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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2014-10-22  

Datum när anslaget sätts upp   Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Beatrice Fernros 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-16:00 

Beslutande S 

S 

S 

S 

MP 

 

Christer Falk, ordf. 

Karin Jacobsson 

Lars Lagerqvist 

Monica Enarsson 

Staffan Mild 

 

M     Christer Carlsson 

C      Gunilla Tagesdotter Barkar 

FAP Peter Gehlin 

KD   Katarina Gustavsson 

 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 

Birgitta Gradén (S) 

Anders Björn (S)  

Eva Ferdeen (V) 

Vanja Ottervall (M) 

 
Karolina Tham (S)                                       

Inger Olenius (MP) 

istället för Karin Jocobsson (S) 

istället för Patrik Andersson (V) § 141   

istället för Patrik Andersson (V) § 142-156  
istället för Catharina Hjortzberg-Nordlund(M) 

 

Kristina Walén (C) §§141-154 

Violet Maskoonee (FAP) 

Åsa Nilser (FP) 

 

 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef                             Carl Sjölin, HR-controller 

Jonas Hampus, sektionschef                              Maria Skog, enhetschef  

Mikael Söderlund, controller                             Sandra Rönningen, biståndshandläggare 

Beatrice Fernros, sekreterare                             Erik Axelsson, student 

  
Utses att justera   Vanja Ottervall 

Justeringsdag   2014-10-23 

Justerade paragrafer  141-156 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

……………………………………………………………... 
 Beatrice Fernros 

 

Ordförande 

 

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

 

Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
 Vanja Ottervall 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Ekonomisk uppföljning september 2014 och 
verksamhetsplan 2015 

OMV0003/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och med 

september 2014 samt verksamhetsplanen för 2015 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och 

med september 2014 samt analys och planerade åtgärder för att få ekonomin i 

balans. Utfallet visar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor. Underskottet 

beror på ökad hemtjänst, fördyrande kostander för vård- och omsorgsboende 

och betalningsansvaret. 

Verksamhetsplanen för 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 gås 

igenom.  

Pia Joelson, omvårdnadschef, redogör för ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning september 2014 

Verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Kostnad per brukare 

OMV0133/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet 

Ärende 

Det är cirka 90 av landets 290 kommuner som redovisar kostnad per 

brukare på det sätt som Falun gör, det vill säga är med i Kostnad per 

brukare som koncept. Kalkylen visar kostnader för alla insatser ända ner 

på avididentifierad personnivå och bygger på alla kommunens 

verksamhetskostnader och beslut för 2013. Resultaten visar att Falu 

kommuns kostander för hemtjänst per timme står sig väl i förhållande till 

de andra kommunerna som redovisar på samma sätt. Falu kommuns 

genomsnittliga kostnader för ett dygn inom vård- och omsorgsboende 

ligger under snittet. När man jämför kostnaderna med brukarnöjdhet så 

kan både hemtjänst och vård- och omsorgsboende klassas som 

verksamheter med rimliga kostnader och goda resultat på brukarnöjdhet. 

Förutom att ta fram priset per timme eller boendedygn kan resultatet också 

användas till att jämföra om kommunen i förhållande till andra beviljar 

mycket eller litet hjälp inom till exempel hemtjänst. 

 

Controller Mikael Söderlund redogör för ovan rubricerat ärende och svarar på 

frågor.  
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Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Svar på remiss: Rätt information på rätt plats i rätt tid 
(SOU 2014:23) 

OMV0113/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande 

över SOU 2014:23 

Sammanfattning 

I slutbetänkandet SOU 2014:23 ”Rätt information på rätt plats i rätt tid” 

presenteras att två nya lagar ska stiftas med syfte att möjliggöra sammanhållen 

journalföring på ett enklare sätt.   

Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker de förslag som läggs fram i SOU 2014:23 

då mäniskor förväntar sig rätt vård och omsorg i rätt tid och att den som ger 

vården har tillgång till rätt information. Kvaliteten på skyddet av den 

personliga integriteten är i slutändan beroende på hur informationen hanteras 

av proffessionen i vården och omsorgen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-10-02 Svar på remiss angående SOU 2014:23 

”Rätt information på rätt plats i rätt tid” 

2. SOU 2014:23 

3. ”När vården blir IT” – Forskningsrapport 2014/8, institutet för 

framtidsstudier 

Sänds till 

Socialdepartementet 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Information om kundcenter/service lounge 

OMV0071/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden antecknar informationen till protokollet 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med införandet 

av service lounge och eller kontaktcenter om kommunen som helhet 

väljer att inte arbeta vidare med konceptet  

Ärende 

Den 26 februari 2014 fattade omvårdnadsnämnden beslut om att förvaltningen 

skulle arbeta vidare för ett genomförande av service lounge och eller ett 

kundcenter. Nämnden beslutade även att förvaltningen ska återkoppla vad som 

händer i ärendet. En förstudie rörande kundcenter, eller kontaktcenter som det 

föreslås heta, har gjorts och redovisats i kommunstyrelsens allmänna utskott 

och kommunstyrelsens utvecklingsutskott under oktober månad 2014. Både 

allmänna utskottet och utvecklingsutskottet ställer sig bakom förslaget under 

förutsättning att det kan finansieras. Förslaget har även diskuterats i 

budgetdialogen den 20 oktober 2014 som meddelar att det inte finns några 

pengar för detta i befintlig budget. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen den 

28 oktober 2014.  

Om förslaget kan finansieras i nästkommande budget är planen att det ska 

anställas en projektledare som håller i trådarna och som startar upp ett 

kontaktcenter som inkluderar telefoni, fysiska besök, e-post och andra e-

tjänster. Tanken är att först koppla på miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, ledningsförvaltningen och delar av omvårdnadsförvaltningen. 

Utredare Beatrice Fernros redogör för ovan rubricerat ärende och svarar på 

frågor. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna 

OMV0056/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden antecknar resultatet av uppföljningen till protokollet 

2. Omvårdnadschefen ges i uppdrag att underteckna och skicka in resultat 

av omvårdnadsnämndens uppföljning av värdighetsgarantier 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, i kraft 

som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Prestationsersättningen från Socialstyrelsen för år 2014 kommer att utbetalas 

utifrån två kriterier. Det första kriteriet där Falu kommun ingår omfattar 68 

kommuner som 2013 beviljats prestationsersättning för att ha utformat och 

inrättat minst tre lokala värdighetsgarantier och skickat in en av Socialstyrelsen 

godkänd plan för hur dessa garantier ska följas upp. För att beviljas prestations-

ersättning ska resultatet av uppföljningen redovisas till Socialstyrelsen.  

Enkäter har lämnats ut till kund, anhörig och medarbetare och är nu under 

bearbetning. Svaren kommer att belysa om värdighetsgarantierna är kända, 

medfört mervärde för kund samt om de förändrat personalens arbetssituation. 

Redovisningen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2014. 

Den 3 december 2014 presenteras resultatet från enkäterna. 

Projektledare Eva Grönlund redogör för ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-09-24 Uppföljning av omvårdnadsnämndens 

värdighetsgarantier 2013 

2. Ansökningsblankett 1. Prestationsersättning till kommuner som infört 

tre lokala värdighetsgarantier och presenterar en plan för uppföljning 

3. Resultat av uppföljningen av omvårdnadsnämndens värdighetsgarantier 

4. Sammanställning av de informationssatsningar som genomförts under 

2013 avseende värdighetsgarantier 

Sänds till 

Socialstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Enskilt ärende. Sektion vård- och omsorgsboende. 
Sekretess 

OMV0126/14 

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 beslut till 

protokollet 

Ärende 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lehtonen redogör för ovan 

rubricerat ärende. Nämnden delges ärendet skriftligt genom bordsredovisning.  

Sänds till 

Inspektionen för vård och omsorg 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och 
funktionshindrade i Vård och omsorgsboende. 

OMV0129/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar informationen till protokollet 

Ärende 

Förvaltningschef Pia Joelson redogör för ovan rubricerat ärende. Nämnden 

delges ärendet skriftligt genom bordsredovisning.  

 



 10 (18) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Rapportering av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2014 

OMV0018/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL 16 kap. 6 f § och 6 h §, ska omvårdnadsnämnden 

en gång per kvartal lämna en statistikrapport avseende gynnande biståndsbeslut 

enligt 4 kap. 1 § samma lag, som inte verskställts 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.  

Omvårdnadsnämnden delges ovan rubricerat ärende i form av 

pärmredovisning. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsnämndens tjänsteskrivelse 2014-10-14, Statistik-

rapport/sammanställning till kommunens revisorer samt komunfullmäktige 

enligt socialtjänstlagen 16 Kap. 6 f § och 6 h §. 

Sänds till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Principiellt ärende 

OMV0012/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen 

Ärende 

Två principiella ärenden delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Sektionschef Jonas Hampus och biståndshandläggare Sandra Rönningen 

redogör för dem.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
september 2014 

OMV0020/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 

(delegationslista) daterad den 1 oktober 2014 de delegationsbeslut som fattats 

av biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Anmälan om beslut i 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 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

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 2014-08-

27 § 76 Antagande av entreprenör för rivning av delar av 

Hälsinggårdsskolan OMV0005/14  

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-08-

27 § 80 Lägesrapport om pågående och kommande 

investeringsprojekt OMV0132/12 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-08-

27 § 81 Rapportering från EU-projekt Innobuild OMV0312/12  

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-09-

17 § 93 Redovisning av antagna tekniska konsulter 

OMV0005/14 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-09-

17 § 94 Redovisning av entreprenör för rivning av delar av 

Hälsinggårdsskolan OMV0005/14 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-

17 § 86 Svar på revisionsrapport över granskning av hantering 

och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet 

OMV104/14 

7. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18 § 188 Svar på 

motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina Wallén (C) 

Trygghetsboende i Enviken OMV0070/14 

8. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18 § 196 

Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 2015-2018 

OMV0005/14 

9. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18 § 203 

Entledigande från uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden 

samt fyllnadsavtal OMV0005/14 
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Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen 

Ärende 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande: 

 Just nu håller omvårdnadsförvaltningen på att utvärdera de anbud som 

inkommit med anledning av upphandlingen av Daljunkaregården. 

Nämnden kommer att bjudas in till en presentation av utvärderingen 

den 25 november klockan 17:00 i sal D, stadshuset. 

 Förvaltningen har den 20-21 oktober 2014 haft besök av Inspektionen 

för vård och omsorg föranlett av två Lex Maria-ärenden. De kommer att 

arbeta vidare med utvärderingen till i början på nästa år. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet 

Ärende 

Inga rapporter från besök ute i verksamheten av kontaktpolitiker anmäls till 

dagens sammanträde.  

Lars Lagerkvist (S) berättar om en verklig händelse i Falu kommun och vill ge 

beröm till personalen för deras professionella bemötande. 
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Sammanträdesdatum 

2014-10-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Kurser och konferenser 

OMV0008/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet 

Ärende 

Ordförande Christer Falk informerade om att han tillsammans med Patrik 

Andersson och Catharina Hjortzberg-Nordlund deltagit i FSS-konferensen i 

Göteborg.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-10-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Övriga frågor 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet  

Ärende 

Inga övriga frågor anmäldes till sammanträdet. 

 

 

 


