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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Stadshuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2012-12-19  

Datum när anslaget sätts upp 2012-12-28 Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-15:35 

Beslutande S 
V 
S 
S 
 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson, 1:e vice ordf.            
Karin Jacobsson 
Lars Lagerqvist 
 
 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         2:e vice ordf. 
M     Christer Carlsson § 176-189 
C      Gunilla Tagesdotter- Barkar 
FAP  Peter Gehlin 
 
 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
      
Personal- 
organisation 

S       Lars Jerde´n                               
MP   Inger Olenius                                 
M     Vanja Ottevall § 173-175                         
C      Kristina Wahle´n  
 
 
S  Hans Carlson 
S   Birgitta Grade´n                                           
V   Eva Ferdeen 
 
XX, kommunal 
XX, kommunal 

istället för Camilla Knutsson (S) 
istället för Staffan Mild (MP) 
istället för Christer Carlsson (M) 
istället för Katarina Gustavsson (KD) 
 
      
FAP  Anders Pettersson 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef                           Maria Skog, enhetschef 
Leif Ekman, sektionschef                                Moa Nordlund, MAR 
Eva Grönlund, sektionschef                             Berit Lundkvist, sekreterare 
Mikael Söderlund, controller 

  
Utses att justera Lars Jerde´n 
Justeringsdag 2012-12-21 
Justerade paragrafer  173-189 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Christer Falk

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Lars Jerde´n
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Ekonomisk uppföljning november 2012 

OMV0003/12, OMV0004/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och  

                med november 2012. 

Protokollsanteckning 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag med skarpare 
åtgärder. Redovisning och uppföljning av åtgärder varje sammanträde 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och 
med november 2012 samt analys och planerade åtgärder för att få ekonomin 
i balans. 

Ytterligare försämring av prognosen och underskottet beror till största delen på att 
personalkostnaderna är för höga jämfört med den utförda tiden inom hemtjänsten. Personal- 
kostnaderna för utbildningar i samband med införandet av verksamhetssystemet Treserva har 
belastat alla sektioner med ca 2 mnkr. Löneökningarna blev högre än den prognos som 
gjordes och förluster på kundfordringar är hittills 950 tkr. 
Förvaltningen har blivit kompenserad för volymökningarna som prognostiserades i 
delårsbokslutet motsvarande 8,5 mnkr. Ökningen fortsätter dock och nu är prognosen för 
volymökningarna ytterligare 4,5 mnkr jämfört med delårsbokslutet i augusti. Trots 
kompensationen är prognosen minus 14 mnkr. 
De effektiviseringsåtgärder som görs har ännu inte gett önskad effekt. 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning november 2012 

 

 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Pris per hemtjänsttimme enligt LOV 2013 

OMV0192/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Priset per utförd hemtjänsttimme höjs med 1 procent till 2013. Detta 
innebär 280 kr för serviceinsatser och 401 kr för omvårdnadsinsatser 

2. Priset för larmutryckning och glesbygdsersättning hålls oförändrade 
på 100 kr/utryckning och 40 kr/timme. 

 

Reservation 

Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Jag reserverar mig i frågan om pris per hemtjänsttimme enligt LOV 2013 
OMV0192/12 eftersom ingen konsekvensanalys finns. (V) är av den åsikten 
att konsekvensanalyser generellt ska finnas innan beslut tas. Först då blir det 
helt tydligt vad vi politiker säger ja eller nej till. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen har i budget 2013 fått kompensation för 
kostnadsökningar med 1 procent. Löneavtalen för 2013 är ännu inte klara, 
vilket gör bedömningar om prisökningar svåra och osäkra, historiskt har 
löneökningarna dock varit högre än 1 procent. Förvaltningen har gjort 
bedömningen att höja priset med samma procentsats som man får 
kompensation för i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 
2013. Detta innebär att alla utförare måste jobba med effektiviseringar av 
sin verksamhet. Priset har avrundats till närmsta hela krontal. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-05. Pris LOV 2013 

Sänds till 

HomeMaid AB 

Dala Omsorg AB 

Annikas hemtjänst 

Sektionschef ordinärt boende 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Internkontrollplan omvårdnadsförvaltningen 2013 

OMV0187/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Omvårdnadsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013     

       godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunen har ett gällande internkontrollreglemente sedan 2007-01-01 och 
varje nämnd/förvaltning ansvarar för att säkerställa åtlydandet av detta. Det 
primära syftet med internkontroll är att fastställa att de av 
kommunfullmäktige beslutade målen uppfylls. Kommunstyrelsens allmänna 
utskott tog 2011-10-19 (§ 76) beslut om reviderad modell och tidsplan för 
internkontroll. En nyhet med den reviderade modellen är att man årligen 
beslutar om två kommungemensamma kontrollpunkter som ska finnas med i 
varje nämnds internkontroll. För 2013 är dessa områden upphandling och 
inköp samt att ingångna avtal ska registreras i LIS-Avtalsmodul 
(avtalsdatabasen) 

De prioriterade områdena för internkontroll inom omvårdnadsförvaltningen 
kommande år framgår av den plan som här ligger till förslag att besluta om. 
En arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, enhetschef för kvalitet- och 
utvecklingsenheten och controller har arbetat fram förslaget som sedan 
föredragits i förvaltningens ledningsgrupp. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-27. 
Internkontrollplan omvårdnadsförvaltningen 2013 

2. Internkontroll 2013 

3. Förslag till förvaltningsgemensamma granskningsområden i 
internkontrollplaner 2013 (KS0035/12) 

4. Modell för internkontrollplan 2013 (KS0035/12) 

Sänds till 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Delegationsordning omvårdnadsförvaltningen 2013 

OMV0190/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                Föreslagna ändringar i omvårdnadsförvaltningens   

                delegationsordning beslutas gälla från och med 1 januari 2013. 

  

Sammanfattning 

Inför varje verksamhetsår genomförs en granskning av 
omvårdnadsnämndens delegationsordning och revideringar föreslås om det 
behövs. 

Inför 2013 har ansvaret för bostadsanpassningsbidraget överförts till 
omvårdnadsnämnden och detta föranleder en revidering av 
delegationsordningen. 

Omvårdnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten delegeras till 
bostadsanpassningsbidragshandläggare upp till 1 basbelopp (44 500 kr, 
2013), till enhetschef för biståndsenheten upp till 3 basbelopp och till 
sektionschef för bistånd, vård och utveckling upp till 5 basbelopp. 
Bostadsanpassningsbidragsärenden över 5 basbelopp beslutas av 
omvårdnadsnämnden. Samtliga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag 
utreds av bostadsanpassningsbidragshandläggarna. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-07. 
Delegationsordning 2013 

2. Delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun 
från 2013-01-01 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 177 Förändrad avgift matdistributionen 

OMV0191/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Förändra avgiften för matdistribution från 55 kr/portion till 65kr/portion. 

2. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att årligen justera avgiften för 
matdistributionen i den omfattning som prisbasbeloppet förändras. 

Reservation 

Gunilla Tagesdotter-Barkar (C) och Kristina Wahle´n (C) reserverar sig mot 
beslutet att höja priset per portion. 

Sammanfattning 

Matdistributionen har under många år varit en betydelsefull tjänst för dem som av 
olika skäl har haft svårt att klara matlagning självständigt. Det har också genom 
åren funnits många synpunkter på matens kvaliteter men de senaste åren har det 
skett märkbara förbättringar i upplevelsen av den mat som levereras.  

Ett kvarvarande problem är dock kostnaden för matdistributionen som, trots att 
effektiviseringar av verksamheten som omvårdnadsnämnden beslutade om i maj 
2010 har verkställts, inte är i balans med budgeterade medel. 

Kvaliteten på maten som matdistributionen kan leverera är i dag inte lika unik som 
tidigare. Idag finns ett rikt utbud av olika typer av portionsförpackade måltider i 
såväl fryst, kyld och varm form i dagligvaruhandeln till ett konsumentpris i 
intervallet 25 – 55 kr. Den kvalitet på maten som matdistributionen erbjuder kostar 
i dagligvaruhandeln ca 45 kr.  

Omvårdnadsförvaltningens kostnad enbart för att leverera matportionen uppgår 
idag till ca 25 kr/portion. Det här innebär att det marknadsmässiga värdet på 
matportionen som levereras ända in i kylskåpet ligger på ca 70 kr per portion. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-07. Förändrad avgift för 
matdistribution. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Svar till Socialstyrelsen angående tillsyn på Lunden 

OMV0153/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kompletteras med 
Riskanalys inför ordinarie personals semesterperioder. 

2. Handlingsplanerna från korttidsenheten Lunden tas till protokollet.  

3. Korttidsenheten Lundens handlingsplaner inklusive riskanalys följs upp 
i Internkontrollplan 2013. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen genomförde den 2 augusti 2012 en verksamhetstillsyn enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) på 
korttidsenheten Lunden. Fokus vid inspektionen var rättssäkerhet, 
personalens kompetens, introduktion, lokala rutiner, samverkan, omsorgens 
innehåll samt den enskildes/patientens upplevelse av vården och omsorgen. 
Vid inspektionen framkom att inte någon särskild riskanalys genomförts 
inför den ordinarie personalens semesterledighet. Vårdgivaren är skyldig att 
kontinuerligt bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som skulle kunna medföra brister i verksamhetens kvalitet. En sådan 
risk föreligger under semesterperioderna och omvårdnadsnämnden ålades 
efter tillsynen att vidta följande åtgärd:  

I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att 
riskanalyser genomförs inför ordinarie personals semesterperiod. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbetet (2011:9). 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-14. 
Redovisning av vidtagna åtgärder för att säkerställa att riskanalyser 
genomförs inför ordinarie personals semesterperioder. 

2. Socialstyrelsens beslut från tillsyn vid korttidsenheten Lunden 

3. Risk- och konsekvensbedömning av arbetsmiljö, inklusive 
handlingsplan 

4. Handlingsplan för korttidsenheten Lundens omvårdnadspersonal 

5. Handlingsplan för korttidsenheten Lundens legitimerade personal 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Socialstyrelsen 

Box 423 

701 48  ÖREBRO 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Sekretess 

OMV0180/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen. 

2. Nämnden antecknar anmälan till protokollet 

 

Ärende 

Moa Nordlund, medicinskt ansvarig rehabilitering anmäler att den 2012-11-
12 till Socialstyrelsen anmält en medicinsk avvikelse enligt Lex Maria på ett 
vård- och omsorgsboende. 

Nämnden delges ärendet skriftligt genom bordsredovisning. 

Moa Nordlund redogör muntligt för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 

Socialstyrelsen 

Regionala tillsynsenheten 

Box 423 

701 48 ÖREBRO 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Öppnande av ny enhet på Källegården 

OMV0189/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Ge omvårdnadsnämnden befogenheter att öppna enheten Heden på 
Källegården med åtta platser. 

2. Begära tilläggsanslag 2013, motsvarande 5 mkr från Kommunstyrelsen för 
utökad verksamhet på grund av förändrade behov. 

Ärende 

Behovet av vård och omsorgsboende har varit högt under 2012. 
Omvårdnadsförvaltningen har hittills lyckats lösa det inom sektionen vård och 
omsorgsboende med ökning av platser inom redan befintliga boenden. Det var 
också den plan förvaltningen hade inför 2012 års prognostiserade behov.  

Behovet av vård och omsorgsboende kan inte längre tillgodoses i den takt som är 
önskvärt. Det är många personer som har beslut om vård och omsorgsboende som 
befinner sig på våra korttidsplatser och en del väntar i hemmet med hemtjänst.  

En tydlig indikator på bristen av vård och omsorgsboende är att 
Omvårdnadsförvaltningen riskera viten om man inte kan erbjuda vård och 
omsorgsboende inom skälig tid till dem som har beslut om boende. Förvaltningen 
får också många s.k ytterärenden, dvs hemtjänstärenden som är dyrare än en plats i 
ett vård och omsorgsboende. Budget för utskrivningsklara har överskridits men 
allvarligaste är att kunden och anhörigvårdarna kanske inte får sitt behov av stöd 
tillgodosett på ett optimalt sätt. 

På Källegården finns en enhet, Heden som sedan en tid står tom. Här kan 
omvårdnadsförvaltningen öppna åtta platser. Alla platser blir tillfälliga eftersom 
behovet troligen inte kommer att finnas kvar när det nya vård och omsorgsboende 
är klart att tas i bruk. Det nya boendet ska enligt planerna vara klart december 
2013. 

Verksamheten behöver ca en månad på sig att starta upp den nya enheten. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-04. Öppnande av platser på 
Källegården. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Rapport angående övertagande av Korsnäsgården 

OMV0149/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

              Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

 

Ärende 

Nämnden informeras muntligt om arbetet med återtagande av vård- och 
omsorgsboendet Korsnäsgården. 

Korsnäsgården återgår till kommunens verksamhet 2013-05-01 

Arbetet med införande av intraprenad på Korsnäsgården fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Information principiellt ärende 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                    Nämnden antecknar till protokollet. 

 

Ärende 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
november månad 2012. Sekretess 

 OMV0022/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                  Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad 2012-12-05 de delegationsbeslut som fattats av 
biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Anmälan om beslut i personalärenden 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                 Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

 OMV0006/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                  Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i 
tjänsteskrivelse daterad 5 december 2012 med bilagor enligt följande: 

1. Kommunala pensionärsrådet/au. Protokoll 2012-11-05. 
OMV0015/12-700 

2. Kommunala handikapprådet/au. Protokoll 2012-10-31. 
OMV0015/12-700 

3. Socialstyrelsen. Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare 
och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt 
ansvar. OMV0135/12-047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0007/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                      Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Rekrytering av sektionschef till sektion vård- och omsorgsboende klar. 

Nämnden informeras muntligt om trygghetslarmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0008/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

            Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Ordförande informerar om besök på Gruvrisgården och Korsnäsgården. 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Kurser och konferenser 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                 Nämnden antecknar till protokollet. 

 

Ärende 

Inga anmälningar av kurser och konferenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-12-19 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Övriga frågor 

 OMV0008/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                    Nämnden har tagit del av informationen. 

Ärende 

Ordförande informerar om att ärendet angående avgifter för hemsjukvården 
har återremitterats för att genomlysa frågan ordentligt. 

Releventa beräkningar ska göras och anpassa den kommunala debiteringen 
att bli i linje/paritet med nuvarande taxa som debiteras av Landstinget 
Dalarna. 

 

Patrik Andersson (V) efterfrågar identifikation av de boende. 

Leif Ekman informerar om att det inte är aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 

      

 

 


