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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-10-20 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Christer Falk  

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-10-28 

Justerade paragrafer 106 - 121 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Catharina Hjortzberg-Nordlund

 
Justerande 

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

 
 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-10-20 
Datum när anslaget sätts upp 2010-11-01   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Norshöjden, kl. 13:15–16.30                    

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
 
FP 
C 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf.
Margareta Helgesson 
Jan Erik Holmberg 
Gunilla Barkar 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck § 107- § 121 
 
 
 
Ann-Christine Wiborgh 
Kristina Wahlén § 106 
 
 
 
 

S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
 
S 
S 
V 

Christer Falk 
Lars Lagerqvist 
Lars Jerdén 
Karin Jacobson 
Hans Carlsson 
 
 
 
 
Staffan Trossholmen 
Anders Björn 
Eva Ferdeén 
 

Personalorganisation   

Tjänstemän Pia Joelson, förv.ch 
Maria Skog, sekreterare  
Mikael Söderlund, controller § 107 
Margaretha Jonback, revisor 

XX, verksamhetschef § 106 
XX, aktivitetsansvarig § 106 
Ingrid Liss § 115 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 106  Presentation av Norshöjden............................................................................................ 3 

§ 107  Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2010 ............................................................. 4 

§ 108 Verksamhetsplan 2011 och efp 2012-2013.................................................................... 5 

§ 109  Nuläge - trygghetsboende............................................................................................... 6 

§ 110 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås......................... 7 

§ 111 Avsiktsförklaring mellan Falu kommun och landstinget Dalarna om 
samverkan kring korttidsvård......................................................................................... 9 

§ 112 Information från Biståndsenheten ................................................................................ 10 

§ 113 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. ............................................ 11 

§ 114 Ansökan om statliga stimulansmedel 2010.................................................................. 12 

§ 115 Information om projekt Fallfritt Falun samt Senior Alert............................................ 13 

§ 116 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2010 Sekretess ............................................................ 14 

§ 117 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för september månad 
2010. Sekretess............................................................................................................. 15 

§ 118 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 16 

§ 119 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 17 

§ 120 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 18 

§ 121 Övriga frågor ................................................................................................................ 19 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  106 2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 106  Presentation av Norshöjden 

 
 
Ärendet 
 
Enhetschef XX hälsar omvårdnadsnämnden välkommen till Norshöjden och berättar kort om 
enheten. Aktivitetsansvarig XX informerar om aktivitetsrådets arbete. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Eva Ferdeén 

 

 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna information till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 107  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107  Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2010 

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

 
 
Ärendet 
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2010 inklusive avvikelseanalyser, prognos, 
kommentarer till prognos och åtgärdsplan delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens 
sammanträde.  
 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk, Eva Ferdeén, Lars Jerdén, Karin Jacobsson, Margareta 
Helgesson, Jan-Erik Holmberg  
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 108  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Verksamhetsplan 2011 och efp 2012-2013 

Dnr OMV0002/10-041 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen ska tillhandahålla en god vård, omsorg och service till äldre/yngre 
personer med funktionshinder som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga 
livsföring, ha en konkurrenskraftig kvalitet och kostnadsnivå i förhållande till jämförbara 
kommuner och andra utförare samt erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och 
efterfrågan och som säkerställer en skälig levnadsnivå enligt gällande lagstiftning.  

Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är 
- myndighetsutövning med stöd av Socialtjäntslagen (SOL), rättspraxis och 

politiska beslut 
- hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
- främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funktionshindrade i eget 

boende, korttidsvård och vård- och omsorgsboende 
- dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 
- avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

 
 
Utifrån detta uppdrag är nu Verksamhetsplan 2011 och efp 2012-2013 färdigställd. 
 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Yttrar sig i ärendet: Karin Jacobsson, Margareta Helgesson, Christer Falk  
 
Förslag  
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anta Verksamhetsplan 2011 och efp 2012-2013 att gälla för Omvårdnadsförvaltningen. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 109  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109  Nuläge - trygghetsboende 

Dnr OMV 0140/10-739 

 
Ärendet 
 
Trygghetsbostäder är en mellanboendeform där kommunen själv bestämmer om, och i så fall 
vilka, kriterier som ska gälla för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur 
dessa ska förmedlas. I den boendeplan som initieras och där arbete pågår diskuteras denna 
boendeform och hur Falu Kommun ska förhålla sig. Kopparstaden har i uppdrag att utreda 
frågan och har i det arbetet vänt sig till Omvårdnadsförvaltningen för ett eventuellt samarbete. 
Ärendet diskuterades senast på omvårdnadsnämndens sammanträde 2010-08-18 samt 
bordlades på sammanträdet 2010-09-15 då ingenting nytt uppkommit. Vid dagens 
sammanträde konstateras att frågan är angelägen men att det är svårt att få någon instans att 
ansvara för frågan. Till november månads sammanträde är XX Boservicechef Kopparstaden 
och Mats Dahlström Kommunalråd inbjudna. Även tillträdande kommunalråd för dessa frågor 
kommer att bjudas in. 
 
 
Yttrar sig i ärendet:  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta bevaka området 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 110  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås 

Dnr OMV 0062/10 

 
Ärendet 
Efter omvårdnadsnämndens återremiss av ärendet för ytterligare utredning konstateras att 
kostnaderna för att inrätta en öppen träffpunkt på Sandtäktsgården uppgår till ca 340 000 – 
360 000 kr per år.  
 
Hemtjänsten har behov av den lokal som avses i medborgarförslaget men kan, om 
skolförvaltningen frånträder dem, även använda de intilliggande lokalerna i samma byggnad. 
Detta är dock en fråga som inte omvårdnadsförvaltningen kan lösa. Trygghetsboende är en 
fråga för kommunstyrelsens fastighetsutskott att besluta om. 
 
Den generella satsning som Omvårdnadsnämnden gör för att stimulera aktivitet och stimulans 
för äldre i Falun ska omfatta hela det geografiska området Falu kommun. För att säkerställa 
att så sker och med anledning av det inkomna medborgarförslaget ska enhetschefen för Öppna 
och främjande enheten ges i uppdrag att särskilt inbjuda representanter från Bjursås att delta i 
det aktivitetsråd som har Bjursås inom sitt ansvarsområde. Lokaler för träffpunktsaktiviteter 
finns idag i tillräcklig omfattning i redan förhyrda lokaler vid Bjursåsgården. 
 
Katarina Johansson ansvarig enhetschef och projektledare Öppna främjande informerar från 
sitt möte med representanter från Bjursås. Många aktiviteter genomförs med ideella krafter i 
samverkan med stationära träffpunkter och det är främst en utveckling mot trygghetsboende 
inklusive samlingslokal som efterfrågas. 
 
Yttrar sig i ärendet: Margareta Helgesson, Karin Jacobsson, Lars Jerdén, Gunilla Barkar, 
Christer Falk, Kristina Wahlén, Anders Pettersson  
 
Förslag till beslut 
Ordförande m.fl. föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att ge enhetschef för Öppna- och främjandeenheten i uppdrag att särskilt bjuda in 
representanter för frivilligorganisationer i Bjursås till aktivitetsrådet och kartlägga behov och 
efterfrågan av aktivitet och stimulans för äldre i Bjursås 
 
att remittera frågan om att göra samlingslokalen på Sandtäktsgården tillgänglig för de boende 
på Sandtäktsgården, och då möjliggöra en uppgradering av Sandtäktsgården till 
trygghetsboende, till Kommunstyrelsens fastighetsutskott med begäran om snabb 
handläggning samt 
 
att medborgarförslaget genom omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och ovanstående 
beslut är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Bilaga 
Bilaga 1 ”Medborgarförslag om inrättande av Träffpunkt Bjursås” 
Bilaga 2 ”Angående medborgarförslag om Träffpunkt Bjursås. OMV 0062/10” 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes m.fl. förslag 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
XX
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 111  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Avsiktsförklaring mellan Falu kommun och landstinget Dalarna om 
samverkan kring korttidsvård 

Dnr OMV0161/10 
 
Ärendet 
 
I den samverkan som finns mellan Falu Kommun och Landstinget Dalarna har ett förslag om 
att ingå ett samverkansavtal omkring korttidsplatser/vårdplatser vuxit fram. I arbetet med att 
utforma ett sådant samverkansavtal ingår att först utforma ramarna för ett sådant 
samverkansavtal och från respektive politiska styrelse/nämnd inhämta en uttalad 
viljeinriktning samt klargöra vem från respektive part som tecknar avtal. 
 
Yttrar sig i ärendet: Margareta Helgesson 
 
 

Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att som sin avsiktsförklaring rörande samverkan mellan Falu Kommun och Landstinget 
Dalarna om korttidsplatser/vårdplatser anta tjänsteskrivelsen enligt bilaga 1 
 
att ge omvårdnadschefen i uppdrag att inom ramen för avsiktsförklaringen enligt bilaga 1 
teckna avtal om samverkan med Landstinget Dalarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 ”Avsiktsförklaring rörande samverkan mellan Falu Kommun och Landstinget 
Dalarna om korttidsplatser/vårdplatser”. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 112  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Information från Biståndsenheten 

Dnr OMV  

Ärendet 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 113  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. 

Dnr OMV 0012/10-739 

 
Ärendet 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 114  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 114 Ansökan om statliga stimulansmedel 2010 

Dnr OMV 0113/10 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen ansöker om statliga stimulansmedel för år 2010 för att ha möjlighet 
att fortsätta det utvecklingsarbete som pågår sedan fyra år tillbaka inom områdena Demens, 
Rehabilitering, Uppsökande verksamhet, Kost och nutrition samt Socialt innehåll. 
Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas enligt respektive projekts löpande 
uppdragsbeskrivningar samt med ytterligare fokus på att arbeta fram långsiktiga 
samverkansavtal och utvecklings-/uppföljningsplaner. 

Yttrar sig i ärendet: - 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna delgivningen till protokollet 
 
 
Beslutsunderlag 
Statliga stimulansmedel 2010  
Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om 
äldre personer år 2010. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
XX 
Socialstyrelsen 
Avdelningen regler och tillstånd 
Statsbidrag 
106 30 Stockholm 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 115  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Information om projekt Fallfritt Falun samt Senior Alert 

Dnr OMV  
 
 
Ärendet 
 

Fallfritt Falun – Syftet är att höja kompetensen och att utveckla metoder inom hemtjänsten för att 
förebygga och bedöma fallrisker hos kund samt att göra insatser som kan minska fallrisk. Projektet 
syftar även till att utveckla arbetet med fallförebyggande åtgärder i samarbete med primärvårdens 
personal, distriktsarbetsterapeut, distriktssjukgymnast samt distriktssköterska. Projektgruppens arbete 
kommer att utvärderas av en student på folkhälsoprogrammet, Högskolan i Gävle. 
Senior Alert- Att förebygga fall, undernäring och trycksår är viktiga områden för vårdtagare 65 år 
och äldre. Senior alert medverkar till utvecklandet av nya förebyggande arbetssätt som ökar 
möjligheten till bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller vården. Det övergripande målet är 
att förebygga skador och främja hälsa hos de vårdtagare som söker vård och omsorg. För närvarande 
satsar Socialdepartementet stimulansmedel för att få så många vårdgivare som möjligt att börja arbeta 
förebyggande och Falun går med nu under oktober månad. 
 
 
Ingrid Liss, arbetsterapeut och länscoach, föredrar ärendet och svarar på frågor 
 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Lars Jerdén, Anders Pettersson,  
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
 



 14 (19) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 116  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2010 Sekretess 

Dnr OMV 0020/10-739 

 

Ärendet 
 
Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6f § och 6h §, ska omvårdnadsnämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport till länsstyrelsen 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 länsstyrelsen och kommunens revisorer 
rapportera alla gynnade beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader 
från det att verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
 
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 
 
Yttrar sig i ärendet: - 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunrevisionen (inklusive individrapporter) 
Kommunfullmäktige (exklusive individrapporter)
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 117  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 117 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för september 
månad 2010. Sekretess. 

Dnr omv 0023/10-739  

 

 

 
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 118  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Anmälan av beslut i personalärenden 

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

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 



 17 (19) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 119  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0005/10-700 

 

 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-09-08 med följande bilagor: 
 
 
 

1. Beslut från Socialstyrelsen angående granskning av Falu kommuns arbete med 
våldsutsatta kvinnor. 

 
2. Brev 2010-09-23: Angående medborgarförslag om Träffpunkt Bjursås 
 
3. Protokoll KPR 2010-09-20 

 

 
 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 120  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700  

 

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

• NKI, Nöjd Kund index – kort övergripande presentation av resultatet av årets 
kundundersökning. Vid omvårdnadsnämndens sammanträde i november kommer 
sektionscheferna att presentera en närmare analys. 

• Hur får de som redan har hemtjänst information om alternativa utförare? En 
informationskampanj kommer att ske i allmänna media såsom t.ex. dagspress och 
annonsbladet. 

• ”Jobb som märks” Falu kommuns arbetsgivarvarumärke – en kommunövergripande 
satsning för att marknadsföra Falu kommun som en attraktiv arbetsgivare. Leds av 
Ulrica Jansson Personalkontoret. 

• ”Det självklara valet”, Omvårdnadsförvaltningens marknadsföringsprojekt av 
hemtjänst i egen regi. Arbetet utgår bland annat från Attityd 2010 - vad säger 
personalens svar om vår gemensamma värdegrund. En ny roll ska inrättas - 
omvårdnadsinformatör som får i uppgift att sprida de goda exemplen. Leds av Lena 
Halsius. 

• Efter omvårdnadsnämndens sammanträde i september har nu Carema ett avtal om att 
tjänsteköpa dietist från Omvårdnadsförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 121  2010-10-20 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 121 Övriga frågor 

Dnr 0008/10-700 

 
Ärendet 
Margareta Helgesson redogör för sitt deltagande på Anhörigdagen som ägde rum 6 oktober i 
Leksand. Dalarna står väl rustade i det anhörigarbete som nu är lagstadgat. Statliga medel 
kommer att avsättas årligen i de kommunala bidragen som av kommunerna själva måste 
öronmärkas. Även Individ och familjeomsorgen ska ha del av pengarna vilket inte skett 
tidigare. Lagen ska tillämpas i hela socialtjänsten. ”Fokus på anhöriga” – nyhetsbrev på 
www.socialstyrelsen.se . Dagens program bestod av tre föreläsare XX  som pratade om 
bemötandefrågor. XX som berättade om upplevelser av att vara anhörig. XX, XX till en XX 
XX person, som berättade om att vara anhörig till en yngre person med XX. Budskapet från 
dagen var: Vi ska jobba för att få ett anhörigvänligt samhälle och vi ska riva murarna mellan 
förvaltningarna. 
 
Hur fungerar vikarieförmedlingen?: Förmedlingen löser 96 % av de inkomna beställningarna. 
Diskussioner pågår om förmedlingen ska anställa ett visst antal personer för att bättre kunna 
styra arbetstiderna för vikarierna. Under sommaren 2010 fick sju enheter hjälp med 
semesterplaneringen och det föll väl ut. En utökning kommer nu att ske så att förmedlingen 
tar hand om alla uppdrag upp till tre månader för dessa enheter. Vi kan konstatera att 
hantering av vikarier ute i verksamheten har minskat men vi kan inte få fram fakta som visar 
att vi gjort några besparingar. 
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk, Kristina Wahlén 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna redovisningen till protokollet 

 
 


