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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-08-31 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Karin Jacobsson  

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2011-09-06     kl. 15.00 

Justerade paragrafer 103–  121 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Jonas Hampus

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Karin Jacobsson

 
 

 

 

Innehållsförteckning: 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-08-31 
Datum när anslaget sätts upp 2011-    -   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15– 17.00                             

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
MP 
 
 
V 
S 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Lars Lagerkvist 
Mia Sjögren 
Staffan Mild 
 
 
Eva Ferdeen 
Hans Carlson 
 
 

M 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
M 
M 
FP 
FAP 
 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Carlsson 
 Kristina Wahlén  
 Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
Jan-Erik Holmberg 
Vanja Ottevall 
Anders Nilser 
Peter Gelin 
 

Personalorganisation XX, Kommunal §§ 103 - 109  

Tjänstemän Jonas Hampus, sektionschef  
Ann Eriksson, MAS §§ 103 - 113 
Eva Grönlund, sektionschef §§ 103 - 113 
Carl Sjölin, administrativ chef §§ 103 - 113 

Leif Ekman sektionsschef §§ 103 - 113 
Pia Joelson, förvaltningschef 
Mikael Söderlund, controller §§ 103 - 113 
Torkel Holst, enhetschef §§ 103 - 113 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 103 Information om hur sommaren förlöpt........................................................................... 3 

§ 104 Ekonomisk uppföljning t o m juli 2011 ......................................................................... 4 

§ 105 Svar på Kommunals brev till Omvårdnadsnämnden 2011-06-16.................................. 5 

§ 106  Ansökan stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och 
omsorg om äldre personer 2011 ..................................................................................... 6 

§ 107 Information om vårdrelaterade infektioner, vård- och omsorgsboende......................... 7 

§ 108 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade................ 8 

§ 109 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade................ 9 

§ 110 Begäran om yttrande/handlingar från Socialstyrelsen, sekretess ................................. 10 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut under 2011 avseende hyresbefrielse i 
samband med flyttning till särskild boendeform. Sekretess......................................... 11 

§ 112  Redovisning ej verkställda beslut kvartal 3.................................................................. 12 

§ 113  Hälso- och sjukvården på XX XX................................................................................. 13 

§ 114  Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna ................................. 14 

§ 115 Principiellt ärende, sekretess ........................................................................................ 15 

§ 116 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut i juni-aug 2011, 
sekretess ....................................................................................................................... 16 

§ 117 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 17 

§ 118 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 18 

§ 119 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 19 

§ 120 Rapport från kontaktpolitiker ....................................................................................... 20 

§ 121   Övriga frågor ................................................................................................................ 21 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  103 2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Information om hur sommaren förlöpt 

 

Ärendet 
Sektionscheferna Jonas Hampus, Eva Grönlund samt Leif Ekman redogör för hur 
omvårdnadnämndens verksamhet förlöpt under sommaren.  
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 104  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Ekonomisk uppföljning t o m juli 2011 

 

 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. juli 2011, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden vid 
dagens sammanträde.  
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 105  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Svar på Kommunals brev till Omvårdnadsnämnden 2011-06-16 

Dnr OMV0117/11-020,  

Ärendet 
Under hösten 2011 kommer Herrhagsgården att ändra inriktning på plan 7, från idag 8 
permanenta demensplatser och 8 utredningsplatser till 16 permanenta demensplatser. Det 
innebär att enheten behöver anpassa bemanningen. I skrivelse till nämnden motsätter sig 
Kommunal förslaget om ändrad bemanning till förvaltningen och omvårdnadsnämnden. Vid 
nämndens sammanträde 2011-06-22 § 100 fick sektionschef Leif Ekman i uppdrag att svara 
på Kommunals skrivelse.  
 
Sektionschef Leif Ekman och enhetschef Torkel Holst redogör för ärendet och svarar på 
frågor. 
 
Förslag till beslut 
Informationen antecknas till protokollet och omvårdnadsnämnden ger 
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att inom 12 månader återkomma till nämnden med en 
redovisning av vilka konsekvenser förändringen har inneburit för de boende vid 
Herrhagsgården. 
 
Yrkande 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse: Svar på Kommunals brev till omvårdnadsnämnden 2011-06-16 
• Kommunals brev till omvårdnadsförvaltningen och omvårdnadsnämnden 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut  
 
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet och ger omvårdnadsförvaltningen i  
uppdrag att inom 12 månader återkomma till nämnden med en redovisning av vilka konsekvenser 
förändringen har inneburit för de boende vid Herrhagsgården.  

Sänds till 
Kommunal, Sektion 10 
Myntgatan 10-14 
79162 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 106  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106  Ansökan stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre 
vård och omsorg om äldre personer 2011 

Dnr OMV 0092/11 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen ansöker om statliga stimulansmedel för år 2011. Avsikten är att ha 
möjlighet att avsluta och driftssätta det utvecklingsarbete som pågått sedan fem år tillbaka 
inom områdena: 
- Demens, 
- Rehabilitering, 
- Uppsökande verksamhet, 
- Kost och nutrition samt 
- Socialt innehåll 
 
2011 är sista året som kommuner och landsting kan söka stimulansmedel till ovanstående 
prioriterade områden. Avslut och driftsättning kommer att ske i enlighet med 
ledningsgruppens beslut för respektive område. 
 
För år 2011 har omvårdnadsförvaltningen möjlighet att ansöka om 1 212 700 kr och avsikten 
är att ansöka om hela beloppet. Medlen kommer att fördelas mellan: 

- Rehabilitering 
- Uppsökande verksamhet samt 
- Kost och nutrition 

 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden godkänner omvårdnadsförvaltningens ansökan om statliga 
stimulansmedel 2011.  
 
Yrkande 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse OMV 0092/11 2011-07-08 
• Ansökan om stimulandsmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och 

omsorg om äldre personer år 2011.  
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag samt förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sänds till: 
Socialstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 107  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Information om vårdrelaterade infektioner, vård- och omsorgsboende 

 
Ärendet 
MAS Ann Eriksson informerar nämnden om vårdrelaterade infektioner i vård- och 
omsorgsbende. 
 
Beslutsunderlag 

• Vårdrelaterade infektioner vård och omsorgsboende  
• Riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner i vård och omsorgsboende 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till: - 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 108  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 

Dnr.OMV0116/11 

Ärendet 
På XX XX 2011-06-10 lämnades inskriven kund på avdelningens gemensamma balkong utan 
tillsyn mellan kl 13.30-16.00. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

• Redogörelse Lex Sarah, XX, OMV0116/11 
 

Förslag till beslut 
XX vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende OMV0116/11. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 109  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 

Dnr.OMV0123/11 

 
Ärendet 
På XX 2011-06-10 genomfördes en felaktig förflyttning som orsakade kroppsskada på den 
enskilde. 
 
Beslutsunderlag 

• Redogörelse Lex Sarah, OMV0123/11 
 
Förslag till beslut 
De åtgärder som är vidtagna vid vård- och omsorgsboendet XX är tillräckliga. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 110  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Begäran om yttrande/handlingar från Socialstyrelsen, sekretess 

Dnr OMV0139/11 

 
Ärendet 
Den 22 juli 2011 anmälde en närstående bristfällig omvårdnad till Socialstyrelsen i 
omvårdnadsnämndens verksamhet. 
 
Nämndens yttrande samt handlingar sändes in i utsatt tid till Socialstyrelsen med påskrift av 
omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande angående anmälan till socialstyrelsen från närstående om bristfällig 
omvårdnad. 

• Insänt yttrande 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar ordförandes anmälan av delegationsbeslut till protokollet 

Sänds till 
 
Socialstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 111  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut under 2011 avseende hyresbefrielse i 
samband med flyttning till särskild boendeform. Sekretess. 

Dnr OMV 

 
Ärendet 
19 ansökningar om hyresbefrielse i samband med flytt till vård och omsorgsboende har 
inkommit under första halvåret 2011. Enligt 4 kap 1 och 3 § §  Socialstjänstlagen samt Lag 
om kommunalt stöd till boendet har varje ansökan behandlats av handläggare i enlighet med 
delegationsordningen. Nio ansökningar har beviljats och tio har avslagits. 
 
Beslutsunderlag 

• Anmälan av delegationsbeslut under 2011 avseende hyresbefrielse i samband med 
flyttning till särskild boendeform. Daterad 2011-06-27 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 

 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 112  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112  Redovisning ej verkställda beslut kvartal 3  

Dnr OMV0018/11 

 

 
Ärendet 
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 Socialstyrelsen och kommunens revisorer 
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. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson redogör för nuläget när det gäller antal ännu ej verkställda beslut 
om  
 
Förslag till beslut 
Anteckna delgivningarna till protokollet. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen och delgivningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113  Hälso- och sjukvården på XX XX.  

 
Ärendet 
MAS Ann Eriksson redogör för de avvikelser som inkommit rörande hälso- och sjukvården 
på XX XX. 
Avvikelserna indikerar att arbetssituationen varit ansträngd under en period. Sektionschef 
Leif Ekman redogör för det arbete som har satts igång för att öka patientsäkerheten. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson, MAS Ann Eriksson, sektionschefer Leif Ekman och Jonas 
Hampus svarar på frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden uttalar en stark oro för situationen på XX XX och 
begär en omedelbar förbättring samt en kontinuerlig återrapportering av utvecklingen och 
förbättringsarbetet. I övrigt antecknas informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 114  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114  Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna 

 
Ärendet 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om hur arbetet med överföring av hemsjukvården till 
kommunerna fortskrider 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 115  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Principiellt ärende, sekretess 

 
Ärendet 
Ett principiellt ärende delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 

 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar diskussionen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 116  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut i juni-aug 2011, 
sekretess 

 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-07-31 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 117  2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 117 Anmälan av beslut i personalärenden  

 

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

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  118 2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden  

 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2011-06-09, § 112, Budget 2012 och 
ekonomisk flerårsplan 2013-2014.  

 
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2011-06-09, § 115, Svar på motion från 

Jonny Ganshag (S), Lena Johnsson (S) och Yvonne Jakobsson; Mer gemenskap 
kring maten. 

 
3. Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 

2011, 2011-07-28 
 

4. Program kvalitetsveckan 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden tar delgivningarna till protokollet 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  119 2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Ärendet 
Förvaltningschef Pia Joelson redogör för sina besök vid förvaltningens samtliga verksamheter 
under sommaren. Feriearbetarna har varit mycket uppskattade. Det har varit 
bemanningsproblem under Peace and Love festivalen och under Classic Car Week. Åtgärder 
planeras för att överbrygga detta nästa sommar. 
 
Vidare redogör förvaltningschef Pia Joelson för sitt deltagande vid European Social Network 
konferensen i Warzawa under juli. Pia Joelson deltog inom ramen för sitt uppdrag som 
styrelseledamot i FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer). 
 
 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  120 2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Rapport från kontaktpolitiker  

  

Ärendet 
Staffan Mild redogjorde för sitt besök vid Norshöjden. Det var vid besökstillfället grillfest och 
det gav tillfälle till samtal med flera boende och anhöriga. 
 
Kristina Wahlén redogjorde för sitt besök vid Daljunkaregården. 
 
Patrik Andersson redogjorde för sina besök nattetid vid Lustigknopp och Herrhagsgården. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  121 2011-08-31 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121   Övriga frågor  

 
Ärendet 
Nämnden önskar till nästa sammanträde information om: 

• Försäkringsfrågor 
• Matdistribution 
• Politikerlegitimation. 
• Bemanningscenter 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Anteckna begäran till protokollet och ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
information till nästa sammanträde. 

Expeditioner 
 


