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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-11-17 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Jan-Erik Holmberg 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-11-24 

Justerade paragrafer 122 - 135 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Jan-Erik Holmberg

 
 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-11-17 
Datum när anslaget sätts upp 2010-11-   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
C 
FAP 
KD 
 
 
M 
M 
FP 
 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf. 
Margareta Helgesson 
Jan Erik Holmberg 
Kristina Wahlén § 122- 125, 127-128 
Gunilla Tagesdotter Barkar § 126, 129-136
Anna Jörgensen 
Evy Millbäck  
 
 
Ingrid Colberg 
Ana-Maria Zorilla 
Ann-Christine Wiborgh 
 
 
 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
S 
S 
V 
 
 

Christer Falk 
Lars Lagerqvist 
Gunnar Rydberg 
Karin Jacobson 
Susanne Norberg § 122 
Hans Carlsson § 123-136 
 
 
 
Staffan Trossholmen 
Anders Björn 
Eva Ferdeén 
 

Personalorganisation XX  Kommunal  

Tjänstemän Pia Joelson, förv.ch 
Maria Skog, sekreterare  
XX, boservicechef § 122 
Mats Dahlström § 122 

Eva Grönlund, sektionschef § 126 
Leif Ekman, sektionschef § 126 
Ann Eriksson, MAS § 127-128 
Tina Andersson, enhetschef § 129 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 122  Diskussion kring Trygghetsboende................................................................................ 3 

§ 123  Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2010.................................................................. 4 

§ 124 Deltagande i Dalarnas forskningsråd ............................................................................. 5 

§ 125  Pris för hemtjänsttimmen 2011 ...................................................................................... 6 

§ 126 Analys av NKI, Nöjd Kund Index.................................................................................. 7 

§ 127 Riktlinjer för tvångs- och skyddsåtgärder ...................................................................... 8 

§ 128 Information om LCP och Svenska palliativregistret ...................................................... 9 

§ 129 Information från Biståndsenheten ................................................................................ 10 

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

§ 131 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för oktobermånad 2010. 
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§ 132 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 13 

§ 133 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 14 

§ 134 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 15 

§ 135 Rapport från kontaktpolitiker ....................................................................................... 16 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  122 2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 122  Diskussion kring 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 har funnits på dagordningen på omvårdnadsnämndens sammanträde 2010-08-18, 
2010-09-15 samt 2010-10-20. På dagens sammanträde diskuteras frågan tillsammans med XX 
Boservicechef Kopparstaden, Mats Dahlström ledamot i kommunstyrelsen och Susanne 
Norberg Kommunalråd. I budget för 2011 finns nu medel avsatta för att kunna omvandla 
Sandtäktsgården till trygghetsboende. Flera andra fastigheter har diskuterats t.e.x delar av 
Källegården liksom Kvarnbergets gamla skola. Även Sturegatan 35 har diskuterats men där 
kommer nu ett seniorboende att inrättas - Seniorboendet Sture. 
Ur Kopparstadens perspektiv försöker man hela tiden att följa efterfrågan och kundernas 
behov. Kopparstaden har gått ut med en enkät men fick in väldigt få svar. 
Omvårdnadsnämnden skickar med frågan om det finns möjlighet att göra en större 
marknadsundersökning och Kopparstadens representant lovar att återkomma om det. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Karin Jacobsson, Kristina Wahlén, Margaretha Helgesson, Hans Carlsson 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna diskussionen till protokollet. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna diskussionen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 123  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123  Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2010 

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

 
 
Ärendet 
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2010 inklusive avvikelseanalyser, prognos, 
kommentarer till prognos och åtgärdsplan delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens 
sammanträde.  
 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 124  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Deltagande i Dalarnas forskningsråd 

Dnr OMV0062/10 

 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2007 att teckna avtal med Dalarnas 
Forskningsråds ÄldreForum för åren 2008 – 2010. Med anledning av att avtalsperioden nu löper 
ut har omvårdnadsförvaltningen berett frågan inför ett tecknande av ett nytt avtal med Dalarnas 
Forskningsråd. 

Dalarnas Forskningsråds ÄldreForum utgör en regional och lokal resurs för kunskapsutveckling 
inom äldreområdet. Genom referensgruppen, där företrädare för samtliga ingående kommuner, 
landstinget och pensionärsorganisationerna ingår, har uppdragsgivarna möjlighet att styra 
ÄldreForums inriktning till de områden som det finns behov av kunskapsutveckling. Inför 
kommande avtalsperiod och inom ramen för det årliga bidrag som omvårdnadsförvaltningen ger 
till ÄldreForum ingår bland annat följande aktiviteter riktade specifikt till Falu Kommun: 

- Utveckling av kvalitetsrevisionerna 
- Deltagande i kvalitetsrådet 
- Aktiv omvärldsbevakning 
- Anordnande av seminarier och konferenser inom aktuella områden 
- Stöd i projekt- och utredningsarbeten 
- Stöd i omvårdnadsförvaltningens arbete med att vara certifierbara. 

Därtill genomför ÄldreForum såväl länsövergripande projekt som utvärderingar och studier åt 
enskilda kommuner, vilka kan vara av intresse också för Falu Kommun. 
 
Yttrar sig i ärendet:  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att teckna avtal enligt bilaga om fortsatt medverkan och deltagande i Dalarnas Forskningsråds 
ÄldreForum från 2011 och tillsvidare 
 
att uppdra till förvaltningschefen att underteckna avtalet. 
 
att uppdra till förvaltningschefen att säga upp avtalet i samband med avtalsskrivandet för att 
utforma nya överenskommelser inför ett eventuellt deltagande 2012. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 125  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125  Pris för hemtjänsttimmen 2011 

Dnr OMV 0172/10-732 

 
Ärendet 
 
Priset per hemtjänsttimme har diskuterats under året. I jämförelse med andra kommuner har 
Falu Kommun ett pris som både är högre och lägre än andra kommuner. Tre privata utförare 
har under året tecknat avtal med Falu Kommun till samma pris som kommunens utförare har. 
Utrymmet för ökning av budget 2011 är 1 % enligt de direktiv som utgått. Det innebär att 
utrymmet för ökning av utförd hemtjänsttimme är detsamma, dvs. 1 %.  
 
 
Yttrar sig i ärendet:  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att priset per utförd hemtjänsttimme höjs med 1 % till 2011. Detta innebär 273 kr för service 
och 391 kr för omvårdnad. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner: 
Homemaid AB 
Omsorgshuset AB 
Svartnäsgårdens hemtjänst 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 126  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Analys av NKI, Nöjd Kund Index 

Dnr OMV  

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen har i år valt att inte göra en egen undersökning utan delta i den 
nationella enkätundersökning Nöjd Kund Index (NKI) som beställts av Socialstyrelsen. 
Undersökningen har utförts av SCB. Resultat samt sektionschefernas analys av detsamma 
presenteras muntligt på dagens sammanträde. Resultatet kommer att distribueras tillsammans 
med protokollet. Rapporten Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen framtaget av SKL 
presenteras som ett material att arbeta vidare med för att öka vårt NKI. Rapporten finns att 
läsa på www.skl.se. Mål för 2012 års undersökning är för båda sektionerna att höja index med 
5 procentenheter. 
 
Sektionschef Eva grönlund och Sektionschef Leif Ekman föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
 
Yttrar sig i ärendet: Anna Jörgensen 
 
 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna information samt analys till protokollet 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 127  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 127 Riktlinjer för tvångs- och skyddsåtgärder 

Dnr OMV 
 
Ärendet 
 
Inom vård och omsorg behövs ibland att skyddsåtgärder vidtas för att skydda den demenssjuke. 
Socialstyrelsen betonar vikten av att personal med lämplig utbildning skall finnas i tillräcklig 
omfattning för att ge den demenssjuke en adekvat vård och omsorg samt övervakning utan att 
skyddsåtgärder behöver användas. God kunskap och gott bemötande löser dock inte alla situationer 
där en person måste skyddas på grund av sitt eget handlande och riskerar att utsätta sig själv och andra 
för fara. Tvångsåtgärder regleras i flera lagar bland annat i Brottsbalken och Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT). Tvångsåtgärder får aldrig användas i vården och omsorgen av personer med 
demenssjukdom. Alla beslut om skyddsåtgärder skall fattas vid gemensam vårdplanering där alla 
ansvariga för vården och omsorgen deltar. Beslutet skall alltid föregås av en riskanalys, vilket regleras 
i SOSFS 2005:12 (ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet). Riskanalysen skall alltid 
dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i den sociala journalen. Länets MAS:ar har i nära 
samverkan utarbetat gemensamma riktlinjer för tvångs- och skyddsåtgärder och utifrån denna har en 
lokal rutin utarbetats för Falu kommun.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Eriksson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Yttrar sig i ärendet: Kristina Wahlén, Eva Ferdeén, Christer Falk, Ana-Maria Zorilla, 
Margareta Helgesson,  
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 128  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Information om LCP och Svenska palliativregistret 

Dnr OMV 
 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen har under en period haft en pilotstudie för att utveckla vården vid 
livets slutskede där man testat en internationell standardvårdplan, LCP, Liverpool Care 
Pathway. Pilotstudien är ett resultat av ett tidigare Lex Maria-ärende. Pilotstudien föll väl ut 
och beslut har fattats att standardvårdplanen LCP ska användas inom förvaltningens alla vård- 
och omsorgsboenden. Som ett led i att ytterligare stärka och utveckla vården vid livets slut har 
förvaltningen utöver detta gått med i kvalitetsregistret Svenska palliativregistret. Svenska 
palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i 
livets slut. Registret fokuserar på olika parametrar som är betydelsefulla i denna specifika 
vård och ger återkoppling om vad som fungerar bra och vad man behöver utveckla vidare. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Eriksson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Yttrar sig i ärendet:  
 
 

Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 129  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Information från Biståndsenheten 

Dnr OMV  

Ärendet 
Under året har Biståndsenheten arbetat med ett flertal olika utvecklingsområden. För att följa 
upp det beslut som handläggaren fattat håller man på att utveckla en form för 
individuppföljning och planen är att uppföljningarna kan påbörjas i början av 2011. 
Förvaltningens boendeteam har avvecklats och numer finns tre stycken kontaktsjuksköterskor 
på Biståndsenheten. De har en rådgivande funktion gentemot handläggarna och de ingår i 
vårdplaneringsteamet. Vårdplaneringsteamet har under året utvecklats och utökats. De 
redogör muntligt för sitt arbete och sina metoder under sammanträdet. Enheten har också 
utvecklat ett allt närmare samarbete med Borlänge kommun t.ex. i arbetet med 
vårdplaneringsteamen samt kring rutiner, riktlinjer och metoder. 
 
Enhetschef Tina Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
 
Yttrar sig i ärendet: Anders Björn, Ingrid Colberg  
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 130  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 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 131  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 131 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för oktobermånad 
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 132  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Anmälan av beslut i personalärenden 

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

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 133  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0005/10-700 

 

 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-11-08 med följande bilagor: 
 
 
 

1. Uttalande antaget vid PRO Dalarnas höstmöte 20 oktober, 2010. 
 
2. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2010-10-07, § 140 Antagande av 

informationssäkerhetspolicy. 
 
3. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2010-09-28, § 174 Antagande av 

Informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktioner. 
 

4. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2010-10-07, § 117 Delårsrapport 
2010-08-31 med årsprognos för Falu kommun. 

 
5. Sammanträdesprotokoll Kommunala handikapprådet 2010-09-30. 

 

 
 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 134  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700  

 

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

• Påminnelse om och inbjudan till Kvalitetsveckan v.47. 
• Uterådet kommer till sammanträdet i december göra en sammanställning för 

presentation av hur långt arbetet framskridit 
• Safe Community Conference 2011, en konferens kring Trygg och säker kommun äger 

rum i Falun 2011, närmare information kommer. 
• Inbjudan till invigning av Norshöjdens nya delar torsdag 9 december kl.11.30. 

 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 135  2010-11-17 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 135 Rapport från kontaktpolitiker  

Dnr OMV  

 

 
Ärendet 
 

• Gunilla Tagesdotter Barkar kontaktpolitiker för Svärdsjö redogör för sina besök i 
Svärdsjö hemtjänstdistrikt och på Träffpunkten. 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 

 
 


