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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 80 Studiebesök på Hälsingebacken 

 OMV0006/16  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sektionschef Kerstin Jansson visar tillsammans med enhetschef Anna Larstedt, 
projektledare , platschef  samt brand- och säkerhetsprojektör utemiljö och lokaler vid ännu 
ej färdigbyggda Hälsingebackens vård- och omsorgsboende samt svarar på frågor.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 81 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/16  
Beslut  

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson lämnar en ekonomisk rapport. Arbetet med att genomföra 
åtgärder för att få budget i balans fortgår. Utan förstärkning av budgeten kommer dock inte 
budget för 2016 att kunna hållas. Förvaltningen återkommer därför till nämnden med 
ärendet på augustisammanträdet. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 82 Redovisning av arbetet med PWCs rapporter 

 OMV0051/15  
Beslut 
        Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadschef Pia Joelson lämnar en lägesrapport från förvaltningens arbete med 
genomförandet av den handlingsplan som upprättas med anledning av PWCs rapporter. 
Rapporterna pekade på en total effektiviseringspotential i verksamheten på ca 15 mkr. 
Arbetet med handlingsplanen har pågått sedan hösten 2015. De flesta aktiviteterna i planen 
är genomförda.  
 
Uppföljningen av åtgärderna visar att ökningen av antal hemtjänsttimmar stannat av. 
Antalet utförda timmar är nu färre än vid motsvarade tid föregående år. Inom 
hemtjänstsektionen har antalet personal minskat med 8 årsarbetare. Inom sektionen för 
vård- och omsorgsboende är motsvarande minskning 13 årsarbetare. Här har även 
nedläggningen av 14 platser på Lunden nu fått full effekt.  
 
Bilagor 
1. Lägesrapport utifrån revisionens genomlysning av myndighetsutövningen, ersättnings- 
och produktionsnivå hos hemtjänsten 2016-06-03. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 83 Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2016-2030 

 OMV0074/16  
Beslut 

Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
”Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2016 – 2030”. 

 
Sammanfattning  
Omvårdnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete som syftar till att ta vara på det nationella 
arbetet kring strategiskt viktiga områden för att säkra utvecklingen av god kvalitet i 
äldreomsorgen. Angreppssättet att fokusera på långsiktigt strategiska områden är 
utvecklingsbart och bör med fördel kunna vidgas till ett lokalt arbete i Falun med 
inriktning på att utforma en kvalitetsplan för omvårdnadsnämnden 2016-2030. 
Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2016-2030 ska följa det nationella arbetet 
”Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”. Planen är att ett färdigt 
dokument ska kunna presenteras 2017. I omvårdnadsförvaltningen pågår arbetet med att 
beskriva nuläget. Chefer inom förvaltningen har börjat arbetet med att identifiera 
framtidens utmaningar. Arbete med planen ska förankras i förvaltningens olika forum och 
på alla arbetsplatser.  
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
I arbetet ska de olika styrkortsperspektiven och hållbarhetsprogrammen ingå. 

 
Bilagor  

1. Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan, arbetsmaterial 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 84 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/16  
Beslut 
         Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
HR-taktiker Carl Sjölin informerar om förvaltningens arbete för att sänka sjuktalen. Nivån 
på sjukfrånvaron varierar, men följer ett cykliskt förlopp över året. Sjukfrånvaron i maj har 
minskat något sedan april. Korttidsfrånvaron visar en fortsatt minskning medan 
långtidsfrånvaron ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Samarbete med 
Previa och personalkontoret för att minska sjukfrånvaron generellt pågår enligt den tidigare 
uppgjorda planeringen.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 85 Redovisning av beslut från IVO 1 

 OMV0156/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Enhetschef Britt Svedman, Lundens korttidsboenden informerar om resultatet av IVOs 
inspektion i verksamheten som genomfördes 2016-02-17. Vid tillsynen, som ingick i ett 
nationellt uppdrag, fokuserades sex områden. Resultaten från tillsynen visar att: 

1. kunskap och rutiner om barnets behov som anhörig saknas i verksamheten och 
behöver utvecklas, 

2. den interna samverkan och informationsöverföringen fungerar tillfredsställande,  
3. det finns utvecklingsområden när det gäller social dokumentation,  
4. personalen har tillräcklig kompetens för att kunna ge god vård och omsorg,  
5. det finns förutsättningar för att ge god vård och omsorg i livets slutskede,  
6. personalen arbetar enligt gällande bestämmelser om basal vårdhygien. 

 
 
Bilagor 

1. Beslut IVO 2016-05-02, dnr 8.5-37793/2015-13  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 86 Redovisning av beslut från IVO 2 

 OMV0155/15  
Beslut 

Nämnden ställer sig bakom det yttrande till förvaltningsrätten som 
omvårdnadsförvaltningen av tidsskäl redan har sänt in, och som nämnden annars själv 
skulle ha avgivit. 

 
Ärende 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om resultatet av IVOs inspektion av nämndens 
handläggning i ett biståndsärende. I ärendet har en ansökan om plats i vård- och 
omsorgsboende gjorts och beviljats, men inte verkställts inom angiven tid. IVO har med 
anledning av detta ansökt om sanktionsavgift. Förvaltningen vidhåller i sitt yttrande till 
Förvaltningsrätten uppfattningen att bestämmelsen om sanktionsavgift inte är tillämplig i 
detta fall.  
 
Bilagor 

1. Ansökan från IVO till Förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § 
socialtjänstlagen (2001:453), SOL. Mål nr 180/2077 

2. Förvaltningsrätten i Falun, föreläggande 2016-05-30  
3. Omvårdnadsförvaltningens svar till Förvaltningsrätten i med anledning av yrkande 

från Inspektion för vård och omsorg (IVO) gällande särskild avgift enligt 16 kap. 1 
§ socialtjänstlagen 

 
Sänds till  
Förvaltningsrätten 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 87 Kvalitetskriterier vård- och omsorgsboende 

 OMV0047/16  
Beslut  

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för vård- och 
omsorgsboende. 

 
Sammanfattning  
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för 
tjänsten vård- och omsorgsboende. De ska säkerställa att den enskilde får en omsorg och 
omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet.  

Omvårdnadsförvaltningens Kvalitet och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av 
ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att överensstämma med de krav 
som ställs på verksamheterna 2016. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Viktiga förändringar vid årets revidering är att SAS, Sakkunnig inom socialt arbete och 
social omsorg, inkluderas i olika stycken. SAS har bidragit med förtydliganden av tidigare 
text samt vissa omformuleringar. 
 
Avsnitten om hygien och arbetskläder har reviderats med anledning av ny föreskrift. 
Likaså är det nytt att utförare ska delta på utförarforum. I övrigt har viss justering 
genomförts i skrivningar om arbetsmiljöansvar, rutiner vid inflytt, hur man aktualiserar 
behov av god man, meddelarfrihet, företagshälsovård samt vem som har delegation att 
göra polisanmälan med anledning av eventuellt uppmärksammade missförhållanden. 
Skrivningen kring Avvikelser av insatser och daglig omvårdnad och service samt 
Förebyggande och korrigerande åtgärder är uppdaterad efter gällande regler.  
 
Styckena Lag och kollektivavtal samt Antidiskriminering har hämtats från tidigare 
förfrågningsunderlag. 
 
Bilagor  

1. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och omsorgsboende 2016. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 88 Ansökan om fondmedel 

 OMV0071/16  
Beslut  
PRO Svärdsjö beviljas 35 000 kr till resa för medlemmar 80+ ur Samfond S5. 
 
Sammanfattning  
PRO Svärdsjö ansöker om bidrag till resa för medlemmar som är över 80 år. PRO Svärdsjö 
räknar med att cirka 85-90 personer kommer att delta. Resan kommer att ske den 10 
augusti men resmålet är ännu inte bestämt. I aktiviteten ingår förutom bussresa ett 
studiebesök, kaffepaus och lunch. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Fonden har för 2016 ett disponibelt belopp på 112 052 kr. Samfond S5 ska användas för 
pensionärer boende inom förutvarande Falu stad. Samfonden har till uppgift att lämna 
bidrag till utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard av servicecentra 
för pensionärer, till trivselbefrämjande samt till andra individuella eller kollektiva åtgärder 
för pensionärer. Omvårdnadsförvaltningen anser att ansökan väl uppfyller kriterierna för 
utdelning ur Samfond S5 och tillstyrker bifall till ansökan.  
 
Bilagor  

1. Ansökan 
 
Beslut sänds till 
PRO Svärdsjö 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 89 Rapport från brukarrevision Skoghem 

 OMV0048/15  
Beslut 
        Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Brukarrevisorerna Elisabet Ottervald och Birgitta Lindberg informerar om arbetet med och 
resultatet av den brukarrevision som genomförts vid Skoghems vård- och omsorgsboende i 
januari 2016 på uppdrag av det kommunala pensionärsrådet.   
 
Bilagor 

1. Rapport: Brukarrevision Vård- och omsorgsboendet Skoghem, Falu Kommun, 
våren 2016. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 90 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och 
lagen om bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/16  
Beslut 
          Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut fattade enligt 
           socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom förteckningar (delegationslistor) daterade 2016-
05-31 de delegationsbeslut som fattats enligt socialtjänstlagen och lagen om 
bostadsanpassningsbidrag.    
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 91 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    
Beslut 
          Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 92 Anmälningsärenden 

 OMV0005/16  
Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 

1. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-05-12 § 94 Kommunfullmäktiges 
ansvarsprövning OMV 005/16 

2. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-05-12 § 102 Antagande av alternativa 
beslutsförslag vid hantering av motioner och medborgarförslag OMV0005/16 

3. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-05-12 § 103 Revidering av boendeplan för 
äldre 2013-2030 OMV0100/15 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 93 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/16  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om sjuksköterskebemanningen inom 
förvaltningen under sommaren. Omvårdnadsförvaltningen och Landstinget Dalarna har 
gjort gemensamma riskbedömningar för att förebygga ev problem som kan uppkomma i 
verksamheterna till följd av semestrar. Under sommaren kommer veckovisa möten att 
hållas mellan huvudmännen för att kontinuerligt följa upp situationen. Inom 
omvårdnadsförvaltningen kommer nattsjuksköterskor att hyras in från bemanningsföretag 
till Lundens korttidsboende. I övriga verksamheter löses situationen med ordinarie 
personal.   
 
Pia Joelson informerade också om den aktuella situationen inom hemsjukvården.  
 
Pia Joelson tar upp och besvarar frågor om hur nämnden kan hållas informerad om aktuella 
större ärenden och händelser. En viktig del är själva nämndsammanträdena. En stor del i 
övrigt är beroende av de förtroendevaldas egen aktivitet och sökande efter information. 
Nämnden har alltid möjlighet att vid behov ta kontakt med förvaltningen. Möjligheten 
finns dessutom alltid att via kommunens diarium kontinuerligt inhämta information om 
inkomna ärenden. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 94 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/16  
Beslut 
        Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Inga rapporter från kontaktpolitiker har anmälts till sammanträdet. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 95 Kurser och konferenser 

 OMV0008/16  
Beslut 
      Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Ordförande informerar om att nämndens presidium med hänvisning till det rådande 
ekonomiska läget inte avser att delta vid Socialchefsdagarna som äger rum i Karlstad den 
5-7 oktober 2016.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-15 
 
§ 96 Övriga frågor  

 OMV0007/16  
Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
De övriga frågor som anmäldes av ledamöterna, sjuksköterskebemanningen under 
sommaren och den aktuella situationen inom hemsjukvården, behandlades under § 93. 
 
 
 
 
 
 


	§ 80 Studiebesök på Hälsingebacken
	§ 81 Ekonomisk rapport
	§ 82 Redovisning av arbetet med PWCs rapporter
	§ 83 Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2016-2030
	§ 84 Lägesrapport från arbetet med sjuktal
	§ 85 Redovisning av beslut från IVO 1
	§ 86 Redovisning av beslut från IVO 2
	§ 87 Kvalitetskriterier vård- och omsorgsboende
	§ 88 Ansökan om fondmedel
	§ 89 Rapport från brukarrevision Skoghem
	§ 90 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag
	§ 91 Delegationsärenden avseende personalfrågor
	§ 92 Anmälningsärenden
	§ 93 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
	§ 94 Rapporter från kontaktpolitiker
	§ 95 Kurser och konferenser
	§ 96 Övriga frågor

