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§ 55 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/15  

Beslut 
1. Nämnden har tagit del av periodrapport mars 2015. 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2015 

samt analys och planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. Resultatet till 

och med mars 2015 visar på ett underskott på 3,7 miljoner. Antalet utförda kundtimmar har 

minskat under årets första månader. Prognosen för 2015 är ett underskott på 5 miljoner. 

Både volym- och kostnadsutvecklingen kommer att följas nogsamt för att hålla budgten 

och flera åtgärder måste vidtas. Några åtgärder arbetar förvaltningen redan med.  

 

Controller Mikael Söderlund redovisar den ekonomiska uppföljningen. 

 

Omvårdnadschef Pia Joelson redogör muntligt för de utmaningar och dessas konsekvenser 

som omvårdnadsförvaltningen står inför.  
 

Beslutsunderlag 
Periodrapport mars 2015 

 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

 
 

 
  



   
 

 

 

§ 56   Svar på remiss - Tillväxtprogrammet 2020 

 

Diarienummer OMV0047/15 

 

Beslut 
1. Omvårdnadsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss om 

tillväxtprogrammet 2020 som eget svar.  

2. Med de anförda synpunkterna på förändringar och kompletteringar tillstyrker nämnden 

förslaget till tillväxtprogram. 

 

Paragrafen förklaras ombedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen instämmer i de intentioner som anges i tillväxtprogram 2020 

och bedömer att de i stort överensstämmer med de ambitioner och den värdegrund som 

omvårdnadsförvaltningen arbetar efter. De förändringar som bör göras i programmet är en 

justering av strävansmålet; ”Falun ska ha Sveriges bästa arbetsmarknadsstatistik”. Vidare 

att bör det skrivas in i programmet att utbildning och kompetensutveckling på bör erbjudas 

på alla nivåer under hela livet. Tankarna och skrivningarna om den kreativa och utbudsrika 

stadskärnan kontra landsbygden ses över. När det gäller boendet förordas en satsning på att 

stimulera byggandet av seniorboenden och trygghetsboenden.  

 

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ovan rubricerat ärende. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-13 

Remiss Tillväxtprogram 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Hägglund (C): Enligt förvaltningens förslag. 

  

Pia Perssson (V): Ekonomisk hållbarhet ska bygga på ekonomisk utveckling som inte 

medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av 

ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller 

socialt kapital. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Anna Hägglund ställer förvaltningens förslag mot Pia Perssons förslag och 

finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 

 

 

 



   
 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Beatrice Fernros 

Sekreterare 

 

Justerat 2015-04-22 Anna Hägglund  Vanja Ottevall 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   
 

 

 

§ 57    Svar på remiss - Folkhälsoprogrammet 2020 

 

Diarienummer OMV0046/15 

 

Beslut 
1. Nämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissvar på 

Folkhälsoprogrammet, med ändringen att ordet föräldrar byts ut till vårdnadshavare, till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2. Med de anförda synpunkterna på förändringar och kompletteringar tillstyrker nämnden 

förslaget till folkhälsoprogram. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 
Innehållet i programmet är i det stora hela bra, men bör presenteras på ett enklare sätt 

genom mindre mängd text och mer lättläst svenska. Förslag på ändringar som presenteras i 

tjänsteskrivelsen rör tydliggörande/justering av strategier och indikatorer. 

 

Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för ovan rubricerat ärende. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2015-03-18 Remissvar Folkhälsoprogrammet 2020 

2. Remiss Folkhälsoprogrammet 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Vid protokollet 

Beatrice Fernros 

Sekreterare 

 

 

Justerat 2015-04-22 Anna Hägglund  Vanja Ottevall 

Ordförande   Justerare 

  

 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 58 Förlängning av överenskommelse av intraprenad 
Korsnäsgården 

 OMV0063/13  

Beslut 
1. Intraprenaden Korsnäsgårdens överenskommelse förlängs med de två år som den 

nuvarande överenskommelsen medger. 

2. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att under 2015 genomföra en 

uppföljning av verksamheten avseende kvalitet, beläggning, olika 

personalparameterar och ekonomi. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden beslutade den 24 april 2013 att starta en intraprenad på 

Korsnäsgården med början 1 maj 2013. Nuvarande överenskommelse löper till och med 

2016-04-30 med möjlighet till två års förlängning. Enhetschefen och personalen är positiva 

till en förlängning och vill fortsätta den utveckling som är påbörjad. En kvalitets-

uppföljning planeras att genomföras under 2015, där man kommer att titta på kvaliteten, 

beläggningen, olika personalparametrar och ekonomi. 

  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
3. Tjänsteskrivelse, 2015-03-18, Förlängning av överenskommelsen. Intraprenad 

4. Överenskommelsen 

5. Omvårdnadsnämndens beslut 

6. Verksamhetsberättelsen 2014 

7. Verksamhetsplan 2015  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Korsnäsgårdens enhetschef 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 59 Återremiss - Motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Verka för att delade turer med obetalad tid emellan tas 
bort inom vård och hemtjänst 

 OMV0090/14  

Beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Bifalla motionen gällande att verka för att delade turer med flera timmars obetald 

tid emellan inte ska förekomma. 

2. Avslå motionen gällande inga turer under 5 timmar  

3. Avslå motionen gällande att önskescheman ska råda vid planering av arbetstiden på 

samtliga enheter i Falu kommun. 

 

Reservation 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M) och Carin Gustavsson (M) reserverar sig i 

ärendet. 

 

Sammanfattning 
Motion från Katarina Gustavsson (KD) ”Ofrivilliga delade turer med obetalade 

håltimmar gör personalen sjuka. Det ska bort!” daterad 23 april 2014 har återremitterats 

till omvårdnadsförvaltningen för förtydligande.  

Omvårdnadsförvaltningen har under många år arbetat för att ta bort de ofrivilliga delade 

turerna och att personalens själva lägger sina scheman. Delaktighet i schemaplaneringen, 

införandet av årsarbetstid, heltid för alla, är alla olika vägar för att möta personalen 

önskemål och kundens behov. Med en ansträngd budget måste planeringen vara så effektiv 

som möjligt utifrån kundens behov som är föränderliga över tid. Omvårdnadsförvaltningen 

beräkningar på att ta bort alla delade turer visar på en ökad kostnad för verksamheterna.  

Omvårdnadsförvaltningens intention är att utifrån brukarnas behov, göra scheman som i 

möjligaste mån tar hänsyn till personalens önskemål. Detta oavsett om det gäller delade 

turer eller längden på arbetspasset. Gällande att ”inga turer under fem timmar ska 

förekomma” är de gällande tillämpningsanvisningarna i heltidsavtalet, att man inte 

tillsätter turer under fyra timmar. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson (KD) ”Ofrivilliga delade turer med obetalade håltimmar 

gör personalen sjuka. Det ska bort!” 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Hägglund (C): Enligt omvårdnadsförvaltningens förslag. På punkt två 

och tre förslag att motionen ska anses besvarad. 

 



 Sammanträdesprotokoll 10 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

Pia Persson (V): Yrkar på bifall på punkt två om inga turer under fem timmar. 

 

Katarina Gustavsson (KD) yrkar bifall på punkt två om inga turer under fem timmar. 

 

Christer Carlsson (M): Yrkar på avslag i alla delar. 

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på om motionens punkt ett om delade turer, ska bifallas, 

avslås eller anses vara besvarad och finner att punkt ett ska bifallas. 

 

Ordförande ställer proposition på motionens punkt två, om turer under fem timmar, ska 

bifallas, avslås eller anses vara besvarad och finner att punkt två ska avslås.  

 

Ordförande ställer proposition på motionens punkt tre, om önskeschema, ska bifallas, 

avslås eller anses vara besvarad och finner att punkt tre ska avslås. 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 60 Återremiss - Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan 
Clarström (FAP) och Kjell Hjorth (FAP) Inför 
Trygghetsboende/Serviceboende med 
halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet 
till samvaro 

 OMV0130/14  

Beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med bakgrund 

av att det redan finns trygghetsboenden/serviceboenden där det bedrivs 

regelbunden social samvaro och att restaurangverksamhet inte ingår i 

omvårdnadsnämndens uppdrag. 

 

Sammanfattning 
Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP) och Kjell Hjorth (FAP) ”Inför 

trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med 

möjlighet till social samvaro” daterad 15 juni 2014 har återemitterats till 

omvårdnadsförvaltningen för förtydligande.  

 

Falu kommun har idag tre trygghetsboenden och ytterligare två kommer att öppnas under 

2015 i enlighet med den boendeplan som är antagen av kommunfullmäktige. På 

trygghetsboendena bedrivs regelbunden social närvaro för de boende och för de som bor i 

närheten. Ska det bedrivas restaurangverksamhet i trygghetsboendena så ligger det inte 

inom omvårdnadsförvaltningens kompetens eller verksamhetsansvar.  

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP) och Kjell Hjorth (FAP) ”Inför 

trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med 

möjlighet till social samvaro” 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 61 Återremiss - Motion från Mats Dahlström (C), Agneta 
Ängsås (C), Anna Hägglund (C) och Dan Westerberg 
(C) Låt inte äldre komma i kläm - Ge hemsjukvården 
tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten 
skrivs ut från sjukhuset  

 OMV0127/14  

Beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Bifalla motionen. 

2. Ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att göra de anpassningar av modellen 

som krävs för att tillämpa den i Falun.  

 

Sammanfattning 
Motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Anna Hägglund (C) och Dan 

Westerberg (C) ” Låt inte de äldre komma i kläm! – Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta 

över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset” daterat 10 september 2014 har 

återremitterats till omvårdnadsnämnden för förtydligande.  

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med undantag från att omvårdnadsförvaltningen 

byts ut till omvårdnadsnämnden i punkt 2. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Anna Hägglund (C) och Dan 

Westerberg (C) ” Låt inte de äldre komma i kläm! – Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta 

över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset”  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 62 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/15  

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson berättar att sjukfrånvaron till och med mars ligger på 11,8 

procent. Det skiljer sig mellan de olika sektionerna. Just nu arbetas det med 

sjuktalsprojektet som innebär att enhetschefen ska ha ett samtal med den anställde om den 

anställde är sjukskriven fyra gånger på en tolvmånadersperiod. Förvaltningen samarbetar 

även med Previa. Av intresse är ett projekt som har startat på Herrhagen/Kvarnen. 

Projektet har i första hand tillkommit för att se på effekterna av heltid för alla. Projektet 

ska identifiera svårigheter och konsekvenser gällande perspektiven ekonomi, arbetsmiljö, 

kvalitet och personkontinuitet och även beskriva åtgärder och stöd.   

 

Beslutsunderlag 
Projektplan Herrhagen/Kvarnen 

 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 63 Kvalitetsrevision inom Temabo AB 

 OMV0061/15  

Beslut 
Nämnden uppdrar åt omvårdnadsförvaltningen att genomföra handlings- och 

tidplan för uppföljning av mervärden inom Temabo AB i Falun och redovisa 

resultatet i november 2015.  

 

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 och på några områden, dels ett lagstiftat område och dels 

mervärden som särskilt utlovats i anbudet, lyckas inte Temabo AB. Handlings- och 

tidsplan för uppföljning av mervärden egen tid och utevistelse samt social dokumentation 

inom Temabo AB i Falun beskriver fortsatt uppföljning enligt nämndens beslut den 25 

mars 2015. 

  

Med anledning av att Temabo AB i sitt anbud för Daljunkaregården utlovat samma 

mervärden när det gäller egen tid samt erbjudande om daglig utevistelse har 

kvalitetsrevisionen för avsikt att genomföra kombinerad uppföljning av detta på båda 

enheterna samtidigt. Detta för att bevaka omvårdnadsnämndens, och kundernas, intressen i 

att utlovade mervärden samt lagliga krav kring dokumentation uppfylls så tidigt som 

möjligt under anbudstiden. 

Enhetschef Maria Skog redogör för ovan rubricerat ärende. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2015-04-08, Handlings- och tidplan för uppföljning av Temabo 

AB i Falun 

2. Handlings- och tidsplan för uppföljning av mervärden egen tid och utevistelse samt 

social dokumentation inom Temabo AB i Falun  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Temabo AB 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 64 Godkännande av reviderade kvalitetskriterier 

 OMV0060/15  

Beslut 
Nämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för vård och omsorgsboende, hemtjänst, 

hemtjänstservice och ledsagning. 

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för 

tjänsterna vård och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska 

säkerställa att den boende får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög 

kvalitet. Kvalitet- och utvecklingsenheten på omvårdnadsförvaltningen ansvarar för årlig 

revidering av ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att 

överensstämma med de krav som ställs på verksamheterna 2015. 

 

Enhetschef Maria Skog redogör för ovan rubricerat ärende. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2015-04-07, Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och omsorgsboende 2015 

3. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänst och ledsagning 2015 

4. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänstservice och ledsagning 2015 

  
 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 65 Redovisning av Inspektionen för vård och omsorgs 
beslut i enskilt ärende 

 OMV0118/14  

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut i ovan rubricerat ärende med tillhörande 

handlingar delges nämnden genom pärmredovisning.  

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ovan rubricerat ärende. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 66 Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 1:a 
kvartalet 2015 

 OMV0016/15  

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen.  

 

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 IVO – Inspektionen för vård och 

omsorg 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.  

 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt 

socialtjänstlagen 16 kap. 6f § och 6 h §. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 67 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 2015-04-02 respektive 2015-03-31 över de delegationsbeslut 

som fattats enligt socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.  

 

Sektionschef redogör för en granskning av lottade ärenden beslutade enligt 

socialtjänstlagen 4:1. Inga avvikelser har upptäckts. Utredningarna har en god kvalitet 

avseende beskrivning av situation och orsak till ansökan. Det bör tydligare framgå på 

vilket sätt det prövats om behovet kan tillgodoses på annat sätt samt målsättningen och 

syftet med beviljade insatser.  

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 68 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    

Beslut 
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.  

 

Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning. 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 69 Anmälningsärenden 

 OMV0005/15  

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

 

Ärende 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-03-18 § 36 Antagande av 

entreprenör för Trygghetslarm - Vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14 

2. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2015-03-18 § 35 Antagande av 

entreprenör för Passerkontrollsystem - Vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14 

3. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2015-03-18 § 34 Antagande av 

entreprenör för Brand- och utrymningslarm - Vårdboende i Hälsinggården 

OMV0098/14 

4. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2015-03-18 § 33 Antagande av 

entreprenör för Paternosterverk - vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14 

5. Protokoll från kommunfullmäktige 2015-03-12, § 53 Falu kommuns Svar på remiss 

från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom 

socialtjänstområdet i Dalarna" OMV0035/15 

6. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2015-03-18 § 32 Redovisning av 

tidigare entreprenör för vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 70 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/15  

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande: 

 Det nya boendet i Hälsinggården behöver ett namn. Nämnden är enig om att alla i 

verksamheten och nämnden är välkomna att lämna förslag. Den som lämnar in det 

vinnande förslaget vinner ett pris. 

 En rundtur kommer att göras av förvaltningen för att se över utemiljön på 

kommunens boenden som kommer att utmynna i en åtgärdsplan. 

 Två Lex Sarah-anmälningar har gjorts inom verksamheten. 

 En person har insjuknat till följd av legionellabakterier som har upptäckts på ett av 

boendena. 

 Temabo har en ny vd vid namn Anders Broberg, Olof Ryderberg fortsätter att vara 

ägare av företaget. 

 

Sektionschef Jonas Hampus informerar om följande: 

 Den 2 september är det en konferens i Odense om rehabiliterande förhållningssätt. 

 

 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 71 Redovisning av PWCs granskning rörande 
hemtjänstprocessen 

 OMV0051/15  

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 
Revisorn Oskar Lannerhjelm från Öhrlings Pricewaterhousecoopers (PWC) redogör för 

den rapport som är ett resultat av genomlysningen av hemtjänsten i Falu kommun.  

 

Utifrån den slutliga rapporten kommer omvårdnadsförvaltningen att ta fram och presentera 

en handlingsplan med inriktning på de förbättringsområden som har lyfts fram genom 

granskningen.  

 

 

  

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 72 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/15  

Beslut 
Punkten utgår från dagens sammanträde.   

 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 73 Kurser och konferenser 

 OMV0008/15  

Beslut 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (25) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-04-22 

 

 

§ 74 Övriga frågor 

 OMV0007/15  

Beslut 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 

 

 
 

 
 


