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§ 154 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av delårsbokslutet för 2015. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med september 
2015. Resultatet till och med september är ett underskott om 12,1 miljoner kronor. Den 
ekonomiska uppföljningen redovisas på både förvaltningsnivå och nedbrutet på tjänste- och 
organisationsnivå. 
 
Prognosen på ett underskott om 10 miljoner för 2015 bedöms fortfarande vara aktuell.  
 
Förvaltningschef Pia Joelson redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport september 2015 
Ekonomisk uppföljning september 2015 fördelat på tjänster och organisation.  
 
________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 155 Redovisning av arbetet med besparingsåtgärder och 

kompletterande beslut med anledning av LOU-
upphandling 

 OMV0115/15 OMV0105/15 
Beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  
2. Nämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att organisera hemtjänsten i egen 

regi så att det, för dem som beviljats hemtjänst inom området Tisken Väst, också ska 
vara möjligt att välja kommunens hemtjänst som utförare inom ramen för LOV (Lag 
om valfrihetssystem). 

3. Omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda och lämna 
förslag till beslut angående förutsättningarna att åter öppna upp tillämpning av LOV 
för omvårdnadstjänster inom hemtjänsten. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Protokollsanteckning 
Pia Person: Hänvisar till den protokollsanteckning som lämnades av (V) till § 110 som 
beslutades 26 augusti 2015. 
 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottervall (M), Eva Kyrk (M) och Katarina Gustafsson (KD): 
Med hänvisning till paragraf 110 den 26 augusti 2015 tilläggsyrkande 2 där Christer Carlsson 
och Vanja Ottevall yrkar att kundvalsprincipen ska gälla anser vi att vi får vårt yrkande 
igenom punkten 2 i sammanträdet 21 oktober 2015.  
  
Ärende  
Förvaltningen arbetar vidare med besparingsförslagen. Åtgärderna enligt handlingsplanen 
utifrån PWCs rapporter följer uppsatt tidplan. I enlighet med beslut fattat den 26 augusti 2015 
har antalet korttidsplatser minskats och arbetet med att minska antalet årsarbetare pågår. 
Arbetet med LOU-upphandlingarna pågår. Det som har tillkommit är att förvaltningen gjort 
en översyn hur kommunen skulle erbjuda de boende i området Tisken Väst att välja 
kommunen som utförare av beviljade insatser.   

I samband med beslutet om att upphandla driften av hemtjänsten vid Tisken Väst uppstod en 
diskussion kring frågan om att kommunens hemtjänst i egen regi inte längre skulle kunna vara 
ett valbart alternativ för dem som beviljats hemtjänst inom aktuellt område.  

För att det ska vara möjligt för dem som bor inom det geografiska området Tisken Väst att 
välja Falu kommun som utförare av hemtjänst, efter det att verksamheten inom området 
upphandlats som en driftsentreprenad enligt LOU (Lag om offentlig upphandling), så behöver 
hemtjänsten i egen regi organiseras på ett nytt sätt. Detta riskerar att minska den 
kostnadsreducerande effekten som upphandlingen enligt LOU ger men bidrar å andra sidan 
till en utökad valmöjlighet för dem som beviljats hemtjänst inom det aktuella området. 

Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför omvårdnadsnämnden att ge 
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att organisera hemtjänsten i egen regi så att hemtjänsten i 
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egen regi i ska vara en valmöjlighet i framtiden för dem som beviljats hemtjänst och bor inom 
det geografiska området Tisken Väst. 

För att uppnå konkurrensneutrala förutsättningar för dem som är eller vill bli utförare inom 
hemtjänstområdet så bör en omprövning av beslutet att inte släppa in fler utförare av 
omvårdnadstjänsterna i hemtjänsten ske. Omvårdnadsförvaltningen föreslås därför få i 
uppdrag att utreda detta och återkomma med förslag till beslut. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-14, Tjänsteskrivelse Kompletterande beslut med anledning av LOU-
upphandling 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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§ 156 Kostnad per brukare 

 OMV0129/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärende 
Det är cirka 90 av landets 290 kommuner som redovisar kostnad per brukare på det sätt som 
Falun gör, det vill säga använder sig av kostnad per brukare som koncept. Kalkylen visar 
kostnader för alla insatser ända ner till avidentifierad personnivå och bygger på kommunens 
verksamhetskostnader och beslut för 2014. Resultatet visar att Falu kommuns genomsnittliga 
kostnader för hemtjänst står sig väl i förhållande till de andra kommunerna som redovisar på 
samma sätt.  
 
Förvaltningschef Pia Joelson redogör för ovan rubricerat ärende. 
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§ 157 Beslut om höjt av avgiftstak 

 OMV0112/15  
  
Beslut 

1. Under förutsättning att det förslag från socialdepartementet om höjt avgiftstak för 
avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, Ds 2015:23, ska genomföras 
föreslår omvårdnadsnämnden att kommunfullmäktige fastställer den högsta 
månadsavgiften för hemtjänst tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, 
till en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet. 

2. Omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att höjningen av 
avgiftstaket ska, under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med 
socialdepartementets förslag, gälla från den 1 januari 2016.  
Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Reservationer 
Pia Persson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Eva Kyrk (M) och Katarina Gustavsson (KD): 
Den S-ledda regeringen vill höja max för våra äldre med cirka 200 kronor per månad. Det 
betyder att cirka 25 procent av de äldre som använder dessa kommunala tjänster får en höjd 
avgift med mer än 10 procent. Totalt för Falun innebär det cirka 1,5 miljoner i höjning som 
ska betalas av en många gånger skör grupp med stort hjälpbehov och svag ekonomi. Vi 
moderater föreslår att man istället lägger ut ytterligare ett vård- och omsorgsboende på 
entreprenad. Enligt kommunens egna beräkningar skulle detta mer än väl ersätta 
avgiftshöjningen. Under förutsättning att detta blir realitet yrkar vi avslag på förslaget med 
hänvisning till ovan. Vi reserverar oss mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden fattade beslut i detta ärende den 23 september 2015. Anledningen till 
att ärendet tas upp igen är att daglig verksamhet inte ingår i maxtaxan i Falu kommun som 
föregående beslut antyder. 
 
Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet i 8 kap. socialtjänstlagen 
(2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal 
hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter 
med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens 
avgiftstak. 
 
Samtidigt som man föreslår denna höjning av högkostnadsskyddet föreslår man dessutom i 
budgetpropositionen för 2016 i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, från och med 2016 minskas med motsvarande 
den föreslagna höjningen av maxtaxan. För Falu kommuns omvårdnadsförvaltning innebär 
förslaget att ökningen för maxtaxan från 1 780 kr per månad till 2 000 kr per månad skulle ge 
en ökad intäkt per månad med ca 140 000 kr = 1,5 miljoner per år. Höjningen skulle påverka 
avgiften för ca 25 procent av kunderna. 
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Beräkningen är gjord för de uppgifter om antal hemtjänsttimmar och aktuellt avgiftsutrymme 
som gällde för april 2015. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende 
samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 
2 640 kronor per år. 
 
Eftersom det samtidigt föreslås en minskning av den kommunalekonomiska utjämningen, så 
kommer omvårdnadsförvaltningens ramtillskott att minskas med motsvarande summa. För att 
behålla nuvarande nettoram så krävs att avgiftstaket (maxtaxan) höjs till den nivå som 
lagändringen medger. Alternativet är att minska kostnaderna med 1,5 mnkr inför 2016. 
 
Konsekvenser för den enskilde enligt förslaget Ds 2015:23 är att de som har ett 
avgiftsutrymme och idag betalar avgift upp till avgiftstaket kommer att få betala ytterligare 
220 kr mer per månad och får därmed ingen eller liten nytta av det höjda bostadstillägget 
(BTP) om man nu har det. 

I korthet innebär förändringen att höjningen av bostadstillägget, som kostar cirka 500 mnkr, 
delfinansieras med 148 mnkr från personer som betalar avgift för insatser enligt 
socialtjänstlagen.  

Socialdepartementet hävdar att konstruktionen av avgiftssystemet gör att det är svårt för 
staten att förbättra den ekonomiska standarden hos de sämst ställda hemtjänsttagarna och 
skjuter med detta förslag över initiativet och ansvaret till kommunerna att försöka kompensera 
för detta samtidigt som staten säkrar balansen i sin budget genom att ta in mer medel genom 
den kommunalekonomiska utjämningen. 

Bilagor  
1. Tjänsteskrivelse 2015-10-13, Höjning av avgiftstak 
2. ”Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §” Ds 2015:23. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Hägglund (C) yrkar på att nämnden ska besluta enligt de två beslutspunkter 
som förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen. 
  
Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Eva Kyrk (M) och Katarina Gustavsson (KD) 
yrkar på avslag under förutsättning att högkostnadsskyddet höjs.  
 
Pia Persson (V): Vi yrkar på att till kommunstyrelsen och vidare fullmäktige föreslå en 
skattehöjning med ett öre för att slå ut de ökade kostnaderna kommunen får i minskade 
statsbidrag på en större del av befolkningen i Falun, än som föreslaget anger, höja avgiften för 
pensionärerna som redan i dagsläget har en avsevärt svagare ekonomisk ställning i samhälle. 
  
Beslutsgång  
Först ställer ordföranden sitt förslag mot Christer Carlssons med fleras förslag och finner att 
ett flertal röstar för ordförandens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden sitt förslag mot Pia Perssons förslag och finner att ett flertal röstar 
för ordförandens förslag. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som framgår av de två 
beslutspunkterna i tjänsteskrivelsen. 
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_________________________________________________________________________ 
 

Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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§ 158 Uppföljning av integrationspolitiska programmet 

 OMV0130/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärende 
Mångfaldskommunikatör Laila Edholm redogör för Uppföljning av förvaltningars och bolags 
arbete med Integrationspolitikska programmet under 2014 och informerar om att det är ett 
processprogram som är en del av Folkhälsoprogrammet. Tanken med programmet är att få till 
stånd en dialog. Som ett led av detta ombeds därför verksamhetsledning och nämnd att 
beskriva på vilket sätt omvårdnadsnämnden arbetar med det integrationspolitiska programmet 
när man arbetar med verksamhetsplaneringen.  
 
Nämnden diskuterar kring ämnet och Laila Edholm antecknar tankar och idéer. 
Avslutningsvis informerar Laila Edholm om att man gärna får använda henne som rådgivare i 
det fortsatta arbetet med integrationspolitiska frågor.  
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§ 159 Redovisning av brukarundersökningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 
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§ 160 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.   
 

Ärende 
Kommunfullmäktige har år 2014 beslutat att fokusera på att minska sjuktalen. Som ett resultat 
av detta har sjuktalsprojektet kommit till. Projektet startade 2014 och kommer att avslutas vid 
detta års slut. Syftet är att sänka antalet sjukdagar och kostnaderna för sjuktalen.  Målet för 
2015 är att minska den korta sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter och den långa 
sjukfrånvaron med 1,5 procentenheter. Sjukfrånvaron för omvårdnadsförvaltningen ligger 
över genomsnittet. Gapet mellan omvårdnadsförvaltningen och övriga förvaltningar har 
minskat.  
 
Även om det är svårt utröna vad som är ett resultat av vad, då det är flera faktorer som 
påverkar, har en del framgångsfaktorer identifierats. Som exempel lyfts bland annat 
systematiskt arbetsmiljöarbete, chefens regelbundna uppföljning av medarbetarnas 
sjukfrånvaro samt Kraftkartan.  
 
Sven Fernlund Skagerud från personalkontoret redogör för ovan rubricerat ärende.   
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§ 161 Anmälan enligt Lex Maria 1 

 OMV0091/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Det har gjorts en anmälan enligt Lex Maria. Handlingar tillhörande beslutet fattat av 
Inspektionen för vård och omsorg den 8 oktober 2015 är sekretessbelagda och delges 
nämnden genom pärmredovisning.  Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Karlsson 
redogör för ovan rubricerat ärende.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut 2015-10-08 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 162 Anmälan enligt Lex Maria 2 

 OMV0099/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Det har gjorts en anmälan enligt Lex Maria. Anmälan och beslut daterat den 16 oktober 2015 
med tillhörande handlingar delges nämnden genom pärmredovisning.  Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Maria Brodén redogör för ovan rubricerat ärende.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 163 Anmälan enligt Lex Maria 3 

 OMV0124/15  
Beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  
2. Nämnden uppdrar åt medicinskt ansvarig för rehabilitering att återkomma till nämnden 

och redovisa beslutet i ärendet. 
 
Ärende 
Det har gjorts en anmälan enligt Lex Maria. Anmälan med tillhörande handlingar delges 
nämnden genom pärmredovisning. Inspektionen för vård och omsorg har ännu inte beslutat i 
ärendet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Brodén redogör för ovan rubricerat ärende.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 164 Redovisning av beslut från patientnämnden i enskilt 

ärende 

 OMV0093/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Patientnämnden meddelar i beslut fattat den 18 september att ärende avslutas. Beslut och 
övriga handlingar i ärendet delges nämnden genom pärmredovisning. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Maud Karlsson redogör för ovan rubricerat ärende. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Patientnämnden 
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§ 165 Redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende 1 

 OMV0104/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Protokollsanteckning 
På grund av jäv deltar inte Katarina Gustavsson i handläggningen av detta ärende. 
 
Ärende 
Inspektionen för vård och omsorg har den 22 september fattat beslut i enskilt ärende. 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet utan kritik. Beslut med tillhörande 
handlingar delges nämnden genom pärmredovisning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Karlsson redogör för ovan rubricerat ärende. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 166 Redovisning av beslut från IVO i enskilt ärende 2 

 OMV0052/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Inspektionen för vård och omsorg har den 22 september fattat beslut i enskilt ärende. 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet utan kritik. Beslut med tillhörande 
handlingar delges nämnden genom pärmredovisning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maria Brodén redogör för ovan rubricerat ärende.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 167 Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 3:e 

kvartalet 2015 

 OMV0018/15  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
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 Inspektionen för vård och omsorg 
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.   

Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.  

 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt 
socialtjänstlagen 16 kap. 6f § och 6 h §. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 168 Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och 

lagen om bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.  

 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar (delegationslistor) 
daterade 2015-10-01 respektive 2015-10-08 över de delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 169 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    
Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.  
 
Ärende 
HR-controller Carl Sjölin meddelar att det inte finns något ärende som avviker från det 
normala. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 170 Anmälningsärenden 

 OMV0005/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av följande anmälningsärenden i form av pärmredovisning.  
 
Ärende 

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-03 § 86 Beslut om 
upphandling av isolering till vård- och omsorgsboende i Hälsinggården 
(OMV0123/14) 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-03 § 87 Beslut om köp av 
trapp till vård och omsorgsboende i Hälsinggården (OMV0123/14) 

3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-03 § 88 Beslut om köp av 
yttre miljö till vård och omsorgsboende i Hälsinggården (OMV0123/14) 

4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-03 § 89 Beslut om 
utförandeentreprenad avseende byggarbeten av stom- och rumskompletteringar till 
vård och omsorgsboende i Hälsinggården (OMV0123/14) 

5. Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10 (OMV0064/15) 
6. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-09-10 § 183 Antagande av 

Tillväxtprogrammet 2020 (OMV0047/15) 
7. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 15:24 Budgetproposition för år 2016 
8. Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10 § 184 Antagande av Folkhälsoprogrammet 

2020 (OMV0046/15) 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 171 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om att resultat från Brukarundersökningen kommer på 
fredagen den 23 oktober 2015. 

 
  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 172 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Christer Carlsson redogör muntligt för sitt besök på Herrhagsgården i egenskap av 
kontaktpolitiker.  
 
Birgitta Gradén redogör muntligt för sitt besök på Daljunkaregården i egenskap av 
kontaktpolitiker.  
 
Gunnar Lennhed redogör muntligt för sitt besök på Norslunds hemtjänst i egenskap av 
kontaktpolitiker.  
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 173 Kurser och konferenser 

 OMV0008/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.   
 

Ärende 
Ordförande Anna Hägglund påminner om att alla i nämnden är välkomna att anmäla sig till 
Kvalitetsveckan, i praktiken en kvalitetsdag, som äger rum den 17 november 2015. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (27) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-21 
 
§ 174 Övriga frågor 

 OMV0007/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärende 
Christer Carlsson (M) undrar hur statsbidraget kommer att användas. Pia Joelson förklarar att 
timanställda kommer att tillsvidareanställas. En proportionerlig del kommer att gå till de 
privata utförarna.  
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