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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare  
S Marcus Bernsten 
S Andreas Hedlund 
M Carin Gustafsson 
M Gunnar Lennhed 
FAP Anna Jörgensen 
V Patrik Andersson 

 
 

Övriga deltagare 
 
 
Pia Joelson, omvårdnadschef 
Jonas Hampus, sektionschef 
Leif Ekman, sektionschef 
Kerstin Jansson, sektionschef 
Carl Sjölin, HR-controller § 48-51 
Mikael Söderlund, controller § 41, 46 
Maria Skog, enhetschef § 45 
XX, enhetschef § 40 
XX, brukarrevisor § 40 
XX, brukarevisor § 40 
XX, brukarrevisor § 40 
Susanne Norberg, kommunalråd § 44 
Jonny Gahnshag, kommunalråd § 44 
Richard Holmqvist, ordförande miljörådet § 44 
Karin Perérs, tillväxtstrateg § 44 
Maria El Amrani, student § 40-42 
Beatrice Fernros, sekreterare  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 40 Redovisning av brukarrevision på Gruvrisgården 

 OMV0048/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Högskolan Dalarna har en brukarrevisionsutbildning. Under utbildningen får studenterna 
vara med och utforma enkäter, genomföra intervjuer och återrapportera resultat till berörda 
verksamheter. Detta ger en bra uppfattning om hur det ser ut ute i verksamheterna. 
Resultatet är en kvalitetsmätning och ger ett bra komplement till kommunens interna 
uppföljningar.   
 
Det har nu genomförts en brukarrevision på vård- och omsorgsboendet Gruvrisgården. XX, 
XX och XX som genomgått brukarrevisionsutbildningen redovisar resultatet av revisionen. 
Enhetschef XX svarar på frågor som rör verksamheten.   
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 41 Ekonomisk rapport och inlämnat budgetunderlag 

 OMV0003/15  
Beslut 

1. Nämnden har fått ta del av periodrapport februari 2015. 
2. Nämnden ställer sig bakom det inlämnade budgetunderlaget för 2016 och 

planeringsperioden för 2017-2018.  
 
Reservation  
Pia Persson (V) reserverar sig mot beslutet i punkt 2, se bilaga. 
 
Deltar inte i beslutet punkt 2 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Fanny Johnson (FP) och Katarina Gustavsson 
(KD) avstår ifrån att delta i beslutet och kommer att lämna in egna budgetförslag.  
 
Protokollsanteckning 
Katarina Gustavsson (KD): Kristdemokraterna i Falun anser att budgeten saknar 
finansiering av de utmaningar vi har vad gäller volymökningen. Vi anser också att sjuktalet 
ökar markant och det är ett tecken på att man inte förmår att komma tillrätta med detta. Ska 
vår personal betraktas som resurs så gäller det att handla därefter. Mer fokus på välmående 
personal är en grundförutsättning för både besparing samt säkring av framtida utmaningar.   
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 
2015 samt analys och planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. Just nu 
är volymökningen svag. Både volym- och kostnadsutvecklingen kommer att följas 
nogsamt för att hålla budgeten. 
 
Budgetunderlaget lämnades in efter presidiets behandling av förvaltningens förslag vid 
presidiesammanträdet den 9 mars 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport februari 2015 
Budgetunderlag för 2016 och planeringsperioden 2017-2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Hägglund (C) föreslår att nämnden ställer sig bakom budgetunderlaget 
som har lämnats in.  
 
Pia Persson (V) föreslår att nämnden inte ska ställa sig bakom det budgetmaterial som 
lämnats in. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 

 
 
Bilaga till § 41 
 
Reservation från Vänsterpartiet angående 
omvårdnadsnämndens verksamhetsbudget 2016 

 
Jag saknar hur vi på ett bra och hållbart sätt ska nå målet att minska den höga 
sjukfrånvaron i verksamhetsbudgeten 2016. 
Jag kan inte läsa någonstans om försöket med 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka i 
verksamhetsbudgeten. 
En arbetstidförkortning av detta slag, är en av de åtgärder som behövs för att få ner den 
ökande sjukfrånvaron. 

 
Det jag kan läsa "mellan raderna" i verksamhetsbudgeten är att vi ska "jaga personal" 
En jakt som kommer att leda till att sjuknärvaron ökar. 
Resultatet blir att både den korta och den långa sjukfrånvaron kommer att öka. 
Detta blir även en ökad arbetsbelastning på våra redan nu överbelastade enhetschefer. 

 
Balans i livet betyder för mig och Vänsterpartiet att man ska kunna kombinera 
arbete, familj och fritid. 
Här ser jag ytterliggare en stor fördel att införa 6 timmars arbetsdag/30 timmars 
arbetsvecka. På sikt vet jag att detta skulle gynna hela Falu kommun framförallt 
barn som har föräldrar som arbetar på oregelbundna arbetstider och med delade 
turer. 

 
Det är viktigt att koncentrera sig helhjärtat på varför sjukfrånvaron ökar här i Falun 
och inte blanda in hur det är nationellt. Här tycker Vänsterpartiet att Falun kan visa 
på mod och prova arbetstidförkortning med start redan 2015. 
Jag tycker även att Falu kommun ska återanställa lokalvårdare och vaktmästare på våra 
enheter i omvårdnadsförvaltningen 
Det är bättre att satsa på att få en friskare personal på ett hållbart sätt, än att starta nya projekt 
med robotar som. "Giraffen" 

 

 
Pia Persson (V) 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 42 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2014 

 OMV0038/15  
Beslut 

Nämnden beslutar att fastställa patientsäkerhetsberättelsen som sin. 
 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag med syftet att göra vården säkrare 
och göra det enklare för patienter att anmäla felbehandling. Patientsäkerhetslagen innebär 
bland annat att vårdgivare får ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska både arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador och utreda såväl händelser som lett till en skada som händelser som skulle 
kunna ha lett till en skada. Patientsäkerhetsberättelsen, som vårdgivare är skyldiga att 
upprätta, ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vad som åstadkommits.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2014 visar att omvårdnadsförvaltningen 
bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Omvårdnads-
förvaltningen bedömer att arbetet har bedrivits på ett tillfredsställande 
sätt.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lethonen och medicinskt 
ansvarig för rehabilitering Helena Hellberg Sandberg informerar om 
innehållet i patientsäkerhetsberättelsen samt svarar på frågor. 

 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2014 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Socialstyrelsen 
Sveriges kommuner och landsting 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 43 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2015 

 OMV0022/14  
Beslut 
 

1. Nämnden beslutar att utbetala grundbidrag om 20 kronor per medlem till 
pensionärsorganisationer enligt förvaltningens förslag. 

2. Nämnden beslutar att ansöka om donationsbidrag hos socialnämnden i enlighet 
med förvaltningens förslag.  

 
Sammanfattning 
Sedan 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisation utgått från socialnämndens 
stiftelser och donationer om 30 kronor. År 2011 höjdes bidraget till 50 kronor, varav 
20 kronor kommer från omvårdnadsnämnden och resterande 30 kronor ska utgå från 
socialnämndens stiftelser och donationer.  

Omvårdnadsnämnden kan endast besluta om den del omvårdnads-
nämnden utbetalar därför överlämnas ärendet vidare till socialnämnden 
för beslut om resterande del. 

Beslutsunderlag  
1. Tjänsteskrivelse, 2015-03-04 Tjänsteskrivelse. Grundbidrag till 

pensionärsorganisationer år 2015 
2. Ansökningar om grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2015 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Socialnämnden 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 44 Redogörelse för visionen kopplat till 

hållbarhetsprogrammen och aktuell budgetdialog 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Protokollsanteckning 
Pia Persson (V) lämnar en protokollsanteckning. 
 
Ärende 
Allt som görs i Falu kommun ska bidra till en hållbar utveckling. Nämnden ska dels sätta 
upp egna mål som harmonierar med god tillväxt och hållbarhet för att sedan identifiera de 
åtgärder som måste till för att de uppsatta målen ska kunna nås. Åtgärderna ska presenteras 
i kommande budgetdialoger. 
 
Folkhälsoprogrammet tillsammans med Tillväxtprogrammet och Miljöprogrammet 
definierar vad Falu kommun menar med hållbarhet. Falu kommun har många mål och 
policyer. Därför har man valt ut att satsa mer på vissa områden i de förslag till 
Folkhälsoprogram och Tillväxtprogram som nu är ute på remiss. De prioriterade områdena 
inom folkhälsa är; barns- och ungas uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande i samhället 
och hälsofrämjande livsmiljöer. De prioriterade områdena inom tillväxt är; företagsservice, 
kompetensförsörjning och byggande. Miljöprogrammet består av följande områden; 
fossilfritt, energieffektivt Falun, goda livsmiljöer för natur och människa samt koll på 
konsumtion och kemiska ämnen. 
 
Kommunalråden Susanne Norberg och Jonny Gahnshag, ordförande för miljörådet Richard 
Holmqvist och tillväxtstrateg Karin Perérs informerar och svarar på frågor.   
 
Protokollsanteckning 
Pia Persson (V): Märkligt att avsätta 1 timme på dagordningen för en redogörelse av 
hållbarhetsprogammen innan programmen är tagna. Program som partiföreningar sitter i 
dagsläge och arbetar med för att kunna lämna in egna remissvar. (Miljöprogrammet är 
undantaget denna protokollsanteckning). Ännu märkligare är att avsätta enbart 45 minuter 
för två mycket intressanta redovisningar (Brukarrevisionen och patientsäkerhetsberättelse 
2014). Att sedan ordförande ströp debatten och nekade ledamöter ställa frågor på dessa två 
viktiga punkter på dagordningen är för mig ett mycket odemokratiskt politiskt arbetssätt. 
Som ledamot i omvårdnadsnämnden var dessa redovisningar viktiga informationer som jag 
behöver för att kunna ta bra kloka ekonomiska beslut i framtiden.   
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 45 Kvalitetsuppföljning Norshöjden  

 OMV0152/13  
Beslut 

1. Kvalitetsrevision Norshöjden 2014 avslutas med kritik. 
2. Ett nytt ärende öppnas för fortsatt uppföljning av social dokumentation, egen tid 

samt erbjudande om daglig utevistelse till alla.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen genomförde en kvalitetsrevision av Norshöjden i januari 2014 
som redovisades på nämndens sammanträde i juni 2014. De påpekanden som gjorts har 
följts upp vid flera olika tillfällen genom bland annat intervjuer, journalgranskning och 
oanmälda tillsynsbesök. Temabo AB har kommit igång bra med arbetet med att utveckla 
verksamheten, men på några områden lyckas Temabo AB inte på ett tillfredställande sätt. 
Dessa områden, som dels är ett lagstiftat område och dels är mervärden som särskilt 
utlovats i anbudet, lyfts nu ut till ett eget ärende för fortsatt uppföljning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2015-03-06, Uppföljning av kvalitetsrevision Norshöjden 2015 
2. Uppföljning av kvalitetsrevision Norshöjden 2014 
3. Kvalitetsrevision av vård- och omsorgsboende Norshöjden 
4. Handlingsplan utifrån kvalitetsrevision av: Vård- och omsorgsboende Norshöjden 
5. Mervärden Temabo 2012-11-08 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
 Temabo AB 
 Temabo AB 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 46 Delegationsärenden avseende avskrivningar av 

kundfordringar 

 OMV0023/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut om avskrivningar av 
kundfordringar. 

 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att omvårdnadschefen 
beslutar om att avskriva kundfordringar om 71 403 kronor. Till skrivelsen har bilagts en 
sammanställning av vilka kundfordringar som föreslås skrivas av. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2015-02-23, Avskrivning av kundfordringar 2015-02 
2. Ekonomikontorets skrivelse 2015-02-04 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 47 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.  

 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar 
(delegationslistor) daterade 2015-03-13 respektive 2015-02-28 över de delegationsbeslut 
som fattats enligt socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för de ärenden som varit föremål för gruppdiskussion. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 48 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    
Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.  
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning och 
HR-controller Carl Sjölin redogör muntligt för ett specifikt ärende.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 49 Anmälningsärenden till omvårdnadsnämnden 2015 

 OMV0005/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av följande anmälningsärenden i form av pärmredovisning. 
 
Ärende 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-02-17 § 16 Antagande av 
entreprenör vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-02-12, § 9 Svar på motion från Lars 
Runsvik (M) Inrätta ett Hospice i Falun OMV0102/14  

3. Protokoll kommunfullmäktige 2015-02-12 § 24 Entledigande från uppdrag som 
ersättare i omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval OMV0004/15 

4. Protokoll kommunstyrelsens serviceutskott 2015-02-17 § 24 Start av 
genomförandet av kostpolitiskt program OMV0050/15 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat den 2015-02-27 
OMV0118/14-794 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (19) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 50 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om sjuksköterskebristen i kommunen. I sommar 
fattas 3-4 sjuksköterskor på boendet Lunden och ännu fler inom hemsjukvården. Mot 
bakgrund av att det är svårt att hitta vikarier håller omvårdnadsförvaltningen på att 
rekrytera 10 stycken sjuksköterskor tillsvidare.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 51 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Det är stor skillnad mellan olika enheter gällande sjukfrånvaro. Skillnaderna ligger mellan 
4 upp till drygt 15 procent. Vid upprepad, mer än fyra tillfällen under en tolvmånaders-
period, korttidsfrånvaro ska chefen ta kontakt med medarbetaren, eftersom att man vill 
minska risken att korttidssjukskrivningen blir till en långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaro-
kostnaderna avseende endast sjuklön ligger på drygt 32 miljoner kronor för omvårdnads-
förvaltningen. 
 
Omvårdnadsförvaltningen har som mål att minska sjukskrivningarna med 0,5 
procentenheter gällande korttidsfrånvaro och 1,5 procentenheter gällande långtidsfrånvaro. 
Sjuknärvaro förekommer inom omvårdnadförvaltningen. Cheferna uppmanas att ha en 
kontinuerlig kontakt med sina medarbetare och att inte släppa taget om de 
långtidsjukskrivna och se till att de bjuds in till arbetsplatsträffar och dylikt.  
 
HR-controller Carl Sjölin redogör för ovan rubricerat ärende och svarar på frågor. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 52 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/15  
Beslut 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 53 Kurser och konferenser 

 OMV0008/15  
Beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Ordförande påminner om den övergripande förtroendemannautbildningen i lokalen 
Magasinet i Falun den 16 april klockan 08:30-16:30.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-25 
 
§ 54 Övriga frågor 

 OMV0007/15  
Beslut 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 
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