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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Ekonomisk uppföljning till och med september 2012 

OMV0003/12, OMV0004/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och 
med september 2012. 

 

Sammanfattning 

Periodens underskott beror till största delen på att verksamhetsvolymerna för 
hemtjänsttimmar och boendedygn, är högre än föregående år. Sett över hela 2012 
prognostiseras kostnadsökningar beroende på ökade volymer, till ca 8,5 mnkr, om inte 
behoven ökar mer än vad de är idag. I oktober kommer det att bli en budgetjustering där 
omvårdnadsförvaltningen tillförs 8,5 miljoner kronor på grund av behovsökning. 
Resterande underskott beror på införandet av nytt verksamhetssystem som 
inneburit stora personalkostnader och att tid hos kund inom hemtjänsten inte 
når målet. 

 

Pia Joelson och Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning till och med 2012 för omvårdnadsförvaltningen. 

 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Information om samverkan mellan 
omvårdnadsförvaltningen och handeln 

OMV0168/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

 Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Kommunstyrelsen har gett omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla 
samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen och handelns aktörer med syfte 
på att göra handeln mer tillgänglig för bland annat anhörigvårdare och deras 
närstående. 

 

Jonas Hampus föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Inrättande av kommundoktorander 

OMV0169/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Omvårdnadsförvaltningen tecknar tillsammans med 
socialförvaltningen ett avtal med Högskolan Dalarna 
rörande samfinansiering av en doktorand per förvaltning, 
inom ämnet socialt arbete. 

2. Omvårdnadsförvaltningen utformar en strategi för 
personalens möjlighet till vidareutbildning på 
magisternivå. 

 

Sammanfattning 

Ansvaret för socialtjänstverksamheten delas i Falu kommun mellan omvårdnads- och social-
förvaltningen. Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. De insatser som erbjuds ska 
vara evidensbaserade vilket innebär att de ska utformas med beaktande av bästa tillgängliga 
vetenskapliga kunskap, professionellas och brukares erfarenheter. Ansvaret för denna 
utveckling delas av staten och socialtjänstens huvudmän och kräver att ett långsiktigt 
engagemang och hållbara strukturer till stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och att en 
ökad forskningsanvändning utvecklas.  
Ska ett lokalt arbete för att utveckla en evidensbaserad verksamhet drivas behöver 
socialtjänsten, utöver professionell kompetens och evidensbaserade rutiner, även ha kapacitet 
att som organisation via systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering bidra till en 
lokal kunskapsbildning och utveckling av socialtjänstens verksamheter. För att klara detta bör 
socialtjänsten ha egna resurser för att i nära samverkan med verksamheter och ledning, skapa 
kunskaper om olika insatsers effekter för socialtjänstens målgrupper.  
 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04. Inrättande 
av kommundoktorand. 

2. Avtal om finansiering av forskarstuderande. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 141 Intraprenadsavtal 

OMV0149/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

   Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden har under året fått återkommande information av 
omvårdnadschefen om intraprenad och har uttryckt önskemål om att införa 
en intraprenad inom omvårdnadsförvaltningen.   

Omvårdnadsförvaltningen har under våren genomfört en studiecirkel för 
intresserade personal inom omvårdnadsförvaltningen, för att få mer kunskap 
om intraprenad som driftsform. Efter den utbildningen var det personal från 
Herrhagsgården plan 3 som var intresserade att starta en intraprenad. 

Personalen har beskrivit målen med att göra plan 3 till en intraprenad, se 
bilaga. De framhåller där att man vill  

- Utveckla vård och omsorg 

- Utveckla en inriktning 

- Utveckla arbetsmiljön 

- Utveckla arbetsorganisationen som påverkar ekonomiskt resultat 

- Utveckla vardagen ur brukaren perspektiv och kontakten med 
anhöriga 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04. 
Överenskommelse intraprenad plan 3 Herrhagsgården. 

2. Förslag och underlag från personalen på plan 3 Herrhagsgården. 

3. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier inom vård och 
omsorgsboende. 

4. Överenskommelse mellan Herrhagsgården plan 3 och 
omvårdnadsförvaltningen. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Avgiftsförändring trygghetslarm 

OMV0172/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta fastställa avgiften för trygghetslarm till 175 kr per månad 
från 1 januari 2013, samt att avgiften justeras i takt med att det 
årligen fastställda prisbasbeloppet förändras i enlighet med de 
tillämpningsföreskrifter för avgifter som fastställs av 
omvårdnadsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Avgiften för trygghetslarm i Falun är i en jämförelse med andra kommuner 
mycket låg. Vi tar idag ut en avgift på 114 kr/månad och är med det billigast 
i länet. Närmast är Säter som har en taxa på 169 kr/månad. Borlänge höjde i 
år sin taxa från 125 kr/månaden till 175 kr/månaden. Dyrast i länet är 
Älvdalen som enligt sin hemsida tar 375 kr/månad. Den vanligaste taxan 
bland dalakommunerna ligger på mellan 175 till 200 kr/månaden. 

Det finns inget egenvärde i att höja avgiften men vi gör nu och framåt en 
investering i nya trygghetslarm med modern teknik som ska göra 
trygghetslarmet säkrare och mer utvecklingsbart.  

En kostnad som den enskilde tidigare har fått på sin telefonräkning när 
larmet har prövats en gång per dygn kommer nu att belasta 
omvårdnadsförvaltningen då det är vi som står för mobilabonnemanget som 
finns i varje trygghetslarm. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-06. Förslag till 
avgiftsförändring för trygghetslarm. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Förtydligande och justering av beslut rörande 
hygienpaket 

OMV0046/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Upphäver beslut om förändringar i hygienpaket från den 28 mars 
2012, § 37. 

2. Ger varje utförare inom vård- och omsorgsboende i uppdrag att 
utforma och erbjuda det hygienpaket som de bedömer passar deras 
boende och gäster bäst.  

3. Vid korttidsvistelse ska den enskilde kunna köpa dagliga 
hygienartiklar per dag från verksamheten. 

4. Ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utforma en administrativ 
rutin för att fakturera den enskild om verksamheten och den enskilde 
så önskar. 

Sammanfattning 

I syfte att förenkla och få en smidig hantering av olika förbruknings-
/hygienartiklar som förekommer i vård- och omsorgsboende och vid 
korttidsvistelse så beslutade omvårdnadsnämnden vid sammanträdet den 28 
mars 2012 om att tvättmedel, rengöringsmedel och toalettpapper ska ingå i 
omvårdnadsavgiften. Omvårdnadsförvaltningen har nu blivit 
uppmärksammad på att detta inte är en korrekt lösning. 

I omvårdnadsavgiften ska det inte ingå förbrukningsartiklar utan endast de 
tjänster som tillhandahålls med stöd av socialtjänstlagen.  

I det förbehållsbelopp som den enskilde är garanterad ingår att själv stå för 
olika utgifter omkring sin person. Att både ta med det i förbehållsbeloppet 
och samtidigt säga att det ingår i omvårdnadsavgiften är lite väl generöst 
och innebär att vi inte behandlar alla lika. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-14. Justering av 
beslut rörande s.k. hygienpaket. 

2. Protokollsutdrag omvårdnadsnämnden 2012-03-28 § 37. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Enhetschefer sektion vård- och omsorgsboende 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 144 Förtydligande och komplettering rörande 
värdighetsgarantier 

OMV0113/12 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att komplettera 
ansökan angående Förtydligande angående Prestationsersättning för 
utformande av minst tre lokala värdighetsgarantier. 

Sammanfattning 

I september 2012 ansökte omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun om prestationsersättning 
för kommuner för utformande av minst tre lokala värdighetsgarantier 2012.  

2012.09.28 skickade Socialstyrelsen ut en begäran om komplettering av ansökan. 
Kompletteringen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2012.11.05. 

Anledningen till behov av förtydligande var: 

En eller flera av er kommuns värdighetsgarantier är vagt formulerade och behöver utformas så 
de uppfattas ha ett mervärde för den äldre. En garanti ska vara konkret, den äldre ska kunna 
avgöra om och när den uppfylls och om och när den inte uppfylls. Socialstyrelsen anser också 
det viktigt att garantin utlovar något utöver vad den äldre redan får och har rätt till. Den ska 
inte bara ange vad som ska göras för att tillgodose behov och i vilken omfattning utan mer om 
hur, när och på vilket sätt det ska göras. 

 

 

 

Sänds till 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 145 Rapport InnoBuild-projektet 

OMV0132/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Under augusti besökte representanter från Falun Lyngdals kommun i Norge. 

Syftet med studiebesöket var att studera innovativa lösningar vid gemensam 
upphandling.  Besök på särskilt boende och skola med innovativa lösningar. 

Gunilla Tagesdotter-Barkar (C) informerar om besöket. 

Jonas Hampus informerar om det fortsatta arbetet med projektet och svarar 
på frågor. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Sammanträdesplan omvårdnadsnämnden 2013 

OMV0010/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                  Omvårdnadsnämndens sammanträdesordning för år 2013 

                  fastställs. 

 

Ärende 

Enligt omvårdnadsnämndens reglemente, § 11 ska nämnden årligen 
fastställa en sammanträdesplan. Omvårdnadsnämndens ordförande ger i 
bilaga omvårdnadsnämnden ett förslag till sammanträdesplan 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan omvårdnadsnämnden 2013. 

 

 

Sänds till 

xx.xx@falun.se 

Stadskansliet 

IT-samordnare 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Kommunalisering av hemsjukvården - lägesrapport 

OMV0049/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet 

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden har i uppdrag tillsammans med socialnämnden 
förbereda övertagandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
och verksamheten ska inrymmas inom ramen för den preliminärt beräknade 
ökningen av den kommunalekonomiska utjämningen för Falu kommun, 28 
miljoner kronor år 2013. 

Hembesök, både planerad och oplanerade samt vissa psykiatriska 
omvårdnadsuppgifter inom hemsjukvårdsverksamhet och 
hembesöksverksamhet ingår också i den föreslagna verksamhetsövergången. 

Verksamhetsövergången till kommunen ska ske 2013-01-07. 

 

Pia Joelson och Jonas Hampus föredrag ärendet och svarar på frågor. 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Ej verkställda beslut kvartal 3 2012  

OMV0020/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

             Nämnden antecknar delgivningen 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 Socialstyrelsen och 
kommunens revisorer rapportera alla gynnande 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. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt 
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6f§ och 6h§. 

 

 

 

 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Information principiellt ärende 

 OMV0013/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
september månad 2012. Sekretess 

 OMV0022/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad den 1 oktober 2012 de delegationsbeslut som 
fattats av biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Anmälan om beslut i personalärenden 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0006/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) synpunkt angående protokoll kommunala 
pensionärsrådet 2012-09-17 § 34. 

Ser ingen anledning att ur omvårdnadsförvaltningen att utrycka sig i frågan. 

Ordförande betonar att det är ordförande som beslutar om innehållet i 
protokoll. 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i 
tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2012 med bilagor enligt följande: 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen  § 135. ”Antagande av Lokaliseringsstrategi 

för handel i Falu kommun”. OMV 0090/12 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 143. ”Ianspråkstagande av nämndsbuffertar 

för 2012.” OMV0002/11 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 156.  ”Kommunalisering av 

hemsjukvården i Dalarnas län”. OMV0049/12 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 162. ”Sammanträdesordning 2013”. 

OMV0006/12 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 194. ”Svar på granskning av arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda i Falu kommun. OMV0006/12 

6. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2012-09-17. OMV0015/12 

7. Protokoll Kommunala handikapprådet 2012-08-28. OMV0015/12 

8. Sveriges Kommuner och Landsting. ”Cirkulär 12:44 Budgetpropositionen för år 

2013”. Övrig post 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0007/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

 

Ärende 

Pia Joelson informerar om: 

- Kostnad Per Brukare (KPB). 

-Rekrytering sektionschef för sektion vård- och omsorgsboende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0008/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Hans Carlsson (S) informerar muntligt om sitt besök som kontaktpolitiker 
på vård- och omsorgsboendet Skoghem. 

 

Christer Falk (S) informerar muntligt om sitt besök på vård- och 
omsorgsboendet Norshöjden.  

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Kurser och konferenser 

 OMV0009/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                Nämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendet 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) informerar muntligt om 

- Socialchefsdagarna (FSS-konferens) i Stockholm ”Innanför men utanför”              

  2012-09-26-28. 

-Seminarium SOFS 2012:12 ”Ansvaret för personer med demensjukdom   

  och bemanning i särskilda boenden.” 

 

Ordförande informerar muntligt om Socialchefsdagarna (FSS-konferens). 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-10-31 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Övriga frågor 

 OMV0008/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendet 

Ordförande informerar om remiss på medborgarförslag angående elrullstolar 
på vård- och omsorgsboenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 

 

 
 


