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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-04-27 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Christer Carlsson 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2011-05-03 

Justerade paragrafer 54 – 70 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Maria Skog

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

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

 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-04-27 
Datum när anslaget sätts upp 2011-04-   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15– 16.25                                           

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
S 
MP 
 
 
S 
S 
V 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Karin Jacobsson 
Lars Lagerkvist 
Camilla Knutsson 
Staffan Mild 
 
 
Mia Sjögren 
Gunnar Rydberg 
Eva Ferdeen 
 
 
 
 
 

M 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
 
M 
M 
FP 
FAP 
 
 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Carlsson 
 Gunilla T Barkar 
 Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
  
Jan-Erik Holmberg 
Vanja Ottervall 
Anders Nilser 
Peter Gehlin 

Personalorganisation Kommunal XX  

Tjänstemän Pia Joelson, förv.ch 
Jonas Hampus, sektionschef  
Eva Grönlund, Sektionschef  
Maria Skog, sekreterare 

Mikael Söderlund, Controller 
XX, Folkhälsostrateg 
XX, Miljöinspektör 
XX, Utvecklingsledare 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 49  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 54 Information och dialog om hållbar utveckling............................................................... 3 

§ 55  Ekonomisk uppföljning t.o.m. mars 2011 ...................................................................... 4 

§ 56 Boendeplan för äldre ...................................................................................................... 5 

§ 57  Utemiljö Vård- och omsorgsboende .............................................................................. 6 

§ 58 Redovisning av Kostnad Per Brukare 2010 ................................................................... 7 

§ 59 Principiellt ärende, sekretess .......................................................................................... 8 

§ 60 Redovisning av 2010 års statliga stimulansmedel.......................................................... 9 

§ 61  Förändrad tillämpning av LOV.................................................................................... 10 

§ 62 Hemsjukvården............................................................................................................. 11 

§ 63  Nytt nämndeschema ..................................................................................................... 12 

§ 64 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2011. Sekretess................................... 13 

§ 65 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars månad 2011. 
Sekretess....................................................................................................................... 14 

§ 66 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 15 

§ 67 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 16 

§ 68 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 17 

§ 69 Rapporter från kontaktpolitiker.................................................................................... 18 

§ 70 Övriga frågor ................................................................................................................ 19 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  54 2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 54 Information och dialog om hållbar utveckling 

Dnr OMV 007/11 

 
Hållbar utveckling definieras ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” och delas in i tre olika 
dimensioner: miljö, tillväxt/ekonomi och folkhälsa. Alla delar är lika viktiga och en 
förutsättning för varandra.  
 
Cirka 150 mål finns samlade i tre målprogram, med tillhörande åtgärdsplaner. Där finns de 
mål vi vill nå inom ekonomisk tillväxt, miljö och folkhälsa. Programmen är ett resultat av 
samarbetet mellan Falu Kommun och andra viktiga aktörer inom varje område. 
 
XX, XX och XX från Miljökontoret föredrar ärendet, leder dialogen och svarar på frågor. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 55  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55  Ekonomisk uppföljning t.o.m. mars 2011 

Dnr OMV 0003/10, OMV 004/10 

 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. mars 2011, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden 
muntligt vid dagens sammanträde. Kort information och redovisning ges även om 
budgetdialog 2012. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 56  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Boendeplan för äldre 

Dnr OMV 0104/10 

 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige gav 2010 Omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott och Kommunfastigheter, ta fram en boendeplan för äldre 
i Falu kommun. Boendeplanen är ett strategiskt styrinstrument för den framtida planeringen 
av seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboenden i Falu Kommun under 
åren 2011-2030. Under året har en projektgrupp och fem arbetsgrupper under ledning av 
Projektledare Inger Lund-Petersen arbetat fram den Boendeplan som nu presenteras. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att godkänna boendeplanen för äldre 2011-2030 
 
Beslutsunderlag 

• Bilaga: Boendeplan för äldre 2011-2030. 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 57  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57  Utemiljö Vård- och omsorgsboende 

 Dnr OMV 0061/11  

 
 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden tog i juni 2010 beslut om att bilda ett uteråd som skulle se på nuläget, 
önskat läge samt tidsplan och utifrån det presentera en genomförandeplan för att skapa en 
trevlig och säker utemiljö för alla Vård- och omsorgsboenden. Uterådet började sitt arbete i 
september 2010 med att ta fram kriterier för önskad status för utemiljöerna. Rådet besökte 
sedan samtliga enheter och gick igenom utemiljöernas status. Slutsatsen av arbetet är att det 
finns ett behov av åtgärder på flera enheter och att det löpande underhållet är eftersatt.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med förslagen och verkställa dessa under 
planperioden till 2013. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 58  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Redovisning av Kostnad Per Brukare 2010 

 Dnr OMV 0068/07 

 
Ärendet 
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- 
och handikappomsorg och för hur insatserna kan knytas till den enskilde brukaren eller 
grupper av brukare. KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och 
service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur 
olika perspektiv. Till äldre- och handikappomsorg hör alla insatser som kommunerna har 
ansvar för och som riktar sig till äldre och funktionshindrade.  
 
Syftet med arbetet är att presentera jämförelser mellan de kommuner som använder Kostnad 
per brukare (KPB). Syftet är också att visa på exempel och resultat som kan vara användbara 
för att få bättre underlag till verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning. 
 
Sektionschef Jonas Hampus och Controller Mikael Söderlund presenterar 2010 års resultat 
och svarar på frågor. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 59  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Principiellt ärende, sekretess  

Dnr OMV 0012/11 

 
Ärendet 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
 

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 60  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Redovisning av 2010 års statliga stimulansmedel 

Dnr OMV 0113/10 

Ärendet 
 
Sedan 2006 har statliga stimulansmedel fördelats till landsting och kommuner för att driva 
utvecklingen framåt inom äldreomsorgen. De områden som prioriterats är rehabilitering, kost 
och nutrition, demens, läkemedelsgenomgångar, det sociala innehållet och förebyggande 
hembesök. Det har även funnits möjlighet att använda stimulansmedlen för att täcka 
kostnader för framtagande av individbaserad statistik och öppna jämförelser. 
Omvårdnadsnämnden har fortlöpande informerats om resultaten från de områden där 
omvårdnadsförvaltningen bedrivit utveckling- och förbättringsarbeten med statliga 
stimulansmedel. 
 
I bilagan redovisas hur stimulansmedlen fördelats mellan respektive projekt. Redovisningen 
har skickats in till Socialstyrelsen 2011-03-15. Stimulansmedlen har under 2010 förbrukats i 
sin helhet. För 2011 finns 4 427 000 kronor att fördela till de olika utvecklingsprojekten inom 
rehabilitering, kost och nutrition, demens, det sociala innehållet och förebyggande hembesök. 
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att godkänna Omvårdnadsförvaltningens redovisning av 2010 års statliga stimulansmedel 
 
 
 

Bilagor 
Ekonomisk redovisning för 2010. 
 
 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
Socialstyrelsen 
xx.xx@socialstyrelsen.se 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 61  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61  Förändrad tillämpning av LOV 

 Dnr OMV 0122/08 

 
Ärendet 
Den politiska majoriteten i omvårdnadsnämnden har i sin politiska programförklaring uttalat 
att tillämningen av Lagen om Valfrihet (LOV) i Falu Kommun endast ska omfatta 
servicetjänster i hemtjänsten. De företag som idag är godkända även för omvårdnadstjänster 
får fortsätta erbjuda detta men inga nya företag bereds möjlighet att erbjuda annat än 
ledsagning och servicetjänster. Omvårdnadsförvaltningen tolkar kommunfullmäktiges beslut i 
denna fråga från 2009-05-14, § 72, så att omvårdnadsnämnden kan förändra inriktningen av 
tillämpningen av LOV utan att lyfta frågan till kommunfullmäktige igen. 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att från och med 1 juli 2011 förändra tillämpningen av LOV så att godkännande av nya 
utförare endast kommer att omfatta utförare inom områdena ledsagning och servicetjänster i 
hemtjänsten 
 
att de avtal som tecknats med utförare som redan godkänts som utförare av 
omvårdnadstjänster skall fortsätta att gälla tills vidare. 
 
Yrkanden 
Catarina Hjortzberg Nordlund yrkar på att det även fortsättningsvis ska vara öppet för nya 
utförare av servicetjänster såväl som omvårdnadstjänster att godkännas enligt LOV.  
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag.  

 
Reservation 
Catharina Hjortzberg Nordlund (M), Christer Carlsson (M), Anders Pettersson (FAP) och 
Ewy Millbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catharina Hjortzberg 
Nordlunds yrkande. 

Expeditioner:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 62  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Hemsjukvården 

 Dnr OMV 0007/11 

 
 
Ärendet 
Landstingsstyrelsen har den 28 mars beslutat uppta förhandlingarna med kommunerna om 
huvudmannaskapet för hemsjukvården i ordinärt boende. Bakgrunden till beslutet är en 
ambition från regeringen att få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i 
hela landet. 2/3-delar av landets kommuner har redan tagit över detta ansvar. Ett gemensamt 
utredningsarbete mellan landstinget och kommunerna ska nu påbörjas med syfte att 
kommunerna vid årsskiftet 2012/2013 ska överta hemsjukvårdsansvaret.  
Region Dalarnas ”Välfärdsberedning” ställer sig positiv till att verka som politisk styrgrupp 
för utredningsarbetet. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att ställa sig positiv till att delta i utredningsarbetet kring kommunaliseringen av 
hemsjukvården 
 
att Omvårdnadsnämnden ställer sig positiv till ett övertagande av hemsjukvården. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 63  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63  Nytt nämndeschema 

 Dnr OMV 0027/11 

 
 
Ärendet 
Idag är tiden för att bereda ärenden till nämnden relativt kort. För att förbättra underlaget vill 
omvårdnadsförvaltningen ändra ordningen så att politiker och tjänstemän har möjlighet att 
förbereda ärenden på ett bättre och tydligare sätt än tidigare. 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att nämndeschema förändras enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Bilagor 
Nämndeschema Omvårdnadsförvaltningen h.t. 2011. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 64  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2011. Sekretess.  

Dnr OMV 0018/11 

 
Ärendet 
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 Socialstyrelsen och kommunens revisorer 
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. 
 
 
Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anteckna delgivningen till protokollet. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 

Expeditioner: 
Kommunrevisionen (inklusive individrapporter) 
Kommunfullmäktige (exklusive individrapporter)
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 65  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars månad 
2011. Sekretess. 

Dnr OMV 0022/11 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-04-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 66  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Anmälan av beslut i personalärenden  

 

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

att anteckna delgivningen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 67  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 67 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0006/11 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-04-15 med följande bilagor: 
 

1. Protokoll från KS 2011-03-29 § 82: Redovisning av genomförd internkontroll i 
Falu kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2010. 

 
2. Information om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala 

värdighetsgarantier år 2011. 
 
3. Protokoll från KF 2011-03-10 § 45: Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

 
4. Skrivelse från Omsorgshuset: Uppsägning av avtal för hemtjänst och service i Falu 

Kommun per datum 2011-03-02 
 

5. Beslut om utvecklingsstöd till projektet ”Projektet IPPI”. 
 

6. Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 11:08; Stöd till en evidensbaserad 
praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område – överenskommelse för 2011 
mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 

 
 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 68  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/11 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av 
sektionschef Jonas Hampus. 
 

• En anmälan om missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade inom 
ordinärt boende har inkommit från en kund. Ärendet handlar om kränkande 
bemötande av en medarbetare i en av omvårdnadspatrullerna. Varsel om varning är 
utskickat till medarbetaren och anmälan handläggs som en Lex Sarah. 

 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 69  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Rapporter från kontaktpolitiker 

Dnr OMV 0008/11 

 
Ärendet 
Följande information delges omvårdnadsnämnden vid dagens sammanträde. 
 

• Christer Carlsson har varit på Risholnsgården där han deltagit i en anhörigträff. Mötet 
upplevdes som mycket positivt. 

 
• Mia Sjögren har följt med hemtjänsten i Grycksbo under en halv dag. Även detta 

upplevdes som mycket positivt. 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 70  2011-04-27 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 70 Övriga frågor  

Dnr OMV 0008/11 

 

 
Ärendet 

• Catarina Hjortzberg Nordlund: Hur många feriearbetare tar förvaltningen emot i år? 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om att ca 70 stycken feriearbetare kommer 
till vår verksamhet under sommaren. En ökning med 20 stycken sedan föregående år. 

 
• Anders Pettersson: I kallelsen till Kommunstyrelsen finns en punkt som berättar att 

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för att fler enheter med Trygghetsboende upprättas 
efter den omfattning som KS beslutar. I åtagandet ingår bland annat att tillhandahålla 
personal och aktiviteter. Vilken information har förvaltningen om detta? Sektionschef 
Jonas Hampus informerar om att KS antar det förslag som Omvårdnadsnämnden 
beslutade om i februari 2011. 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet 

Expeditioner 
 


