspecifikation och dess bilagor för upphandling enligt LOV (SFS 2008:962) 
av utförare av hjälp i hemmet i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt för 
upphandling av utförare av ledsagning enligt socialtjänstlagen. 

att uppdra åt omvårdnadschef att teckna avtal med de utförare som godkänns i enlighet med 
kravspecifikationen. 

 
 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  151 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Förslag till uppdaterade och reviderade tillämpningsföreskrifter för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falu Kommun fr.o.m. 
2010  

Ärendet 
2002 beslutade Riksdagen om maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Denna taxa är 
inskriven i socialtjänstlagens 8 kapitel och utgör ett högkostnadsskydd som begränsar 
kommunernas möjligheter till uttag av avgifter. Under 2009 har de avgifter som inte redan 
tidigare varit relaterade till prisbasbeloppet förändrats till att vara det. Med anledning av detta 
har nu omvårdnadsförvaltningen uppdaterat och gjort mindre revideringar i 
tillämpningsföreskrifterna rörande maxtaxan. Alla avgifter är nu relaterade till 
prisbasbeloppet och kommer årligen att justeras i förhållande till dessa. 
 
Controller Per Petterson föredrar ärendet. 
 

Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att godkänna de uppdaterade och reviderade tillämpningsföreskrifterna för  
avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen i Falu Kommun att gälla 
från och med 2010. 
 

Beslutsunderlag 
Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från 
om med 2010, daterad 2010-12-16 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

enligt förslag.  

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  152 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Lokalbehov inom äldreomsorgen i Falu Kommun  

Ärendet 
Det finns många faktorer i samhället som påverkar omvårdnadsförvaltningens behov av 
lokaler, inte bara andelen äldre i samhället. Omvårdnadsförvaltningen behöver i dagsläget se 
över sitt lokalbehov för att inte betala lokalhyror för lokaler som inte används i verksamheten. 
Dessutom bör omvårdnadsnämnden förbereda sig för att även på lång sikt kunna försörja och 
finansiera verksamhet inom äldreomsorg. Under 2020-talet kommer det demografiska trycket 
att börja öka. Det sker i kombination med att antalet förvärvsarbetande kommer att minska. 
 
Utredningssekreterare Pernilla Bremer svarar på frågor angående utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
Lokalbehov inom omvårdnadsförvaltningen, I dagsläget och i framtiden, daterad 2009-12-02. 
 
Yrkanden 
Christer Falk (S) yrkar på en tredje att-sats; att nämnden beslutar att aktivt arbeta i de styr- 
och projektgrupper som bildas. Detta bifalles av nämnden. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt 

att invänta förvaltningens förslag till en strategisk långsiktig plan för att kunna möta framtida 
lokalbehov inom omvårdnadsnämndens verksamhet samt 

att aktivt arbeta i de styr- och projektgrupper som bildas. 

Expeditioner 
Kommunfastigheter 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  153 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153  Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november 
månad 2009. Sekretess 

 

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2009-12-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom omvårdnadsförvaltningen avseende bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  154 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 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  155 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden  

 

Ärendet 
Delgivningar till omvårdnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2009-12-08 med följande bilagor: 

• Risk- och konsekvensbedömning av arbetsmiljön när det gäller förändringarna på 
Gruvrisgården, Källegården och Herrhagsgården. 

• Protokoll Kommunstyrelsen 2009-12-01, utdrag § 252, Fastställande justering av 
hyror och ramväxling av portokostnader. 

• Sammanträdesplan för omvårdnadsnämnden 2010. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  156 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 För delgivning: Kvartalsrapport 4/09 till Länsstyrelsen angående 
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum 

 

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen delger omvårdnadsnämnden kvartalsrapport 2009-12-10 till 
Länsstyrelsen Dalarna avseende antalet personer som under 4: e kvartalet 2009 haft gynnande 
biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader. 
 
Av rapporten framgår att det finns 10 sådana ärenden att rapportera. 5 av dessa har i dagsläget 
anvisats plats. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapportnr 1260458052853. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna rapporten till protokollet samt 

att översända rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom. 

 

Expeditioner 
KPMG:s revisorer 
Kommunfullmäktige 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  157 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om SKL: s undersökning ”öppna jämförelser” och 
vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med de områden som i undersökningen 
identifieras som förbättringsområden. Då utbildning är det huvudsakliga förbättringsområdet 
kommer åtgärder att vidtas för att höja utbildningsnivån hos baspersonalen. I dagsläget går 40 
personer ur baspersonalen en utbildning för att certifiera sig som undersköterskor. En 
målsättning är att detta ska fortgå under en längre tid, en plan för de kommande tre åren 
kommer att göras. Dessutom ska man vid nyanställningar anställa utbildade undersköterskor. 
Ett annat förbättringsområde är kvaliteten på omsorgen i särskilt boende. När det gäller 
särskilt boende bör Falu Kommun lära av andra kommuner. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om marknadsföring omvårdnad Falun. I attityd 2010 
kommer några frågor läggas med för att få reda på hur inarbetad värdegrunden är bland 
personalen. I samarbete med informationsavdelningen kommer en marknadsföringsplan att tas 
fram under 2010 för att synliggöra omvårdnad Falun. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  158 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker  

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Evy Millbäck rapporterar om ett besök vid julfest på Gruvrisgården tidigare i veckan. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
 



 18 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  159 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Val av ny kontaktpolitiker för de särskilda boendena Skoghem och 
Norshöjden. 

Med anledning av att Dan Lindström (S) och Rosa Sanhueza (S) har avsagt sig sina uppdrag i 
omvårdnadsnämnden avgick de samtidigt som kontaktpolitiker för de särskilda boendena 
Skoghem och Norshöjden. Nya kontaktpolitiker ska utses fram till mandatperiodens slut 
2010-12-31. 
 

•  
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att utse Anders Björn (S) som ny kontaktpolitiker för Norshöjden samt Hans Carlson (S) som 
ny kontaktpolitiker för Skoghem. 

Expeditioner 
Enhetschef XX Norshöjden 
Enhetschef XX Skoghem  
 



 19 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  160 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess 

Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om att i enlighet med beslutet som fattades i 
nämnden 2009-05-28 § 69 har hemtjänst (i ett fall) avslagits med hänvisning till att 
behovet bättre tillgodoses i särskilt boende. 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna diskussionen till protokollet. 

Expeditioner 
 



 20 (20) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  161 2009-12-16 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 161 Övriga frågor 

Ordförande avslutar sammanträdet med att tacka för året som varit och önskar god jul och 
gott nytt år. 

 
Beslut 
 

Expeditioner 
 


