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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-03-23 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Camilla Knutsson 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2011-03- 28 

Justerade paragrafer 41 – 53 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Camilla Knutsson

 
 

 

 

Innehållsförteckning: 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-03-23 
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
S 
MP 
 
 
S 
V 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Karin Jacobsson 
Lars Lagerkvist 
Camilla Knutsson 
Inger Olenius 
 
 
Mia Sjögren 
Eva Ferdeen 
 
 
 
 
 

M 
M 
C 
FA 
KD 
 
 
 
M 
M 
FP 
 
 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Karlsson 
 Gunilla T Barkar 
 Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
  
Jan-Erik Holmberg 
Vanja Ottervall 
Anders Nilser 
 

Personalorganisation Kommunal XX/XX  

Tjänstemän Pia Joelson, förv.ch 
Jonas Hampus, sektionschef  
Leif Ekman, Sektionschef  
Maria Skog, enhetschef, sekreterare 

XX § 41 
XX § 49 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 49  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 41 Presentation av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2010..................................................................................................... 3 

§ 42  Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2011 ................................................................. 4 

§ 43 Verksamhetsbudget 2012 ............................................................................................... 5 

§ 44  Anmälande om missförhållande, Vård och omsorgsboende.......................................... 6 

§ 45 Principiellt ärende, sekretess .......................................................................................... 7 

§ 46 Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsrapport för Kvalitetsuppföljning av 
intern och extern verksamhet ......................................................................................... 8 

§ 47 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 
2011. Sekretess............................................................................................................... 9 

§ 48 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 10 

§ 49 Slutredovisning av projekt: En utvecklad rehabilitering i Falun.................................. 11 

§ 50 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 12 

§ 51 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 13 

§ 52 Rapporter från kontaktpolitiker.................................................................................... 14 

§ 53 Övriga frågor ................................................................................................................ 15 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  41 2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 41 Presentation av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
2010 

Dnr OMV 0007/11-700 

 
 
Det finns ungefär 148 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna ökar 
med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som 
är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. 2010 kom nya Nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom som i varje region ska brytas ner till regionala och lokala 
vårdprogram för demensvården. Riktlinjernas innehåll presenteras i sammandrag. 
 
Demenssjuksköterska XX föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 42  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42  Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2011 

Dnr OMV0003/10-042, OMV004/10-042 

 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2011 för omvårdnadsförvaltningen, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden 
muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 43  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Verksamhetsbudget 2012 

Dnr OMV 0002/11-041 

 
Ärendet 
 
Verksamheten ska bedrivas och utvecklas med god kvalitet inom beslutad budget och utgå 
från kundens behov och aktiva deltagande och med stöd av engagerad och kunnig personal, 
som bygger sitt arbete på den gemensamma värdegrunden. Den ska ge den enskilde trygghet 
och kontinuitet, personalen ska ha ett gott bemötande med respekt och integritet och den 
enskilde ska ha inflytande och självbestämmande. 
Omvårdnadsnämnden ska på en övergripande nivå fastställa mål för verksamheten som 
kännetecknar en god ekonomisk hushållning 2012. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär 
en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter. Planerad budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 redovisas. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 44  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44  Anmälande om missförhållande, Vård och omsorgsboende 

 Dnr OMV 0051/11-794 

 
 
Ärendet 
Lex Sarah 14 kap § 2 SoL, Sekretess. 
 
 
Sektionschef Leif Ekman föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 45  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Principiellt ärende, sekretess  

Dnr OMV 0156/08-792 

 
Ärendet 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
 

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 46  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsrapport för Kvalitetsuppföljning av intern 
och extern verksamhet 

Dnr OMV 0134/09-734 

 
Ärendet 
 
Kvalitets- och utvecklingsenheten ska säkerställa att god kvalitet upprätthålls inom 
omvårdnadsnämndens verksamhetsområden samt säkerställa att ett långsiktigt hållbart och 
koordinerat utvecklingsarbete bedrivs inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. 
Enligt Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet ska regelbunden 
uppföljning göras av Omvårdnadsnämndens ansvarsområden. Uppföljningen består av ett 
antal områden och beroende på vilken verksamhet som följs upp varierar upplägget. Kvalitet 
och utvecklingsenheten har gjort en sammanställning av 2010 års arbete. 
 
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anteckna rapporten till protokollet 
 
 
 
Beslutsunderlag 

• Rapport: Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsrapport för Kvalitetsuppföljning av 
intern och extern verksamhet 

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 47  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för februari månad 2011. 
Sekretess. 

Dnr OMV 0022/11-739 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-03-02 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  48 2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Anmälan av beslut i personalärenden  

 

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

att anteckna delgivningen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 49  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 49 Slutredovisning av projekt: En utvecklad rehabilitering i Falun 

Dnr OMV 0007/11-700 

 
Ett ökat antal äldre med behov av vård och rehabilitering i kombination med kortare vårdtider 
inom slutenvården ställer högre krav på en fungerande rehabiliteringskedja där de olika 
länkarna är tydligt sammanfogade och koordinerade. Rehabiliteringsansvaret har varit oklart 
mellan kommun och landsting. Tidig hemgång från sjukhus med utebliven eller bristfällig 
rehabilitering under vårdtiden ger en känsla av otrygghet hos kund och anhörig/närstående 
samt en känsla av osäkerhet hos hemtjänstpersonalen vad det gäller möjligheten att få rätt 
hjälp med rehabilitering i hemmet. Erfarenheter från tidigare projekt visar att ökade 
rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och sjukgymnast, nära teamsamverkan mellan olika 
yrkeskategorier, tydliga mål och regelbunden uppföljning leder till att kunden ökar sin 
självständighet och minskar sitt hjälpberoende. Projektets uppdrag har varit att erfarenheterna 
från tidigare projekt skall användas inom hela uppdragsområdet och i samverkan, mellan 
kommun och närsjukvården, integreras i ordinarie verksamhet. 
 
Projektledare XX  föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 50  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 50 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0006/11-700 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-14 med följande bilagor: 
 

1. Omvårdnadsnämndens revisorer: 
Lars Lundh och Mikael Joos 

 
2. Sammanträdesdagar 2011, bilaga. 
 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 51  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/11-700 

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

• Marknadsföringsprojekt, ”Omvårdnad Falun Det självklara valet”. Projektet är 
framme vid att ta fram en logga där omvårdnadsförvaltningen kombineras med Falu 
kommuns logga. Bilarna ska prydas med denna, en film ska göras, broschyrer ska tas 
fram m.m. 

• Väntelista till Vård- och omsorgsboende. Arton personer väntar på plats; sju inom 
korttidsvården, åtta väntar i hemmet, resterande väntar i annan kommun. Tio personer 
inom vård- och omsorgsboende väntar på intern flytt.  

• På Lyssfallet finns en lägenhet som ska göras om till ”provlägenhet”, vilket innebär att 
den byggs om efter redan tillgängliga ritningar till 2011 års standard. 

 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 52  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Rapporter från kontaktpolitiker 

Dnr 0008/11-700 

 
Ärendet 
Följande information delges omvårdnadsnämnden vid dagens sammanträde. 
 

• Inger Olenius har varit på Omsorgshuset och träffat ansvarig chef och dennes 
medarbetare.   

• Lars Lagerqvist har varit på Lustigknopps äldreboende på en anhörigträff. Ansvarig 
chef, avgående chef samt tre anhöriga diskuterade kring en kontaktpolitikers uppdrag 
och om verksamheten i stort. 

• Gunilla Barkar har varit i hemtjänsten i Svärdsjö och pratat kring en idé om att 
hemtjänsten kan hjälpa kunder med att få träffas hos varandra och äta sin lunch. Även 
Svartnäsgårdens hemtjänst vill testa aktiviteten. 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 53  2011-03-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 53 Övriga frågor  

Dnr 0008/11-700 

 

 
Ärendet 

• Får revisorerna besöka nämnden oanmälda? Nej, ingen generell närvarorätt finns. En 
kontakt måste tas med ordföranden innan och efter det är deltagande möjligt.  

 
• Ett bättre underlag inför nämnden önskas i fortsättningen. Förvaltningen tar till sig 

önskemålet och inför hösten finns planer på att införa en längre förberedelsetid så att 
ärendena kan beredas bättre. 

 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet 

Expeditioner 
 


