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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-03-17 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Lars Lagerqvist 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-03-25 kl. 11:00 

Justerade paragrafer 27 – 39 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Catharina Hjortzberg-Nordlund

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Lars Lagerqvist

 
 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-03-17 
Datum när anslaget sätts upp 2010-03-29   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15– 16.00                                           

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
M 
FP 
FAP 
 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf.
Margareta Helgesson 
Jan-Erik Holmberg 
Gunilla Barkar 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck 
 
 
Ana Maria Zorrilla 
Ann-Christine Wiborgh 
Anna Jörgensen 
 
 
 
 

S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
S 
S 
S 
V 

Christer Falk 
Lars Lagerkvist 
Lars Jerdén 
Karin Jacobson 
Susanne Norberg 
 
 
 
Staffan Trossholmen 
Hans Carlson 
Anders Björn 
Eva Ferdeen 
 

Personalorganisation   

Tjänstemän Pia Joelsson, förv.ch 
Jonas Hampus, sektionschef §30, §32, §33 
Maria Skog, enhetschef, sekreterare §29 

Mikael Söderlund, controller 
Tina Andersson, enhetschef §39 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 27  Ekonomisk rapport februari 2010 .................................................................................. 3 

§ 28 Inför budgetdialog 2011 ................................................................................................. 4 

§ 29  Kvalitetsuppföljning särskilt boende Källegården och Daljunkaregården..................... 5 

§ 30 Lägesrapport och förslag till förändring av beslut angående minskning av 
antalet särskilda boenden. .............................................................................................. 6 

§ 31 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess................................ 7 

§ 32 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. .............................................. 8 

§ 33 Nuläge LOV – ansökningar om att bli leverantör i Falu kommun................................. 9 

§ 34 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 
2010. Sekretess............................................................................................................. 10 

§ 35 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 11 

§ 36 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 12 

§ 37 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 13 

§ 38 Rapporter från kontaktpolitiker.................................................................................... 14 

§ 39 Övriga frågor ................................................................................................................ 15 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 27  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27  Ekonomisk rapport februari 2010 

Dnr OMV 0003/10-042, OMV 0004/10-042 

 
 
Ärendet 
 
Förvaltningen har från 2010-01-01 övergått till intäktsfinansiering. Det finns en osäkerhet 
inför effekterna av detta som gör att förvaltningen väljer att avstå från en prognos utifrån 
utfall t.o.m februari.  
För närvarande visar tendenserna på ca - 3,3 miljoner för årets två första månader på grund av 
att behoven av insatser har ökat både inom hemtjänst och särskilt boende, avvecklingen av 
särskilt boende har inte gått att genomföra som tänkt och vikariekostnaderna har ökat.  
 
 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 28  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Inför budgetdialog 2011  

Dnr OMV 0002/10-042 

 
 
Ärendet 
 
Inför budgetdialog 2011 ser omvårdnadsförvaltningen ett ökat behov av hemtjänst med ca 
5000 timmar. I och med färdigställandet av Norshöjdens nya vårdplatser (16st) behövs också 
medel för hyror och drift av dessa.  
Förvaltningen arbetar vidare med att fortlöpande rationalisera verksamheten både inom 
ordinärt och särskilt boende, bl.a. med hjälp av it-stöd för planering av omvårdnadsinsatserna. 
 
 
 
Förvaltningschef Pia Joelsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag 
Eftersom budgetförslaget ska vara inlämnat till Ekonomikontoret den 29:e mars föreslår 
ordföranden att delegation ges till ordförande och övriga presidiet att godkänna materialet 
inför budgetdialogen den 12:e april. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet, 

att ge ordföranden delegation att i samråd med presidiet godkänna materialet till 
budgetdialogen. 

 

Expeditioner 
 



 5 (15) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 29  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29  Kvalitetsuppföljning särskilt boende Källegården och Daljunkaregården 

Dnr OMV 0151/09-734, Dnr OMV 0148/09-734 

 
Ärendet 
 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitets- 
och utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på två särskilda boenden, Källegården 
och Daljunkaregården. 
Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för särskilt 
boende och innefattar även de eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som utförarna 
arbetar med. 
 
Resultatet visar att det område som genomgående får påpekanden och fortlöpande bör vara ett 
utvecklingsområde, är den sociala dokumentationen. Som goda exempel lyfts en aktiv och 
meningsfull vardag och en ökad delaktighet för kunderna fram. Båda enheterna satsar också 
mycket för att skapa trygghet genom att arbeta med och tydliggöra kontaktmannaskapet. 
 
Enhetschef Maria Skog föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2010-03-03 ”Kvalitetsuppföljning vid Källegården och 
Daljunkaregården” med bilagor. 

 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att uppdra åt omvårdnadsförvaltningen att följa upp de påpekanden som gjorts i 
kvalitetsuppföljningsrapporterna 
att i övrigt anteckna redovisade kvalitetsuppföljningsrapporter från Källegården och 
Daljunkaregården till protokollet. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 30  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Lägesrapport och förslag till förändring av beslut angående minskning 
av antalet särskilda boenden. 

Dnr OMV 0116/09-734 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsnämnden beslutade den 23 september 2009 att minska antalet platser i särskilt 
boende med 22 lägenheter vid Gruvrisgården, 6 lägenheter vid Källegården och 8 lägenheter 
vid Herrhagsgården (utöver de 8 som sedan februari 2009 var tagna ur drift). Till detta kom 9 
nyproducerade lägenheter vid Skoghem som tills vidare inte skulle tas i drift. 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar nuläget gällande arbetet med att minska antalet 
lägenheter inom särskilt boende. Med anledning av att behovsbilden har förändrats finns ett 
behov av att ändra tidsplanen för förändringen. 
 
Sektionsschef Jonas Hampus föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att godkänna omvårdnadsförvaltningens lägesrapport 
 
att tidsplanen för minskningen av antalet särskilda boenden utsträcks till den 30:e september, 

2010 samt 
 
att omvårdnadsförvaltningen lämnar en ny lägesrapport för ställningstagande senast till 

omvårdnadsnämndens sammanträde i september, 2010. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2010-03-08 ”Lägesrapport och förslag till förändring av beslut 

angående minskning av särskilt boende”. 
• Tjänsteskrivelse 2009-09-11 ”Återremitterat ärende angående minskning av antalet 

lägenheter i särskilt boende – åtgärd för ekonomisk balans 2010”. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 31  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess. 

Dnr OMV 0042/10-794, OMV 0045/10-794, OMV 0060/10-794,  
       OMV 0075/10-794, OMV 0076/10-794 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
Uppföljning av ett tidigare ärende och fyra nya ärenden redovisas. 
 
 
Förvaltningschef Pia Joelsson och sektionschef Jonas Hampus föredrar ärendena och svarar 
på frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 32  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. 

Dnr OMV 0012/10-739 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Sektionschef Jonas Hampus föredrar ett ärende av principiell natur inom 
handläggningsområdet. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 33  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Nuläge LOV – ansökningar om att bli leverantör i Falu kommun 

Dnr OMV 0133/10-739 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsnämnden beslutade i juni 2009 att hemtjänst och ledsagning ska omfattas av ett 
valfrihetssystem enligt LOV. 
 
De som önskar bli godkända utförare av hemtjänst och/eller ledsagning i Falu Kommun ska 
leva upp till de krav och villkor som finns uttalade i Kravspecifikation och villkor för att bli 
godkänd utförare av hemtjänst och ledsagning i Falu kommun. De som blir godkända och 
ingår avtal med Falu Kommun kommer att vara valbara alternativ för de kunder som har 
biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst och/eller ledsagning. 
 
I dagsläget har tre stycken ansökningar inkommit från Svartnäsgården Pensionat och 
konferens AB, Olivia Vård och Omsorg AB och HomeMaid AB. De genomgår för 
närvarande granskning och kontroll av att ställda krav uppfylles. 
 
 
Sektionschef Jonas Hampus föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

 
 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 34  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 
2010. Sekretess. 

Dnr omv 0023/10-739  

 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2010-03-01 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 35  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Anmälan av beslut i personalärenden 

 

 

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

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 36  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0006/10-700 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-03-10 med följande bilagor: 
 
• Inbjudan till omvårdnadsnämndens studiedag med föreläsning av XX från äldreboendet 

Distansgatan 7. Bilaga. 
 
• Rapport från KPMG ”Övergripande ansvarsgranskning med inriktning mot internkontroll 

2009” 2010-02-26. Bilaga. 
 
• PM från kommunstyrelseförvaltningen ”Om jäv i nämnder/styrelser m.m.” 2010-02-17. 

Bilaga. 
 
• Kommunstyrelsen 2010-02-02 §15 ”Förslag till förändrade ramar budget 2010 p.g.a. 

sänkta PO-påslag”. Bilaga. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 37  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av 
förvaltningschef Pia Joelsson. 
 

• Information om regionsammanslagning Dalarna, Gävle, Uppsala, Örebro. I nuläget är 
det hemsjukvårdsområdet och psykiatrin som analyseras.  

• Falu kommun har ansökt om att få Vård- och omsorgscollege certifierat, handlingarna 
är inskickade och 27-28 april 2010 slutförs processen. 

• Den regionala styrelsen för Sveriges socialchefer gör varje år en studieresa och i år går 
resan 18 mars till Budapest. Information från resan delges under våren. 

• Nya stimulansmedelspengar kommer från staten även 2010. De ska successivt övergå 
till att bli prestationsbaserade. Några exempel för detta är: Deltagande i palliativa 
registret och Senior Alert, stöd finns också till ett systematiskt och långsiktigt 
utvecklingsarbete och för det krävs bland annat att utvecklingsledare anställs. 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 38  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Rapporter från kontaktpolitiker 

Dnr OMV 0008/10-700 

 
 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 

Hans Carlson informerar om sitt besök på Skoghem 2010-01-26. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 39  2010-03-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Övriga frågor 

Dnr OMV 0008/10-700 

 
Ärendet 
 

• Anders Pettersson framför tack från en familj som fått omsorg, stöd och hjälp med 
palliativ omvårdnad på Kopparlunden. 

• Hur kan det framtida anhörigstödet se ut? Diskussionen fortsätter efter förmiddagens 
informationer på studiedagen. 

• Anna Jörgensen frågar: På vad baserar man debiteringen av sjuksköterskor för 
Socialförvaltningen? Sektionschef Jonas Hampus svarar på frågan. 

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
 
 
 
 


