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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 
    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Stadshuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

                              Elisabet Söderberg, ekonom        Christina Fredricks, ekt 
                              Berit Lundkvist, sekreterare         Malin Adolfsson, ekt 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2013-09-23  
Datum när anslaget sätts upp 2013-09-30    
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-16:15 

Beslutande 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande 
ersättare 
 

S 
V 
S 
S 
MP 
 
S   
M  
C 
FP  

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson, 1:e vice ordf.             
Karin Jacobsson 
Lars Lagerqvist 
Staffan Mild 
 
Lars Jerde´n 
Vanja Ottevall 
Kristina Wahle´n  §§ 126-135 
Åsa Nilser 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         2:e vice ordf. 
C      Gunilla Tagesdotter Barkar  
         §§ 122, 123,125,132 
FAP  Peter Gehlin 
 
istället för Camilla Knutsson (S) 
istället för Christer Carlsson (M) 
istället för Gunilla T-Barkar (C) 
istället för Katarina Gustavsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
Personal- 
organisation 

V   Birgitta Grade´n 
S    Göran Vallin 
MP Inger Olenius 

XX, kommunal 

 

 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef        XX, besökare 
Jonas Hampus, sektionschef         Inga-Lill Norman, verksamhetsutvecklare 
Leif Ekman, sektionschef             Ulla Uhlin, verksamhetsutvecklare 
Kerstin Jansson, sektionschef       Diana Xhemshiti, enhetschef 
Mikael Söderlund, controller        Mari Sjögren, enhetschef 
Carl Sjölin, HR-controller            XX, gruppledare 

  
Utses att justera Peter Gehlin 
Justeringsdag 2013-09-26 
Justerade paragrafer 122-135 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Peter Gehlin 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 
 

§ 122 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2013.................. 3 

§ 123 Information från ekonomikontoret om mål för god 
ekonomisk hushållning .................................................................. 4 
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Falu kommun med inriktning på mediahantering.......................... 5 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2013 

OMV0003/13-042 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av verksamhetsberättelse/delårsbokslut    
2013-08. 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 
”Verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 
2016”. 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut/berättelse inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges nämnden 
vid dagens sammanträde. Utfallet till och med augusti 2013 är ett underskott 
på 10,2 miljoner kronor. 

Största orsaken till underskottet hänger samman med det ökade behovet av 
hemtjänst. 

Hjälpmedelskostnaderna och personalkostnaderna för sjuksköterskorna 
överstiger budget. 

Prognostiserat underskott på helår 15 miljoner kronor. 

Nämnden delges muntlig information om  ”Verksamhetsplan 2014  och 
ekonomisk plan för 2015 och 2016”. 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Information från ekonomikontoret om mål för god 
ekonomisk hushållning 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

 

Ärende 

Ekonomikontoret informerar om ”Målarbete i Falu kommun för god 
ekonomisk hushållning”. 

Det ska ske på kostnadseffektivt sätt för att få en ändamålsenlig verksamhet. 

 

Christina Fredricks och Malin Adolfsson informerar och svarar på frågor. 

 



 5 (16) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i 
Falu kommun med inriktning på mediahantering 

 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

 Nämnden antecknar till protokollet. 

 

 

Ärende 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Kvalitetsuppföljning vård- och omsorgsboendet 
Lustigknopp 

OMV0044/13-734 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp de påpekanden som gjorts i 
kvalitetsuppföljningsrapporten. 

2. Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från Lustigknopp antecknas till 
protokollet. 

3. Informationen från ansvariga chefer antecknas till protokollet. 

4. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen ”Handlingsplan utifrån 
kvalitetsrevision av vård- och omsorgsboendet Lustigknopp”. 

Sammanfattning 

I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern 

verksamhet har Kvalitets- och utvecklingsenheten utfört 
kvalitetsuppföljning på vård- och omsorgsboendet Lustigknopp. 
Lustigknopp som drivs av omvårdnadsförvaltningen i egen regi besöktes i 
april 2013. Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån omvårdnadsnämndens 
kvalitetskriterier för vård- och omsorgsboende och innefattar även de 
eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som utförarna arbetar med. 

Nämnden delges ”Handlingsplan utifrån kvalitetsrevision av vård- och 
omsorgsboendet Lustigknopp” skriftligt under sammanträdet. 

Diana Xhemshiti, Mari Sjögren och XX informerar och svarar på frågor. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-28. Kvalitetsuppföljningsrapport 
Lustigknopp. 

2. Kvalitetsrevision av vård- och omsorgsboende Lustigknopp 2013. 

 

Sänds till 

Sektionschef vård- och omsorgsboende 

Enhetschefer Lustigknopp 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Återrapportering av statsbidrag för utveckling i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen 2012-2013 

OMV0194/12-047 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga återrapporteringen av 
värdegrundsarbetet 2012-2013. 

2. Nämnden godkänner redovisningen Falu kommun - 
återrapportering av värdegrundsarbete 2012-2013 

 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Lydelsen är att 
 ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund).” 
Omvårdnadsnämnden har sedan flera år tillbaka en gemensam värdegrund, Blomman, och 
ledningen för Omvårdnadsförvaltningen har beslutat att den befintliga värdegrunden ska 
bibehållas och utvecklas för att harmonisera med den nationella värdegrunden. I arbetet med 
att utveckla den gemensamma värdegrunden och sprida information om densamma har 
förvaltningsledningen beslutat att utbilda värdegrundsledare. Sedan några år tillbaka finns 
funktionen gruppledare och förvaltningsledningen beslutar att gruppledarrollen ska utvecklas 
till att även bli värdegrundsledare. Medlen har också möjliggjort att ett förslag till SAS-team1 
har utarbetats. 
 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-27. Falu 
kommun – återrapportering värdegrundsarbete 2012-2013. 

2. Falu kommun – återrapportering värdegrundsarbete 2012-2013 

Sänds till 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Socialstyrelsen, Regler och tillstånd, Statsbidrag, 106 30 Stockholm 

 

                                                 
 

mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Remissvar - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med 
nedsatt beslutsförmåga 

OMV0093/13-779 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till 
Socialdepartementet som omvårdnadsnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Det omvårdnadsnämnden har att yttra sig över är delbetänkande SOU 
2013:45 (bilaga 1), som handlar om att personuppgifter får göras 
tillgängliga i system för sammanhållen journalföring även för de som inte 
endast tillfälligt saknar förmåga att uttrycka sin vilja. Utredningen föreslår 
också att det ska vara möjligt att föra in uppgifter rörande denna grupp 
personer i så kallade kvalitetsregister. Förslagets syfte är att tillförsäkra 
vuxna med nedsatt beslutsförmåga samma kvalitet och säkerhet i vården 
som alla andra.  

Omvårdnadsförvaltningen instämmer i utredningens slutsatser och ser att 
lagändringen medför bättre och säkrare vård för den enskilde och ställer sig 
därför positiv till de förändringar som utredningen presenterar. 

Inför tillämpningen av dessa bestämmelser bör utförliga föreskrifter och 
allmänna råd utarbetas när det gäller den utredning och det samlade 
övervägande som hälso- och sjukvårdens personal ska göra inför ett 
ställningstagande till personuppgiftsbehandling för personer som inte endast 
tillfälligt saknar beslutsförmåga.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-29. Remissvar – 
Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. 

2. ”Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt 
beslutsförmåga”, Delbetänkande av utredningen om rätt information i vård och 
omsorg, SOU 2013:45 
 

Sänds till 

Socialdepartementet 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Principiellt ärende 

OMV0012/13-739 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde.  

Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
augusti månad 2013. Sekretess 

OMV0020/13-739 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad den 9 september 2013 de delegationsbeslut som 
fattats av biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Anmälan om beslut i personalärenden 

  

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0005/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Ärende 

Omvårdnadsdförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i 
tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2013. 

Handlingarna delges nämnden skriftligen i form av pärmredovisning. 

1. Yttrande angående remiss om inrättande av gemensam nämnd för 
prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag. 

OMV010/13-701 

Remiss. Bildande av Gemensam nämnd kommunsamverkan - 
prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-04. Delgivningar till 
omvårdnadsnämnden september 2013. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Ärende 

Uppföljning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och 
hemsjukvården.  

Jonas Hampus och Elisabet Söderberg informerar och svarar på frågor. 

 

Pia Joelson informerar: 

Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på fem enheter inom sektion ordinärt 
boende. Arbetsmiljöverket kommer att genomföra uppföljningsbesök på 
berörda enheter under januari 2014.  

Inspektionen för vård och omsorg-IVO kommer under oktober månad 2013 
att göra verksamhetstillsyn inom äldreomsorgen. Syftet med tillsynen är att 
granska om kommunen uppfyller kraven i lagstiftningen och gällande 
föreskrifter avseende avvikelsehantering och anmälningsskyldighet enligt 
Lex Sarah. Inspektionen sker enligt 13 kap. 6 § Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. 

Vård- och omsorgsboendet Nedre Gruvriset beräknas vara klart till 1 
februari 2014. I samband med öppnandet av det nya boendet stänger 
Källegården åtta tillfälliga platser som togs i bruk i väntan på det nya 
boendet enligt nämndens sammanträde 19 december 2012 § 180. 

Trygghetsboendet Britsarvsgården invigs 1 oktober 2013. Ansökan till 
boende på Trygghetsboendet Britsarvsgården sker via Kopparstaden i 
samarbete med omvårdnadsförvaltningen. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet. 

Ärende 

Inga rapporter anmäls till dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Kurser och  konferenser 

OMV0008/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Ordförande Christer Falk informerar från studiebesöket och 
”Inspirationsdag om e-hemtjänst” i Västerås den 24 april 2013. 

E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda 
hemtjänstanvändare ett nytt sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp 
av ny kommunikationsteknik. 

IT-samordnare kommer att besöka Västerås angående e-hemtjänst. 

Karin Jacobsson (S) och Staffan Mild (MP) informerar om konferensen ”Så 
mycket bättre för sjuka äldre” i Jönköping den 19 september 2013. 

Presidiet deltar i Socialchefsdagarna i Malmö 2013-09-25-27. 

Program för Kvalitetsveckan delas ut under sammanträdet. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-09-23 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Övriga frågor 

OMV0007/13-700 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 

Ordförande Christer Falk informerar om att nämndens sammanträde i 
oktober ställs in.  

Ärenden som inte kan vänta på beslut kommer att handläggas som 
delegationsbeslut enligt delegationsordningen eller med beslut av presidiet 
med återredovisning på nämnden i november. 

 

Från den 1 januari 2013 sker handläggningen av bostadsanpassning inom 
omvårdnadsförvaltningens verksamhet. Förvaltningen får frågan om vem 
som ansvarar för att utrustning vid bostadsanpassning av entre i 
flerfamiljshus fungerar. Förvaltningen återkommer med information. 
 
 


