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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2012-05-30  

Datum när anslaget sätts upp  2012-06-07    

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-17:15 

Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande 
ersättare 
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V 
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M 
C 
S      
FAP 
MP 
    

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson, 1:e vice ordf.            
Lars Lagerqvist 
 
 
Vanja Ottevall                              
Christina Wahle´n 
Lars Jerde´n 
Peter Gehlin § 58-77 
Inger Olenius 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         2:e vice ordf. 
FAP   Anders Pettersson 
 KD   Ewy Millbäck 
 
istället för Christer Carlsson (M) 
istället för Gunilla T-Barkar (C) 
istället för Karin Jacobsson (S) 
istället för Camilla Knutsson (S) 
istället för Staffan Mild (MP) 

 
Ej tjänstgörande                
ersättare                     
 
Personal- 
organisation 
 

 
FP  Anders Nilser 
FAP Peter Gehlin § 57 
 
Anna-Lena Källgren, Kommunal 

    
    
    

Tjänstemän Pia Joelson, omvårdnadschef            Maria Skog, enhetschef § 62, 
Jonas Hampus, sektionschef             Maria Brode´n, MAS § 62 
Leif Ekman, sektionschef                 Moa Nordlund, MAR § 62 
Eva Grönlund, sektionschef              Ulrika Hellmo, arbetsterapeut § 62 
Mikael Söderlund, controller            Eva Lönn-Halvarsson, biståndsh. § 62, § 70 
Carl Sjölin, HR-controller                 XX, enhetschef  § 66  

                                        Berit Lundkvist, sekreterare 
Utses att justera Vanja Ottevall 
Justeringsdag 2012-06-04 
Justerade paragrafer  57-77 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Vanja Ottevall
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Ekonomisk uppföljning april 2012 

 Dnr OMV0003/12-042, OMV0004/12-042 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och     

       med april 2012. 

Sammanfattning 

Periodresultatet är – 3,4 mnkr. Underskottet beror till största del på att verksamhetsvolymerna 
för hemtjänsttimmar och boendedygn, är högre än föregående år. Sett över hela 2012 
prognostiseras kostnadsökningar beroende på ökade volymer, till ca 12 mnkr, om inte 
behoven ökar mer än vad de är idag. Det stämmer överens med det behov vi beskrev inför 
budget 2012. 
 
Löneökningarna som för kommunals del motsvarar en höjning med 3 % från april finns inte i 
bokföringen ännu. Löneökningarna kommer att slå igenom med ca 8 mnkr mer än vad 
budgetramen räknats upp med 2012. Detta lindras av det överskott på 5 mnkr som 
förvaltningen gjorde 2011. De ca 3 mkr som återstår räknar vi med att kunna effektivisera 
under året. 
 

Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar angående prognosen och svarar på 
frågor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2012 för omvårdnadsförvaltningen. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Kvalitetsrevision 2011 Korsnäsgården 

OMV0147/09-734 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1.  att anteckna uppföljningen till protokollet samt 

2. att överlåta till omvårdnadsförvaltningen att följa upp de åtgärder 
som ännu inte tillfredsställande utförts. 

 

Sammanfattning 

I samband med kvalitetsuppföljning 2011 av vård- och omsorgsboendet 
Korsnäsgården gjordes ett antal påpekanden. Dessa påpekanden har nu 
granskats ytterligare för att kontrollera att de åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Korsnäsgården som drivs av Carema Care har till viss 
del levt upp till de krav som ställts men det finns fortfarande områden som 
behöver förbättras. 

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 Korsnäsgården. 

Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 Korsnäsgården. 

 

 

Sänds till 

Korsnäsgården 

XX 

Bruksgatan 7 

791 47  FALUN 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Kvalitetsrevision 2011 Daljunkaregården 

Dnr OMV0148/09-734  

Omvårdnadsnämndens beslut 

3.  att anteckna uppföljningen till protokollet samt 

4. att överlåta till omvårdnadsförvaltningen att följa upp de åtgärder 
som ännu inte tillfredsställande utförts  

   

Sammanfattning 

Vid kvalitetsuppföljning 2011 av vård- och omsorgsboendet 
Daljunkaregården gjordes ett antal påpekanden. Dessa påpekanden har nu 
granskats ytterligare för att kontrollera att de åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Daljunkaregården som drivs av Temabo AB har till 
viss del levt upp till de krav som ställts men det finns fortfarande områden 
som behöver förbättras.  

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Kvalitetsrevision 2011 Daljunkaregården 

Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 Daljunkaregården 

 

 

Sänds till 

Daljunkaregården 

XX 

Daljunkaregatan 19 

791 37  FALUN 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Attityd 2012 

 Dnr OMV0007/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

     Nämnden antecknar informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning 

Medarbetarundersökningen Attityd 2012 delges nämnden muntligt vid 
dagens sammanträde. 

Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för resultatet och svarar på frågor. 

Utifrån undersökningen ska handlingsplaner upprättas. 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Kommunalisering hemsjukvården 

OMV0049/12-779 

Omvårdnadsnämndens beslut 

      Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

De partssammansatta arbetsgrupperna som arbetat med att ta fram förslag till 
kommunalisering av hemsjukvården överlämnade den 26 april förslag till avtal och 
slutrapporter till projektledningsgruppen. 
 
Den 3 maj beslutade Region Dalarnas Välfärdsberedning att tillstyrka och ställa sig bakom 
förslaget enligt bilagorna 2 - 5. 
 
Den 30 maj kommer Region Dalarnas direktion, AU att ta ställning till Välfärdsberedningens 
förslag och den 13 juni kommer förslaget upp till beslut i Region Dalarnas direktion. 
 
När Region Dalarnas direktion fattat beslut om förslag till kommunalisering av 
hemsjukvården den 13 juni kommer det att formuleras som en rekommendation till länets 15 
kommuner och landstinget att besluta godkänna avtalsförslaget och den skatteväxling som 
föreslås. Här krävs att samtliga 15 kommuner och landstinget antar förslaget för att 
kommunaliseringen av hemsjukvården ska kunna genomföras. 
 
För att skatteväxlingen ska kunna göras till 2013 så behöver en framställan om skatteväxling 
göras till Finansdepartementet senast i oktober 2012.  
 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Avtal 

Slutrapport Hemsjukvårdens innehåll 

Slutrapport Ekonomi 

Slutrapport Personalgruppen 

       

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Kvalitetsrådet  

 OMV0007/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Nämnden antecknar informationen till protokollet.  

 

Sammanfattning 

Enhetschef  Maria Skog presenterar Kvalitetsrådet och informerar om 
Kvalitetsrådet uppdrag och arbete. 

Maria Skog delger nämnden information om verksamhetshandboken, 
krispärmen och svarar på frågor. 

Krispärmar delas ut till presidiet. 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Anmälan om delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36  
"Bidrag till LOV utveckling" 

OMV0096/12-047 

Omvårdnadsnämndens beslut 

    Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och 

     utveckla valfrihetssystem enligt LOV som har inskickats till  

     Socialstyrelsen godkänns. 

 

Sammanfattning 

Sedan 2010 har Omvårdnadsnämnden privata utförare enligt Lag om valfrihetssystem – LOV 
(2008:962). Omvårdnadsförvaltningen planerar nu att utveckla uppföljningsmodellen för dessa 
verksamheter till att bli mer strukturerad och oberoende. Detta kommer att ske i nära samverkan med 
Leksands och Rättviks kommun som har samma behov. I små och medelstora kommuner finns ofta 
kännedom och kontakt mellan olika utförare och tjänstemän vilket kan innebära svårigheter att följa 
upp verksamheten på ett objektivt sätt. Omvårdnadsförvaltningen planerar därför att tillsammans med 
ovanstående kommuner hitta gemensamma former för uppföljningsarbete. Förvaltningen planerar 
också att utveckla e-informationen så att nuvarande och blivande kunder på ett enklare sätt kan 
jämföra de olika utförarna.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan för stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 
enligt LOV 

Sänds till 

Socialstyrelsen 

106 30  STOCKHOLM 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Anmälan om delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36  
"Bidrag till utveckling inom demensområdet" 

OMV0102/12-047 

Omvårdnadsnämndens beslut 

            Ansökan om statsbidrag för att implementera de  

            nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med  

            demenssjukdom som har inskickats till socialstyrelsen godkänns. 

              

Sammanfattning 

Projektet Funktionsinriktad hemtjänst med inriktning demens del 2 syftar till 
att uppnå en jämn, god och bestående kvalitetshöjning av vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom i ordinärt boende. Utifrån de 
nationella riktlinjerna har under tidigare projektår utarbetats en modell för 
funktionsinriktad hemtjänst som om erforderliga beslut fattas ska 
implementeras i all hemtjänstverksamhet. Modellen ska säkerställa 
multiprofessionellt samarbete över huvudmannagränser där tydliga rutiner 
finns för hur omvårdnadsprocessen ska utföras för att garantera en 
personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom och 
deras anhöriga. Anhörigstödet ska utvecklas för en ökad trygghet och 
stabilitet.    

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om statsbidrag för att implementera de nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom. 

2. Projektplan för Funktionsinriktad hemtjänst med inriktning demens 
(God demensvård i Falun del V.) 

Sänds till 

Socialstyrelsen 

106 30  STOCKHOLM 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Redovisning av Socialstyrelsens beslut 2012-04-25  - 
Lex Maria  

OMV0136/11-795 

Omvårdnadsnämndens beslut 

             Omvårdnadsnämnden har tagit del av Socialstyrelsens beslut. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden har lämnat en redovisning efter Socialstyrelsens 
beslut i ärende anmält enligt Lex Maria med beslutsdatum 2012-01-27. 

Socialstyrelsens krav i beslutet vara att omvårdnadsnämnden skulle vidta 
följande åtgärder  

Säkerställa att dokumentation under genomförandet av insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdsinsatser skiljs åt. 

Säkerställa den interna samverkan, rapportering och 
informationsöverföringen mellan personalgrupperna. 

 

Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut den 25 april 2012 att relevanta 
åtgärder vidtagits och avslutar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens beslut 2012-04-25 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och 
funktionshindrade. Lex Sarah 

 Dnr OMV0107/12-794 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

 

Sammanfattning 

Enhetschef XX föredrar ärendet muntligt och svarar på frågor.  

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Avvikelserapport 

Tjänsteskrivelse 2012-05-21 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och 
funktionshindrade. Lex Sarah 

 Dnr OMV0110/12-794 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

 

Sammanfattning 

Sektionschef  Eva Grönlund föredrar ärendet muntligt och svarar på frågor.  

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Avvikelserapport 

Tjänsteskrivelse 2012-05-10 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Rapport angående arbetet med lokala 
värdighetsgarantier 

 Dnr OMV0007/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

  

Sammanfattning 

Sektionschef Jonas Hampus informerar muntligt om arbetet med lokala 
värdighetsgarantier. 

Beslut tas på nämnden i juni 2012. 

 

Sänds till 

      

 



 15 (23) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Redovisning av arbetet med anhörigstrategin 2011 

OMV0093/12-730 

Omvårdnadsnämndens beslut 

      Nämnden godkänner verksamhetsberättelse för anhörigstöd 2011. 

 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen rörande 
kommunens skyldighet att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en 
närstående. Med anledning av detta tog omvårdnadsnämnden initiativ till en 
anhörigstrategi som omfattar socialtjänstens verksamheter i kommunen. 
Anhörigstrategin antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04. 

Omvårdnadsförvaltningens anhörigstrateg ansvarar för att utforma såväl 
handlingsplan som en årlig verksamhetsberättelse för den verksamhet som 
bedrivs inom anhörigstrategins område. I bilaga 1 redovisas det arbete som 
bedrivits 2011 med anledning av anhörigstrategin. 

 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse för anhörigstöd 2011 

Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2011 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Principiellt ärende 

 Dnr OMV0013/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

     Nämnden antecknar diskussionen till protokollet.  

 

Ärendet 

Biståndshandläggare Eva Lönn-Halvarsson informerar om arbetet med 
Projekt ”Våld mot äldre kvinnor och män”. 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Eva Lönn-Halvarsson redogör för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
april månad 2012. Sekretess. 

 Dnr OMV0022/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

        Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet.  

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad 2012-05-02  innehållande de delegationsbeslut 
som fattats av biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning  

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Anmälan av beslut i personalärenden 

  

Omvårdnadsnämndens beslut 

      Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.  

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen delger omvårdnadsnämnden ovan rubricerat 
ärende i form av pärmredovisning. 

  

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

 Dnr OMV0006/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

     Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet.  

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden 

 

1. Kommunfullmäktige, § 46.  ”Godkännande av revidering av reglemente för 

kommunala pensionärsrådet”. 

2. Kommunstyrelsens allmänna utskott, § 33. ”Sammanfattning av kartläggning 

resultatmått Kvalitetsnätverk Bergslagen”. 

3. Kommunala handikapprådet. Protokoll 2012-03-28 

4. Socialstyrelsen.  ”Information om Socialstyrelsens värdegrundsmaterial” 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Aktuellt från förvaltningen 

 Dnr OMV0007/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Nämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om kursen ”Leda för resultat”.  

Arbetet med Intraprenad fortgår och förslag har tagits fram. 

HR-projektgrupp har bildats. Sektionschef Leif Ekman deltar. 

Nytt verksamhetssystem införs – Treserva. Arbete pågår med uppbyggnad 
och utbildning. Klart till hösten 2012. 

Projekt ”Nyckel Fritt Låstillbehör”. Hemtjänsten Bjursås/Sågmyra är 
testområde. 

Information om ”Öppna jämförelser” – Socialstyrelsen. 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Eventuella rapporter kontaktpolitiker 

 Dnr OMV0008/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

       Nämnden antecknar informationen till protokollet.  

Ärendet 

Ander Pettersson (FAP) har varit på anhörigträff på Örjesbogården.  
Skriftlig rapport inlämnad. 

Inger Olenius (MP) rapporterar om besök på Lyssfallet och vårfest.  

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Kurser och konferenser 

 Dnr OMV0009/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Ordförande beslutar om deltagande för 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i Socialchefsdagarna. ”Innanför men utanför” i 
Stockholm 2012-09-26-28. 

2. Nämndens ordförande medges deltagande i Socialchefsdagarna 
”Innanför men utanför ” i Stockholm 2012-09-26-28.  

Sammanfattning 

Föreningen Sveriges Socialchefer (Fss) i samarbete med Stockholms stad 
har inbjudit till Socialchefsdagarna i Stockholm den 26 till 28 september 
2012. 

Ordförande Christer Falk önskar delta i Socialchefsdagarna 26 september 
till 28 september 2012. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-30 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Övriga frågor 

 Dnr OMV0008/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) frågar: 

Intraprenad. Arbetet pågår och förslag har tagit fram. 

Larmlista. Förteckning över ansvariga tjänstemän till nämnden. 

Uterådet. Sektionschef Leif Ekman informerar om arbetet. 

 

ChristinaWahle´n (C) frågar om utvärdering av planeringsverktyg TES. 
Planeringsverktyg TES används både inom ordinärt boende och inom vård- 
och omsorgsboende. I dagsläget finns ingen planerad utvärdering av TES.  

 

Lars Lagerkvist (S) frågar om HLR-räddning och utbildning för personalen. 
Beslut finns för utbildning i HLR-räddning. 

 

Peter Gehlin(FAP) informerar om alliansens besök på Lyssfallet och delade 
arbetsturer på schemat för personalen. 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om delade arbetsturer och 
sektionschef  Leif Ekman redovisar muntligt planeringen. Delade arbetsturer 
minskar antalet arbetstillfällen på schemat.  

Alliansen avvaktar med yrkande på att delade arbetsturer inte ska finnas då 
Projekt ”Heltid för alla” införs. 

 

 

Sänds till 

      

 
 


