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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 17  Bokslut  2015 

 OMV0002/16  

Beslut 
          Nämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen för 2015. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för omvårdnadsnämnden för år 2015 delges nämnden vid dagens 

sammanträde. 

 

Omvårdnadschef Pia Joelsson föredrar ärendet och svarar på frågor om verksamhets-

berättelsen.  

 

Det ekonomiska resultatet för 2015 visar ett underskott för omvårdnadsförvaltningen på 8 

miljoner kronor fördelat på: hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, 

korttidsenheten Lunden samt betalningsansvar.  

 

Pia Joelsson lämnar även en lägesrapport av arbetet som bedrivs utifrån den samlade 

handlingsplan som har tagits fram mot bakgrund av revisionens genomlysning av 

verksamheten under 2015. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 18  Ekonomisk rapport 

 OMV0003/16  

Beslut   
        Nämnden har tagit del av informationen 

 

Ärende 
 

Controller Sofia Åman lämnar en ekonomisk rapport för januari 2015. Förvaltningens 

preliminära resultat för perioden visar på ett underskott för 1,5 miljoner. 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (22) 

Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 19  Budgetupptakt inför 2017 

 OMV0001/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen. 

  

Ärende 

Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar om förvaltningens arbete. Hon belyser särskilt de 

prioriterade utvecklingsområdena och hur det långsiktiga arbetet för att uppfylla nationella 

och kommunalt satta mål för äldreomsorgens verksamhet bedrivs. Vid ett heldagsmöte 

under ledning av kommunstyrelsens ledningsutskott den 9 februari har alla nämnder och 

styrelser bidragit med en tillbakablick på det gånga året, nuläge och perspektiv inför 2017. 

De tre sammanfattande bilderna från omvårdnadsområdet som presenterades för 

ledningsutskottet kommenteras. 

 

Arbetet med en långsiktigt strategisk plan för omvårdnadsförvaltningen är påbörjad. 

Förvaltningens och kommunens strategier för att sänka sjuktal och öka rekryteringen inom 

bristyrken redovisas. 

Ordförande Anna Hägglund informerar om kommunens övergripande arbete för att 

utveckla en ny styrmodell inför 2017. 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 20  Stimulansmedel 

 OMV0006/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 

Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar om det arbete omvårdnadsförvaltningen drivit 

och driver med stöd av statliga stimulansmedel för åren 2015 och 2016.  
 

 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (22) 

Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 21  Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen  

 

Ärende 

HR-taktiker Carl Sjölin informerar om sjukfrånvaron inom omvårdnadsförvaltningen 2015 

och det reguljära arbete och de olika projekt som bedrivs med syfte att sänka sjuktalen.  

Under 2015 uppgick sjukfrånvaron inom omvårdnadsförvaltningen till 9,6 procent. 

Sjukfrånvaron varierar mellan månader och verksamheter. Individers sjukfrånvaro varierar 

beroende på kön och ålder. Långa sjukskrivningstider är vanligast förekommande hos 

kvinnor över 50 år medan korttidsjukfrånvaron är mer jämnt fördelad mellan olika 

åldersgrupper.  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 22  Återrapportering av politiskt fattade beslut 2015 

 OMV0027/16  

Beslut   
        1. Nämnden antecknar redovisningen till protokollet 

         2. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp de beslut som inte verkställts 

            alternativt endast har påbörjats 
.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2012 ett beslut om att alla nämnder ska sammanställa alla 

politiskt fattade men ej verkställda beslut i samband med årsbokslutet. De beslut som 

nämnden har fattat under åren 2013 -2015 som ännu ej har verkställts redovisas i bilaga 1.  

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2016-02-12 Återrapportering av fattade beslut 2015 

2. Sammanställning ”Omvårdnadsnämndens beslut fattade 2013, 2014 och 2015 som ej 

verkställts i februari 2015” 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 23  Beslut om delegationsordning 2016 

 OMV0026/16  

Beslut   
          Nämnden antar omvårdnadsnämndens delegationsordning för 2016 i enlighet med 

           förvaltningens förslag  

 

Sammanfattning 
Delegationsordningen för omvårdnadsförvaltningen ses över, revideras och fastställs en 

gång per år och vid behov. Den här översynen och revideringen är den årligen 

återkommande.  

 

Förvaltningens förslag till justeringar. 

Under punkt 1.1.6 har intraprenad Korsnäsgården strukits då intraprenaden har upphört. 

Under punkterna 1.2.1 och 1.2.2 har delegaten justerats från nämndsekreterare till 

registrator/handläggare. 

Under punkterna 2.1.1, 2.1.3 och 2.3.1 har delegaten gruppchef strukits då det inte finns 

några gruppchefer kvar i organisationen. 

Under punkt 3.3.2 så har delegaten ändrats från sektionschef för bistånd, vård och 

utveckling till enhetschef för biståndsenheten. 

Punkten 3.5.6 har flyttats och benämns nu 3.1.6. Här har paragrafhänvisningen justerats till 

den mer korrekta 7 § i 14 kap socialtjänstlagen. 

 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2016-02-04 Reviderad delegationsordning 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 24  Remiss angående Särskilda satsningar på ungas 
och äldres hälsa Ds 2015:59 

 OMV0029/16  

Beslut   
          Nämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissvar 

           angående Ds 2015:58 ”Särskild satsning på unga och äldres hälsa”.  

 

Sammanfattning 
För att förbättra hälsan bland de äldre som har omfattande hälso- och sjukvårdsbehov, 

främja en god tandhälsa i vuxen ålder och minska antalet oönskade graviditeter bland unga 

så föreslår regeringen reformer inom dessa tre områden som gör insatser kostnadsfria t.o.m 

21 respektive 23 års ålder samt fr.o.m 85 års ålder. 

När det gäller målgruppen 85 år och äldre så vill regeringen förbättra äldres hälsa genom 

att införa avgiftsfri öppenvård. Det här betyder att det inte kommer att kosta något att gå 

till vårdcentral eller annan öppenvård i landstingets regi.  

Det här bedöms kunna styra den enskilde till öppenvården i högre grad och därmed kunna 

leda till färre akutinläggningar inom den slutna vården. Reformen kommer att ge den 

enskilde ett utökat ekonomiskt utrymme som t.ex. kan användas till att bekosta läkemedel 

inom högkostnadsskyddet. 

För att inte den positiva ekonomiska effekten för den enskilde ska utebli så förbjuds 

kommunerna att ta hänsyn till den effekten vid beräkningen av förbehållsbeloppet som 

görs inför beslut om avgift för hemtjänst och hemsjukvård. 

Förvaltningens förslag till remissvar 

I beredningen av detta förslag till remissvar har omvårdnadsförvaltningen samrått med 

socialförvaltningen rörande reformerna som rör de unga och där har det framkommit att 

socialförvaltningen inte har några invändningar mot förslagen utan tillstyrker det som 

anges i Ds 2015:59. 

Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker förslaget om avgiftsfri öppenvård för personer som är 

85 år och äldre och vill lämna följande synpunkter som kan bidra till att förbättra och 

utveckla effekterna av reformen: 

- För att få de hälsofrämjande effekter som anges i inledningen så behöver 

tillgängligheten till öppenvården öka. Det gäller både närheten till vårdcentral och 

öppettiderna. Här finns förslag i SOU 2016:2 ”Effektiv vård” som snarast bör tas 

till vara och fattas beslut om. 

- För att få de förebyggande effekter som reformen vill nå så förordas att 

åldersgränsen för att få tillgång till avgiftsfri öppenvård på sikt sänks till 75 år. Det 

kan med fördel göras stegvis och med utvärderingar av effekten för varje steg. 

- Vid genomförande av reformen är det viktigt att informationen från statens sida är 

tydlig omkring att avgiftsfriheten gäller öppenvård i landstingets regi och inte den 

kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs inom särskilt boende och av 

hemsjukvården. 



 Sammanträdesprotokoll 12 (22) 

Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 
Ds 2015:59 ”Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa.” 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 

Omvårdnadsnämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 

remissvar angående Ds 2015:58 ”Särskild satsning på unga och äldres hälsa” 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 
s.registrator@regeringskansliet 

s.fs@regeringskansliet.se 

Socialdepartementets diarienummer anges, S2015/07820/FS 

 

 
 

 
  

mailto:s.registrator@regeringskansliet
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 25  Val av ersättare i kommunala handikapprådet 

 OMV0004/16  

Beslut   
          Nämnden beslutar utse Carin Gustafsson (M) som ersättare i kommunala 

           handikapprådet för återstoden av mandatperioden 2015-2018.  

 

Sammanfattning 

Christer Carlsson (M) har meddelat att han avsäger sig uppdraget som ersättare i 

kommunala handikapprådet.  

 
_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till  

Kommunala handikapprådet  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

 

§ 26  IVO Tillsynsbeslut 2016-01-20 

 OMV0140/15  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen 

 

 

Sammanfattning 
 

Sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg Tina Berg informerar om tillsynen 

genomförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO beslutar att avsluta ärende 

rörande bristande tillsyn av enskild med omsorgssvårigheter på äldreboende. För att 

säkerställa god vård konstaterar IVO att verksamheten bättre behöver definiera behov, 

vidta åtgärder och följa upp dessa samt dokumentera när enskildas tillstånd förändrats 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 27  IVO Tillsynsbeslut 2016-01-28 

 OMV0035/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 
 

Sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg Tina Berg informerar. Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) har mottagit ett klagomål gällande insatser enligt socialtjänstlagen, 

SoL, om hemtjänst hos omvårdnadsnämnden i Falu kommun. IVO meddelar att tillsyn inte 

kommer att inledas med anledning av uppgifterna i klagomålet. 

 
 

. 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 28  Delegationsärenden fattade enligt socialtjänst-
lagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut fattade enligt 

           socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag  

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar 

(delegationslistor) daterade 2016-02-02 respektive 2016-02-03 över de delegationsbeslut 

som fattas enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.    
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 29  Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    

Beslut   
          Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning.  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 30  Anmälningsärenden 

 OMV0005/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen 

. 

 

Ärende   
           

1. Protokoll kommunfullmäktige 2015-12-15 § 341 Svar på motion från Katarina 

Gustavsson (KD) Inrätta en handlingsplan för att motverka självmord 

OMV0065/15 

2. Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-12-10 OMV0064/15  

3. Verksamhetsberättelse 2015 Hjälpmedel Dalarna OMV0064/15 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-01-18 OMV0005/16  

5. Svar på revisionens uppföljningsfrågor från omvårdnadsnämnden OMV0040/16  

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2016-01-20 § 3 Lägesrapport för 

Kostpolitiskt program OMV0050/15 

7. Patientnämnden Dalarna Meddelande 2015-12-23 OMV0093/15. 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 31  Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen  

 

Omvårdnadschef Pia Joelsson ger aktuell information i följande fyra punkter. 

 

Den segdragna frågan om bemanning dygnet runt inom särskilt boende har avgjorts genom 

att beslut nu har tagits av regeringen. En ny bestämmelse om tillgång till personal i 

särskilda boenden för äldre införs i socialtjänstförordningen. Ändringen innebär ett 

förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt. Det ska 

finnas personal som, uttrycks det i den nya bestämmelsen, utan dröjsmål kan 

uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.  

 

Personal från omvårdnadsförvaltningen har bjudit in de personer/företag som visade 

intresse att lämna anbud på hemtjänstområde Tisken Väst för att få ökad kunskap om 

orsakerna till varför anbud inte lämnades in. 

 

Nya regler rörande personalkläder gäller från 1 januari 2016. Reglerna innebär att byte av 

personalens kläder ska ske dagligen. Förvaltningen arbetar nu med att undersöka om ny 

upphandling av kläder krävs eller om det kan lösas inom ramen för tidigare gjord 

upphandling. De nya reglerna innebär att förvaltningens kostnader för personalkläder 

kommer att öka. 

 

Omvårdnadsförvaltningen saknar sjuksköterskor på korttidsboendet Lunden inför 

sommaren 2016. Rekryteringsarbetet pågår men det finns en risk för att bristen kvarstår. 

Ger rekryteringsarbetet inte önskat resultat kommer en anpassning av verksamheten att 

göras under sommarmånaderna på motsvarande sätt som skedde 2015.  En brist på 

sjuksköterskor nattetid kommer då eventuellt att behöva lösas genom bemanningsföretag.  

 

HR-taktiker Carl Sjölin informerar om följande. 

 

Omvårdnadsförvaltningen deltar i samarbete med kommunens arbetsmarknads-, 

integrations- och kompetenskontor (AIK) och ytterligare aktörer i planeringen av två 

arbetsmarknads- och integrationsprojekt. Det ena projektet rör traineeanställningar i 

kommunen av långtidsarbetslösa ungdomar med gymnasieutbildning. Det andra projektet, 

som handlar om vård- och omsorgstalanger, riktar sig till kommunmedborgare som inte har 

svenska som modersmål. Ambitionen är att personer ur denna målgrupp ska kunna 

erbjudas möjligheten att kombinera svenskstudier med praktik.  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

 

§ 32  Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av beslutet 
 

Ärende 
 

Ordförande Anna Hägglund informerar om att arbete pågår med att revidera 

kontaktpolitikerlistan med hänsyn till ett antal förändringar. De ledamöter som önskar byta 

verksamhet för vilken de är kontaktpolitiker ombeds kontakta nämndens sekreterare. 

Uppdaterad kontaktpolitikerlista läggs med till nästa sammanträde.  
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 33  Kurser och konferenser  

 OMV0008/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av beslutet. 
 

Ärende 
 
Ordförande Anna Hägglund och Inger Jacobsson (MP) informerar om att de deltagit vid 

PROs konferens om bostadspolitik i Borlänge som representanter för 

omvårdnadsnämnden. Konferensen var välarrangerad och berörde viktiga frågor på ett bra 

sätt. 
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Falu kommun 

Omvårdnadsnämnden Sammanträdesdatum  

 2016-02-24 

 

 

 

§ 34  Övriga frågor  

 OMV0007/16  

Beslut   
          Nämnden har tagit del av informationen  

 

Ärende 
 
Christer Carlsson (M) tar upp frågan om hur de ökade produktionskostnaderna för 

Hälsingebacken kommer att belasta omvårdnadsnämndens budget. Ordförande Anna 

Hägglund framhåller att frågan kommer att tas upp i kommunstyrelsesammanhang och i 

den kommande budgetprocessen. 

 

Ordförande Anna Hägglund informerar om att förslag till kostpolitiskt program för Falu 

kommun har gått ut på remiss till berörda förvaltningar och till de politiska partierna. 

Remisstiden går ut 18 mars 2016.  

 

 

 
 

 
 


