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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Ekonomisk rapport december 2013 

OMV0003/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och 

med december 2013.  

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med december 

2013.  

 

Årets resultat slutar på ca -17 650 000 kronor. Prognosen var på 20 miljoner kronor. 

Förvaltningen fick bland annat 1,5 miljoner kronor från Kommunfastigheter för förseningen 

av nya boendet och som kompensation för utskrivningsklara. Omvårdnadsförvaltningen fick 

också tillbaka 300 000 kronor från kostenheten och 200 000 kronor från Ld hjälpmedel. Detta 

var intäkter vi inte visste om när vi gjorde senaste prognosen. 

 

Största orsaken till underskottet hänger samman med det ökade behovet av hemtjänst. 

Betalningsansvaret har ökat senaste månaderna och både hjälpmedelskostnaderna och 

personalkostnaderna för sjuksköterskorna överstiger budget.  

 

Beläggningen inom vård och omsorgsboende är fortfarande hög. Sjukfrånvaron är något 

högre än tidigare år. 

 

Pia Joelson informerar och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning december 2013 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Verksamhetstillsyn hemtjänsten Enviken 

OMV0045/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från hemtjänsten 

Enviken antecknas till protokollet. 

2. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp de 

påpekanden som gjorts i kvalitetsuppföljningsrapporten.  

3. Informationen från ansvarig chef antecknas till protokollet. 

 

Sammanfattning 

I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern 

verksamhet har kvalitet- och utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljning i 

hemtjänsten Enviken. Enheten som drivs av omvårdnadsförvaltningen i 

egen regi besöktes i oktober 2013. Kvalitetsuppföljningarna är gjorda 

utifrån omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänst och ledsagning 

och innefattar även de eventuella goda exempel och utvecklingsarbeten som 

utförarna arbetar med.   

Ellinor Flink och Barbro Norman som är nuvarande respektive före detta 

enhetschef  redovisar ovan rubricerat ärende och svarar på frågor. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse kvalitetsuppföljningsrapport hemtjänsten Enviken 

2. Kvalitetsrevision av hemtjänst Enviken 

Sänds till 

Leif Ekman, sektionschef ordinärt boende 

Nuvarande och före detta enhetschef hemtjänst Enviken 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Samrådshandlingar detaljplan för Herrhagsgården 

OMV0140/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar omvårdnadsförvaltningens delegationsbeslut till 

protokollet. 

Sammanfattning 

Inom ramen för sitt ansvar att vara delaktig i samhällplaneringen har 

omvårdnadsnämnden inbjudits till att yttra sig över förslag till förändrad 

detaljplan för området omkring Herrhagsgården. Ärendet skulle vara 

stadsbyggnadskontoret till handa senast 21 januari 2014.  

Omvårdnadsförvaltningen har med delegationsordningen som stöd skickat 

in svar till stadsbyggnadskontoret. Av svaret framgår att de parkerings-

platser som idag finns i berört område upplevs som otillräckliga till antalet 

och att det bör beredas plats för fler vid uppförande av bostadshus eller 

annan byggnad. Vidare framförs att det är av största vikt att det grönområde 

som avskärmar Herrhagsgården från trafik bibehålls och utvecklas. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2014-01-22 

2. Herrhagsgården pb Samrådshandling 

3. Herrhagsgården pk samrådshandling 

4. Herrhagsgården pk skalritning 

5. Herrhagsgården pkt samr. 

6. Herrhagsgården samrådsinbjudan 

7. PM bullerberäkning 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Remissvar angående Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om våld i nära relationer 

OMV0147/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden tar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse om våld i 

nära relationer som sitt yttrande.  

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden har som en del i Falu kommuns gemensamma remissvar getts 

tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd om 

våld i nära relationer samt tillhörande konsekvensutredning. Socialstyrelsen har 

arbetat fram detta förslag till nya föreskrifter och allmänna råd som ska vara 

gemensamma för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Att de fastställs 

gemensamt för socialtjänst och hälso- och sjukvård är en framgångsfaktor och 

upplevs positivt. Remissutgåvan är genomgången av projektgrupp samt projektledare 

för arbetet mot våld i nära relationer, enhetschef för kvalitet och utvecklingsenheten 

samt MAS, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Omvårdnadsförvaltningen 

instämmer i stort till förslaget.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse Våld i nära relationer, 2014-01-09 

2. Remiss – Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om 

våld i nära relationer. 

3. SOSFS 2014:xx Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer. 

4. Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer. 

Sänds till 

XX, ANDT-strateg, beredskapssamordnare, stadskansliet, Falu kommun.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Kultur i vården 

OMV0036/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

Sammanfattning 

Under våren och hösten 2013 har musik återkommit till träffpunkten 

Svärdsjö, Skoghem, Gruvrisgården, Smedjan, Örjesbogården, 

Bjursåsgården, Sandtäktsgården, Källegården, Lyssfallet, Risholnsgården, 

Herrhagsgården och Lustigknopp. Elever från har haft sommarkonserter vid 

alla vård- och omsorgsboenden och dagliga verksamheter. 

 

Bildverksamheten har besökt Källegården, Herrhagsgården, Bjursåsgården, 

Smedjan, Lustigknopp, Herrhagsgården, Risholnsgården och Källegården. 

 

Under 2014 planeras musik- och bildverksamhet på samma platser som 

2013. Tre spelningar respektive sju bildverksamhetstillfällen kommer att 

genomförs per enhet. Sommarkonserter med elever från musikskolan 

planeras att genomföras två gånger per vård- och omsorgsboende och en 

gång per daglig verksamhet. 

  

Beslutsunderlag 

1. Skriftlig sammanfattning 2013 och 2014 

2. Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu 

kommun 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Sommarkollo för 
äldre 

OMV0122/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att 

de behov som motionen avser att tillgodose redan hanteras 

inom ramen för den individuella biståndsprövningen enligt 

socialtjänstlagen. 

Protokollsanteckning 

Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har på remiss översänt en motion från Katarina 

Gustavsson (KD) med rubriken:” Sommarkollo för äldre” (KS0459/13). 

Bevarandet av funktioner, betonandet av hälsa, viljan att ge liv, lust, glädje 

och mångfald inom äldreomsorgen som lyfts fram i motionen stämmer väl 

in med de ambitioner som redan finns inom äldreomsorgen och som 

omvårdnadsförvaltningen och de entreprenörer som utför verksamhet har 

med sig i sitt utförande av olika aktiviteter och dessa brukar kunna utökas 

sommartid. För den som tillfälligt har behov av att vistas på annan plats än 

vård- och omsorgsboendet och där få sina behov tillgodosedda så prövas 

och beslutas det särskilt.  

I det bistånd som ges i ordinärt boende i form av hjälp i hemmet och 

ledsagning så tas kontinuerligt ansökningar emot, prövas och beslutas som 

handlar om social samvaro, aktiviteter och stimulans. I socialtjänstlagen så 

regleras också den enskildes rätt att få hjälp i hemmet vid vistelse i annan 

kommun än hemkommunen.  

Det finns flera olika anordnare av aktiviteter och evenemang för olika 

målgrupper sommartid i den riktning som avses i motionen.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2011-11-26 

Motion ”Sommarkollo för äldre” 
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Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Uppvakta alla 
100-åringar i vår kommun 

OMV0125/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att ge kommunfullmäktige i 

uppdrag att uppvakta alla 100-åringar i kommunen. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har på remiss översänt en motion från Katarina 

Gustavsson (KD) med rubriken:” Uppvakta alla 100 åringar i vår kommun” 

(KS0542/13) 

Omvårdnadsförvaltningen bedömer att det inte finns sakliga skäl för en 

kommun att uppmärksamma en unik kommunmedlem som fyller 100 år 

utan att det skulle kunna anses att kommunen frångår kommunallagens 

likställighetsprincip. 

Jonas Hampus informerar och svarar på frågor. 

Ordförande Christer Falk föreslår att ge fullmäktige i uppdrag att sköta uppvaktningen vilket 

nämnden ställer sig bakom. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2014-01-16 

2. Motion: ”Uppvakta alla 100-åringar i vår kommun”  

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Bostadsanpassningsärende 

OMV0029/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Med stöd av §§ 4-7 BAB, bevilja NN bostadsanpassningsbidrag upp 

till 772 466 kr inklusive moms för anpassningar enligt bilagd 

ansökningshandling. 

2. Ge sektionschef för sektion bistånd, vård och utveckling i uppdrag 

att godkänna den färdiga anpassningen och, med stöd av §§ 15- 17 

BAB, hantera bostadsanpassningsbidrag upp till 772 466 kr 

inklusive moms i detta ärende. 

Sammanfattning 

Ansökan med bostadsanpassningsintyg (bilaga 1 och 2) inkom till 

omvårdnadsförvaltningen den 12 augusti 2013. Vidare har ritningar, 

kostnadsberäkningar och kalkyl för ansökt anpassning inkommit från NN. 

Handlingarna har granskats av bostadsanpassningsbidragshandläggaren och 

dennes utredning redovisas i bilaga 5. Under utredningsarbetet har 

omvårdnadsförvaltningen med stöd från kommunfastigheter undersökt 

alternativa lösningar i det aktuella fallet och svaret redovisas i bilaga 6. 

Då bostadsanpassningsbidraget i detta fall överstiger 5 basbelopp (222 000 

kr) så bereds ärendet för beslut i omvårdnadsnämnden. 

Jonas Hampus redovisar för ovan rubricerat ärende och Jonas Hampus, 

Niclas Karlsson och Bengt Sternerhag svarar på frågor. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Intyg 

3. Ritningar 

4. Kostnadsberäkningar 

5. Kostnadsberäkning (reviderad) 

6. Svar på förfrågan om modul 

Sänds till 

Vårdnadshavare för NN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Stimulansbidrag år 2014 till kommuner och landsting för 
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 

OMV0149/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen.  

Sammanfattning 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har träffat en 

överenskommelse med syftet att bidra till att förbättra systematiskt 

förändringsarbete för de mest sjuka äldre.  

Maria Skog informerar och svarar på frågor.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 
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Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2013 

OMV0019/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet.  

Sammanfattning 

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6f § och 6h §, ska omvårdnadsnämnden en gång per 

kvartal lämna en statistikrapport avseende gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § samma 

lag, som inte verkställts 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 och kommunens 

revisorer rapportera alla gynnade beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 

månader från det att verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

 

Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport/sammanställning till kommenens revisorer samt 

kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6f § 6 h §.  

Sänds till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i 
samband med flyttning till särskild boendeform 2013 

OMV0011/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden tar delegationsbesluten till protokollet.  

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivese daterad 2014-01-02 de 

delegationsbeslut som fattas avseende hyresbefrielse i samband med 

flyttning till särskild boendeform under tiden 1 juli till 31 december 2013.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
december 2013 

OMV0020/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 

(delegationslista) daterad den 2 januari 2014 de delegationsbeslut som fattas 

av biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende i form av 

pärmredovisning.   

Beslutsunderlag 

Förteckning delegationsbeslut daterad 2014-01-02. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Anmälan om beslut personalärenden 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet.  

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 

pärmredovisning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Principiellt ärende 

OMV0012/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

Sammanfattning 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 2014 

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 Kommunfullmäktige 2013-11-21§ 226. Revidering och fastställande 

av budget 2014 och ekonomisk plan för 2015-16 samt mål för god ekonomisk 

hushållning. OMV0001/14 

 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-21§ 232. Svar på motion från Katarina 

Gustavsson (KD): Erbjud de äldre med etnisk bakgrund mat från andra kulturer. 

OMV0201/12 

 

3. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-21 § 236. Antagande av 

Integrationspolitiska programmet. OMV0005/13 

 

4. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-21§ 237. Beslut om 

Samverkansorganisationer för vissa hjälpmedelsfrågor med gemensam 

Hjälpmedelsnämnd i Dalarna. OMV0089/13 

 

5. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 256 Förvaltningsgemensamma 

granskningsområden i Internkontrollplaner 2014 OMV0134/13 

 

6. Sveriges kommuner och landstings beslut nr 9 om förbättrad 

patientsäkerhet. OMV0150/13 

7. Sveriges kommuner och landstings beslut nr 19 om fortsatta insatser 

för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård. OMV0151/13 

8. Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12 § 290 Ändringar i 

genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram 

OMV0005/13 

9. Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12 § 292 Antagande av 

Vision för Falu kommun OMV0005/13-700 

10. Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12 § 298 Entledigande 

från uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval 

OMV0005/13-700 

11. Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12 § 300 Fyllnadsval till 

uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden OMV0005/13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014 

OMV0006/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att se över 

rutinerna kring läkemedelshantering. 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen.  

Ärende 

Förvaltningschef Pia Joelson informerar om följande. 

 Den grupp som förut visat intresse för intraprenad är inte längre lika 

intresserade men fortsatt diskussion pågår. 

 Invigning av Kårebacken är uppskjuten en vecka och beräknas nu till 

den 7 mars 2014. Förseningen beror bland annat på den olycka i 

samband med att en trapp rasade samman som inträffat. Eva Busk är 

enhetschef för vård- och omsorgsboendet och det är klart vilka som 

ska utgöra personalgruppen. 

 Vad det gäller Innobuildprojektet så har Lyngsdals kommun precis 

meddelat att de inte riktigt är med på den metod som föreslagits. 

Kravet från EU är att det sker en gemensam upphandling. Eventuellt 

kommer Jonas Hampus att åka till Norge snarast för att föra en 

diskussion så att upphandlingen kan komma igång. Detta innebär en 

risk för fördröjning.  

 Omvårdnadsförvaltningen samverkar med flera andra aktörer 

rörande utbildning bland annat genom att vara med i olika 

samverkansgrupper. Förvaltningen är även med i ett utbildningsråd 

med gymnasiet som har KLIPP, det vill säga ett system för att 

fördela praktikplatser. Idag har förvaltningen även samarbete med 

SVUK, som är en utbildningssamordnare, men från och med i vår 

kommer samarbetet bli med Kristinegymnasiet istället. Pia Joelson 

är med i SUDD-rådet som är ett samverkansorgan som kommunen 

och Högskolan dalarna är med i. Doktoranden som anställts av 

förvaltningen kommer närvara på sammanträdet i mars. Ulla Uhlin 

och Kristina Knutsson Sjölund är kontaktpersoner för de studenter 

som är ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi fortsätter 

även att utbilda våra anställda och endast personer med utbildning 

anställs. Anställda timavlönade som förvaltningen bedömer som 

lämpliga att anställa tillsvidare erbjuds utbildning. 

 Pia Joelson delar ut kort över olämpliga läkemedel som Landstinget 

låtit trycka upp och berättar att mer allmän information om 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

läkemedel måste nå ut i verksamheten. Det pågår många olika 

insatser. Ett mål är att personal ska gå igenom alla generella 

läkemedel två gånger per år som i ett led att säkerställa ett bättre liv 

för de sjuka äldre. Idag uppfylls inte målet helt och hållet. Patrik 

Andersson (V) föreslår att förvaltningen särskilt ska satsa på att få 

hemtjänstpersonal att bli mer uppmärksamma på om de äldre får rätt 

sorts läkemedel. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet. 

Ärende 

Inga rapporter anmäls till dagen sammanträde.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Kurser och konferenser 2014 

OMV0008/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet. 

Ärende 

Inga kurser eller konferenser anmäldes till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Övriga frågor 2014 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen.  

Ärende 

Sektionschef Kerstin Jansson informerar om att Falu kommun har den äldste 

personen i landet boendes på ett av sina vård- och omsorgsboenden. 

Firandet av 110-åringen kommer att ske på boendet av enheten. 

 

Anders Björn (S) tipsar om tidningen Kommunalarbetaren. 

 

 

 

 


