
 1 (23) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Stadshuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2013-06-19  

Datum när anslaget sätts upp 2013-06-23    

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

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

 

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande 
ersättare 

S 

V 

S 

S 

MP 

 

S 

C 

Christer Falk, ordf. 

Patrik Andersson, 1:e vice ordf.             

Karin Jacobsson 

Lars Lagerqvist 

Staffan Mild 

 

Lars Jerde´n 

Kristina Wahlen 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund 

         2:e vice ordf. 

M     Christer Carlsson 

FAP Peter Gehlin 

KD   Katarina Gustavsson 

 

Istället för Camilla Knutsson (S) 

Istället för Gunilla Tagesdotter- 

Barkar (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 
Personal- 
organisation 

V   Eva Ferdeen 

S    Birgitta Grade´n 

MP Inger Olenius 

FP  Åsa Nilse´r 

 

XX, kommunal 

 

      

Övriga deltagare Leif Ekman, sektionschef                Eva Grönlund, MAS 

Kerstin Jansson, sektionschef          Helena Hellberg Sandberg, MAR 

Mikael Söderlund, controller           Annelie Steinholtz, dietist 

Carl Sjölin, HR-controller               Andreas Claesson, handläggare 

Berit Lundkvist, sekreterare            Kristina Knutsson Sjölund, anhörigstrateg 

  
Utses att justera Christer Carlsson 

Justeringsdag 2013-06-20 

Justerade paragrafer  82-102 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 

Ordförande 

 

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

 

Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Christer Carlsson 



 2 (23) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Ekonomisk uppföljning maj 2013 

OMV0003/13-042 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och 

med maj 2013. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och 

med maj 2013samt analys och planerade och vidtagna åtgärder för att få 

ekonomin i balans. 

Efter månadens utfall där fler faktorer är kända t.ex. inte önskad effekt av effektiviseringar, 

löneökningarna och behovsökningarna, förändras och försämras prognosen till – 15 mkr. 

Beläggningen inom vård och omsorgsboende är nu ungefär som under 2012. 

Hemtjänstens ökar av både beviljade och utförda timmar. Kostnaden för sjukfrånvaron har 

sjunkit senaste månaderna. 

Löneökningarna är nu kända och behoven fortsätter öka inom hemtjänsten. Effekterna av de 

olika åtgärderna går långsamt av olika anledningar men bör ge effekt under senare delen av 

året, se ”Åtgärdsplan vid underskott”.  

 

Osäkerhetsfaktorer: 

 Ekonomiska utfallet på de nya verksamheterna, bostadsanpassning och hemsjukvård 

 Intäkterna för hemsjukvård  

 Behovsförändringar 

 

Information om avgifter till nämndens sammanträde i augusti 2013.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning maj 2013 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer 
med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. 

OMV0085/13-701 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Antar den ”Länsövergripande överenskommelsen om samverkan för 

kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar från 18 år”, se bilagan. 

 

Sammanfattning 

Enligt HSL och Socialtjänstlagen är kommuner och landsting skyldiga att 

ingå formaliserade och övergripande överenskommelser gällande samarbete 

kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

I SKL handlingsplan för Psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och 

landsting har man framhållit två prioriterade målgrupper: 

 Barn och unga mellan 0 – 25 år som har eller riskerar att utveckla 

psykisk ohälsa och sjukdom 

 Personer med allvarlig psykisk sjukdom och långvarig psykisk 

funktionsnedsättning.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-30. 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommun 

och landsting kring personer med psykiska funktionshinder. 

2. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner 

och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar från 18 år 2013-2016. 

Sänds till 

Region Dalarna 

Myntgatan 2 

791 51 Falun 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Nätverk för kommuner inom kvalitetssäkrad välfärd 

OMV0084/13-739 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningen ges i uppdrag att delta i Nätverk för 

kommuner inom kvalitetssäkrad välfärd. 

 

Ärende 

Projekt Kvalitetssäkrad välfärd erbjuder kommuner ett behovsanpassat nätverksarbete i syfte 

att förbättra uppföljning och kontroll inom äldreomsorg. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) ger stöd och råd i det praktiska arbetet. Nätverken omfattar sex till tio kommuner. 

Stödet kan avse implementering av ledningssystem, utveckling av uppföljningsmetoder 

och/eller analys av uppföljningsresultat. För att delta åtar sig kommunen att utse en 

projektledare samt en lokal styrgrupp. Det krävs ett politiskt beslut för att delta i 

nätverksarbetet. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsnämndens tjänsteskrivelse 2013-05-27. Nätverk för kommuner 

inom kvalitetssäkrad välfärd. 

Sänds till 

XX Sveriges kommuner och landsting: 

XX.XX@skl.se 
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Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Verksamhetstillsyn hemtjänst  Bjursås 

OMV0171/12-732 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Uppföljning av Kvalitetsuppföljning 2012 Bjursås hemtjänst 

antecknas till protokollet 

 

Sammanfattning 

Vid kvalitetsuppföljning 2012 av Bjursås hemtjänst gjordes ett antal 

påpekanden. Dessa påpekanden har nu granskats ytterligare för att 

kontrollera att de åtgärdats på ett tillfredsställande sätt.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-27. Uppföljning 

av Kvalitetsuppföljning 2012 Bjursås hemtjänst. 

2. Uppföljning av Kvalitetsrevision 2012 Bjursås hemtjänst. 

3. Kvalitetsrevision av hemtjänst Bjursås/Sågmyra (handlingsplan från 

enheten). 

Sänds till 

Enhetschef hemtjänsten Bjursås 

Sektionschef ordinärt boende 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Verksamhetstillsyn Annikas hemtjänst 

OMV0083/10-739 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Uppföljning av kvalitetsrevision 2012 Annikas hemtjänst antecknas 

till protokollet. 

Sammanfattning 

Vid kvalitetsuppföljning 2012 av Annikas hemtjänst gjordes ett antal 

påpekanden. Dessa påpekanden har nu granskats ytterligare för att 

kontrollera att de åtgärdats på ett tillfredsställande sätt.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan kvalitetsuppföljning 2013-02-27. 

2. Uppföljning av kvalitetsrevision 2012 Annikas hemtjänst. 

 

Sänds till 

Annikas hemtjänst 

XX 

XX 

XX 

XX@XX.se 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Åtgärder med anledning av SOSFS 2012:12 

OMV0080/13-734 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Godkänner omvårdnadsförvaltningens analys och 

konsekvensbeskrivning angående SOSFS 2012:12, bilaga 2 

2. Begära utökad budgetram inför 2014 med 2,6 mnkr hos 

kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 

I de tillsyner som socialstyrelsen gjort inom kommunernas särskilda 

boendeformer för personer med demenssjukdom har genomgående brister i 

tillsynen upptäckts. Dessa brister har också uppmärksammats i media på 

olika hålla i landet och där ett fall från Piteå blev mest omtalat och 

beskrivet. Med anledning av detta så gav riksdagen socialstyrelsen i uppdrag 

att ta fram föreskrifter om bemanning i särskilt boende för personer med 

demenssjukdom. 

Föreskrift och allmänna råd beslutades i juni 2012 och fick benämningen 

”Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt 

boende”, SOSFS 2012:12, och träder i kraft 1 januari 2014 (bilaga 1). 

Omvårdnadsförvaltningen har nu analyserat konsekvenserna av föreskriften 

och kommit fram till att ett ramtillskott på 2,6 mnkr krävs för att säkerställa 

att föreskriften och de allmänna råden i SOSFS 2012:12 ska kunna efter-

levas fullt ut. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

3. ”Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda 

boenden” SOSFS 2012:12 

4. Rapport angående tillämpningen av SOSFS 2012:12. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Yttrande angående delbetänkande om Patientlag (SOU 
2013:2) 

OMV0040/13-779 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse angående 

delbetänkande om Patientlag, SOU 2013:2 som sitt yttrande till 

socialdepartementet. 

 

Protokollsanteckning: 

Nämnden betonar att det är viktigt att informera om rätten till möjligheten 

att välja en fast vårdkontakt. 

Sammanfattning 

Den 24 mars 2011 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredare med uppgift att 

lämna förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården 

kan stärkas (dir. 2011:25). Patientmaktutredningen, som den kom att kallas har nu kommit 

med ett delbetänkande om en patientlag och som Falu kommun och dess omvårdnadsnämnd 

är inbjuden att yttra sig över. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-006-13. Yttrande 

angående delbetänkande om Patientlag (SOU 2013:2). 

2. Remiss av delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2). 

3. Patientlag, delbetänkande från patientmaktutredningen, SOU 2013:2. 

Sänds till 

Socialdepartementet: 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se 

 

mailto:s.registrator@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Information om riskbedömning inför semester 2013 - 
hemsjukvården, korttidsenheten Lunden och vård- och 
omsorgsboende 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

2. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen, 

riskbedömning och handlingsplan och prioriteringslista inför 

semesterperiod 2013 för hemsjukvården, korttidsenheten Lunden 

och vård- och omsorgsboende 

 

Ärende 

Socialstyrelsen genomförde augusti 2012  en oanmäld inspektion in ramen 

för äldreuppdraget vid korttidsenheten Lunden. Fokus vid tillsynen var 

rättsäkerhet, personalens kompetens, introduktion, lokala rutiner, 

samverkan, omsorgens innehåll samt den enskilde/patientens upplevelse av 

vården och omsorgen. 

Ansvariga chefer har upprättat har en riskbedömning och handlingsplan och 

en prioriteringslista inför semesterperiod 2013 för hemsjukvården, 

korttidsenheten Lunden och vård- och omsorgsboende. 

Eva Grönlund medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar muntligt och 

svarar på frågor. 

Nämnden delges riskbedömning och handlingsplan och prioriteringslista 

inför semesterperiod 2013 för hemsjukvården, korttidsenheten Lunden och 

vård- och omsorgsboende, skriftligt genom pärmredovisning under 

sammanträdet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Information Öppna jämförelser, mat och måltider 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Annelie Steinholtz, dietist informerar om resultatet av höstens uppföljning 

av riktlinjer för kost och nutrition.  

 Måltidssituationen är ett av fyra fokusområden som valts ut av 

förvaltningens ledningsgrupp.  

Den nationella rekommendationen för måltidsordning anger att minst sex 

måltider per dag bör erbjudas, utspridda över dygnet så att avståndet mellan 

kvällsmål och morgonmål inte överstiger elva timmar.  

Mätning av nattfastans längd ger information om hur rutinerna för 

måltidsordning fungerar på avdelnings- och enhetsnivå. Mätningen är också 

en påminnelse om vikten av att det finns rutiner för att erbjuda mat och 

dryck i verksamheten. 

Information om mat och måltidssituationen inom vård- och omsorgsboende. 

Annelie Steinholtz informerar om rutiner, matbeställning, måltider och 

svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Information om Bostadsanpassningsbidrag 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärende 

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder till 

personer som har funktionsnedsättning. En förutsättning för att få bidrag är 

att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan tillgodoses på annat 

sät, som till exempel med hjälpmedel. Bidrag lämnas till skälig kostnad för 

åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder 

möjlighet till en självständigt liv i eget boende. 

 När det gäller bostaden kan en del anpassningsåtgärder göra att den 

funktionshindrade kan leva ett så självständigt liv som möjligt.  

Dessa åtgärder finns reglerade i lagen om bostads- och anpassningsbidrag. 

Bidraget lämnas till enskild person som har en hyres- eller 

bostadsrättslägenhet eller som äger en bostad för permanent bruk. 

Fastighetsägaren måste godkänna ombyggnaden om man bor i en hyresrätt. 

Det gäller även vissa anpassningar i bostadsrätter.  

Man kan också få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i samband med 

köp eller byte av bostad. Dock krävs särskilda skäl för att välja en bostad 

där kostnadskrävande anpassningar är nödvändiga. Bidrag lämnas inte om 

det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för 

alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Rapport och information om Träffpunkt Centrum 

OMV0071/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

3. Godkänner omvårdnadsförvaltningens rapport till 

VINNOVA enligt bilaga 3. 

4. Godkänner redovisningen av ärendet och uppdra åt 

omvårdnadsförvaltningen att fortlöpande informera 

omvårdnadsnämnden om projektet. 

Sammanfattning 

Med anledning av det uppdrag om att utveckla servicen i anslutning till 

handeln som tilldelades omvårdnadsnämnden i Folkhälsoprogrammet av 

kommunstyrelsen så inledde omvårdnadsförvaltningen en dialog med 

Centrala stadsrum för att utveckla idén. 

Detta har bl.a. resulterat i en ansökan om medel från VINNOVA för 

utveckling av innovationer inom offentlig verksamhet. (bilaga 1) 

VINNOVA har beslutat att bevilja Falu kommun 505 000 kr till 

planeringsprojekt Service Lounge. För att utbetalning av medlen ska komma 

till stånd och projektet formellt påbörjas så har VINNOVA fått en 

basrapport (bilaga 2). VINNOVA begär också en kompletterande rapport 

om projektet förankring och generaliserbarhet. Denna rapport tillställs nu 

omvårdnadsnämnden för beslut och redovisas i bilaga 3. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

5. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-11. Rapport om 

planeringsprojekt service lounge. 

6. Ansökan till VINNOVA 

7. Basrapport till VINNOVA 

8. Kompletterande rapport till VINNOVA 

Sänds till 

VINNOVA 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Information nytt vård- och omsorgsboende - Nedre 
Gruvriset 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Ordförande informerar nämnden om det fortsatta arbetet med det nya vård- 

och omsorgsboendet på Nedre Gruvriset – Galgberget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Presentation av ny medicinskt ansvarig för 
rehabilitering - MAR 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärende 

Helena Hellberg Sandberg presenterar sig och informerar om sitt uppdrag 

som medicinskt ansvarig för rehabilitering – MAR. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering – MAR är en administrativ tjänst med 

ett övergripande ansvar för rehabilitering i kommunen. 

MAR-tjänst är inte lagstadgad men uppdraget för rehabilitering finns i varje 

kommun. Arbetet som MAR innebär att vara omvärldsspanare, vara 

drivande i utvecklingsfrågor för rehabilitering ur ett patientsäkert och 

evidensbaserat perspektiv. MAR:s uppdrag styrs ytterst av samma reglering 

som styr MAS-uppdraget. 

Ett av MAR:s uppdrag är att sprida förståelse att rehabilitering är vinnande 

koncept både ur ett förebyggande perspektiv och efter skada eller sjukdom.  

MAR stöttar legitimerad personal och informerar om nyheter. I uppdraget 

ingår att skriva riktlinjer för legitimerad personal och annan personal för en 

patientsäker och god vård. Det ingår tillsyns- och granskningsansvar av alla 

enhet i kommunen. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Inspektionen för vård och omsorg-IVO. Underrättelse 
2013-05-16 och beslut 2013-06-18. Sektion vård och 
omsorgsboende. Sekretess 

OMV0028/13-796 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar Socialstyrelsens underrättelse 2013-05-16 

till protokollet. 

4. Nämnden antecknar Inspektionen för vård och omsorgs beslut 

2013-06-18 till protokollet. 

Ärende 

Sektionschef Kerstin Jansson informerar om att Socialstyrelsen i 

underrättelse 2013-05-16 gett nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet samt 

informerar om Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2013-06-18 

gällande en tillsyn inom ett vård- och omsorgsboende. 

Nämnden delges ärendet skriftligt genom bordsredovisning. 

Kerstin Jansson redogör muntligt för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialstyrelsen. Underrättelse 2013-05-16. Möjlighet att lämna 

synpunkter. 

2. Inspektionen för vård och omsorg - IVO. Beslut 2013-06-18. 

Sänds till 

IVO 

Avdelningen mitt 

Box 423 

701 48 Örebro 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
maj månad 2013. Sekretess 

OMV0020/13-739 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 

(delegationslista) daterad 3 juni 2013 de delegationsbeslut som fattas av 

biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 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 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0005/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i 

tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2013. 

Handlingarna delges nämnden skriftligen i form av pärmredovisning. 

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-05-14 § 87. 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun. 

OMV0005/13-700. 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-05-14 § 94. Förändrad 

avgift för mat och matdistribution. OMV0191/12-730 

 

 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-29. Delgivningar till 

omvårdnadsnämnden juni 2013. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Sektionschef Leif Ekman informerar om verksamheten inom sektion 

ordinärt boende. 

 

Ordförande informerar om hög beläggning inom vård- och omsorgsboende. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Patrik Andersson (V) informerar om sin kontakt med hemsjukvården som 

kontaktpolitiker. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Kurser och  konferenser 

OMV0008/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Ordförande informerar om studiebesöket i Västerås och e-hemtjänst. 

E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda 

hemtjänstanvändare ett nytt sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp 

av ny kommunikationsteknik. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-06-19 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Övriga frågor 

OMV0007/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Eva Grönlund informerar om arbetet med värdighetsgarantier. 

Nämnden delges broschyr om värdighetsgarantier. 

 

 

 


