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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-12-15 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Anders Pettersson 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-12-20 kl.10.30 

Justerade paragrafer 136 - 148 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Anders Pettersson

 
 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-12-15 
Datum när anslaget sätts upp 2010-12-   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15 –  15.45                           

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
 
FAP 
KD 
 
 
M 
C 
FP 
FAP 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf. 
Margareta Helgesson 
Jan Erik Holmberg 
Gunilla Tagesdotter Barkar § 136-141,  
§ 143-148 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck  
 
 
Ingrid Colberg 
Kristina Wahlén ordinarie § 142 
Ann-Christine Wiborgh 
Anna Jörgensen13.30 
 
 

S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
S 
S 
S 
V 
 
 

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

Personalorganisation XX Kommunal  

Tjänstemän Pia Joelson, förvaltningschef 
Maria Skog, sekreterare  
 

XX, samordnare/Intervjuare § 136 
Jonas Hampus, sektionschef § 142  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 136  Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre..................................................................... 3 

§ 137  Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2010.............................................................. 4 

§ 138 Verksamhetsplan för 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 för den 
kommande omvårdnadsnämnden................................................................................... 5 

§ 140 Information rörande motion om bidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationerna............................................................................................. 7 

§ 141 Svar på motion om mer gemenskap kring måltiderna.................................................... 8 

§ 142  Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. ............................................. 9 

§ 143 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november månad 
2010. Sekretess............................................................................................................. 10 

§ 144 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 11 

§ 145 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 12 

§ 146 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 13 

§ 147 Rapport från kontaktpolitiker ....................................................................................... 14 

§ 148 Övriga frågor ................................................................................................................ 15 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 136  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 136  Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre 

Dnr OMV0114/10 

 

 
Hur fungerar vård och omsorg lokalt för de äldre som har omfattande behov och upprepade 
kontakter med kommunens äldreomsorg, primärvården och olika specialiteter på sjukhuset? 
Passar insatserna ihop funktionellt, kvalitativt och på ett ekonomiskt försvarbart sätt? 
 
För att få svar på den frågan har SKL tagit initiativ till en kvalitativ uppföljning av multisjuka 
personer i ordinärt boende. Metoden är ett komplement till den pågående satsningen på ökad 
användning av kvalitetsregister inom vård och omsorg om äldre och är tänkt att vara ett stöd i 
det pågående lokala utvecklingsarbetet. 
 
Omvårdnadsförvaltningen genomför i samverkan med Avesta och Hedemora kommun och 
landstinget Dalarna den kvalitativa uppföljningen under perioden 2010.05.01 – 2011-03-31. 
Uppgifter som ska redovisas under projektets gång är Register och journaldata, 
läkemedelsdata och kostnadsdata. Förutom det ska intervjuer genomföras med de äldre och 
deras anhöriga. 
 
XX, samordnare och intervjuare, föredrar ärendet och svarar på frågor.                     
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 137  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 137  Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2010 

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

 
 
Ärendet 
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 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 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 



 5 (15) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 138  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 138 Verksamhetsplan för 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 för 
den kommande omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV002/10-041 

 
Ärendet 
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut gällande nämndernas budget för 2011 
presenteras förvaltningens kommentarer och revidering inför ett beslut om Verksamhetsplan 
för 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 för den kommande omvårdnadsnämnden. 
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
 
att godkänna reviderad Verksamhetsplan för 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 för 
den kommande Omvårdnadsnämnden 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 139  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 139  Uppföljning av Internkontrollplan 2010 

 

Dnr OMV 0018/10 

 
Ärendet 
 
Internkontrollreglemente för Falu kommun i reviderad version från 2006-10-12 gäller som 
styrdokument sedan 2007-01-01 och ligger till grund för omvårdnadsförvaltningens 
internkontrollplan. Varje år prioriteras särskilda områden för granskning och kontroll i den 
internkontrollplan som omvårdnadsnämnden beslutar om och det är dessa områden som denna 
uppföljning har inriktats på. 
 

• Delegationsordning – att delegationsordningen efterlevs, att all frånvaro beviljas av 
överordnad chef, att enhetschefer delegerar skriftligt till underställd personal. 

• Vård- och omsorgssystemet – att kundregistret är uppdaterat  
• Riktlinjer för handläggning SoL 
• Upprättande av individuella planer 
• Genomförandedokumentation – att det sociala ärendet går att följa 
• Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 
• Riskbedömningar utförs för nutrition, fall och trycksår 
• Uppdaterat aktuell status – i hälso- och sjukvårdsjournalen 
• Vårdplaner för diabetiker och kateterbärare 

 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att godkänna den redovisade rapporten med uppföljning av internkontrollplan för 2010, 
samt  
 
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att åtgärda framkomna 
utvecklingsområden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2010-12-01; Uppföljning av omvårdnadsförvaltningens internkontrollplan 2010 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner: 
Ekonomikontoret och dess samordnare för internkontroll 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 140  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Information rörande motion om bidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationerna. 

Dnr OMV 0088/10 

 
Ärendet 
Christer Andersson (V) inkom 2010-03-12 med en motion till kommunfullmäktige om att 
höja det nuvarande kommunala bidraget till pensionärs- och handikapporganisationer från 30 
kr per medlem till 50 kr per medlem. Remissvar begärdes från omvårdnadsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret. Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att ge 
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontorets 
handikappkonsulent, utreda och senast vid nämndens sammanträde den 15 december 2010 
lämna ett samordnat förslag till hur bidragen till föreningarna ska regleras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut enligt förslag till budget 2011 tas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-04 att bifalla motionen med ovanstående förbehåll. 
 
Kommunfullmäktige antog den 25 november budget 2011 och anvisade där en höjning av 
bidraget till pensionärsorganisationerna i enlighet med motionens förslag. 
 
Omvårdnadsförvaltningen kan konstatera att motionen har bifallits genom 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2011. Omvårdnadsförvaltningens åtagande att lämna 
ett samordnat förslag till omvårdnadsnämnden senast den 15 december är därmed obehövligt. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk, Anders Pettersson 
 
 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att avsluta ärendet och anteckna informationen till protokollet . 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 141  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Svar på motion om mer gemenskap kring måltiderna  

Dnr OMV0120/10 
 
Ärendet 
 
I motionen Mer gemenskap kring måltiderna daterad 2010-05-04 från Johnny Gahnshag (S), Lena 
Johnsson (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S) föreslås en möjlighet att erbjuda alla 
kommunens pensionärer som har hjälp och/eller mat från kommunen att äta på kommunens 
skolor. Motionärerna ser det som både ett sätt att tillhandahålla bra mat och öka de sociala 
kontakterna – seniorerna sinsemellan och mellan äldre och ungdomar. Yrkandet innebar att 
kostenheten tillsammans med omvårdnads- och skolförvaltningarna utreder och kommer förslag.  
 

Omvårdnadsförvaltningen anser inte att möjligheten för pensionärer att äta i skolmatsalarna bör 
vara ett biståndsbeslut. Lag (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster 
åt äldre ger en kommun utan föregående individuell behovsprövningmöjlighet att tillhandahålla 
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.  
 

Det möjliggör för Falu Kommun att erbjuda personer som är över 67 år (även de som inte har 
matlåda) att välja att äta i våra skolmatsalar. Det skulle innebära en större frihet för pensionärerna 
än att behöva gå genom myndighetsutövningen för att få äta i skolan. Vilka skolmatsalar som kan 
passa ändamålet och frågan kring betalning överlåter vi till skolförvaltningen och kommunservice 
att utreda. 
 

I dagsläget finns även möjlighet för individer med matlåda att få den levererad till Smedjan för att 
få äta den i sällskap med andra. 
 

Christer Falk (S) yrkar på att omvårdnadsnämnden ska föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge 
personer över 67 år möjlighet att äta på kommunens skolor 
 

Förslag 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att omvårdnadsnämnden antar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på motionen från Johnny 
Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S) samt  
 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge personer över 67 år möjlighet att äta på kommunens 
skolor 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 142  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142  Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. 

Dnr OMV 0012/10-739 

 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Sektionschef Jonas Hampus föredrar ett ärende av principiell natur inom 
handläggningsområdet. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Lars Jerdén, Anders Pettersson, Anders Björn  
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 143  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november 
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 144  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Anmälan av beslut i personalärenden 

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

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 



 12 (15) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 145  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0005/10-700 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-08 med följande bilagor: 
 
 

1. Information om projekt Boendeplan 2011-2030. 
 
2. Protokoll från KF 2010-10-07: Förslag till reviderad taxa för matlådor i Falu kommun. 
 
3. Protokoll från KSA 2010-10-20: Upphandling ”Trygghetslarm 10” del 1-3. 
 
4. Protokoll från KF2010-10-07: Svar på motion från Katarina Gustavsson: Använd djur 

i äldrevården och i den kommunala psykiatrin. 
 

5. Protokoll från KF 2010-11-04: Svar på motion från Krister Andersson: Höj det 
kommunala bidraget till pensionärs- och handikapporganisationerna verksamma i 
Falun. 

 
6. Protokoll från KF 2010-11-04: Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för år 

2011. 
 

7. Sammanträdesordning år 2011 gällande för Kommunfullmäktige (KF), 
Kommunstyrelsen (KS) och dess utskott; Utvecklingsutskottet (KSU), Allmänna 
utskottet (KSA) och Fastighetsutskottet (KSF). 

 
8. Protokoll från KF 2010-11-04: Antagande av strategi för anhörigstöd i Falu kommun. 

 
9. Protokoll Kommunala handikapprådet 2010-11-10. 

 
10. Stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om   

                   äldre personer. 
 

11. Bättre liv för sjuka äldre 2010-11-29 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 146  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700  

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

• Fastställda datum för omvårdnadsnämnden 2011. Beredning; 10 januari. 
Omvårdnadsnämnd; 12 januari. Utbildningsdagar för nämnden; 26 januari från 13.15-
17.00 och 27 januari 8.00-12.00 med gemensam middag på kvällen den 26:e. 
Utbildning för nya politiker; 15-16 februari. Utbildning för nya politiker i 
omvårdnadsnämnden; 22 mars. 

• Omvårdnadsförvaltningens dietist kommer efter beslut i Kommunstyrelsen att 
överflyttas till den centrala kostorganisationen. Den centrala organisationen kommer 
att bedrivas som ett utvecklingsprojekt under 2011-2013. Då vi har fokus på 
måltidssituationen 2011 behöver vi projektanställa en ny dietist under ett år. I 
framtiden kommer vi sedan att tjänsteköpa dietistfunktionen av kostorganisationen. 

• Uterådet kan ännu inte presentera en komplett rapport kring sitt uppdrag. 
Kommunfastigheter och Kopparstaden håller på att räkna på kostnaderna kring 
uteplatserna så att en prioritering sedan kan göras. 

• Boendeplan 2011-2030 - Boendeplanens olika arbetsgrupper har inte kunnat få fram 
sina uppgifter för sammanställning så tidsplanen är förlängd till 2011-03-31. 

• Kultur i vården – högskolan har kontaktat oss för att få våra synpunkter inför deras 
uppdrag att utforma en utbildning för kulturarbetare. Ekonomiska medel är beviljade. 
XX kommer att vara vår representant i arbetsgruppen. 

• Förvaltningschefen redovisade också att 25 personer för närvarande väntar på vård- 
och omsorgsboende, två korttidsplatser säljs till Borlänge kommun och att 
förvaltningen den senaste tiden inte har haft något betalningsansvar. 

• Kvalitetsveckan – finns utvärdering gjord av årets kvalitetsvecka? Ja, responsen har 
varit enbart positiv och har lett fram till nya diskussioner kring hur man kan fortsätta 
att sprida alla goda exempel. Kan utställningen t.ex. presenteras som en 
vandringsutställning, på biblioteket och/eller i fönstret mot Stora torget? 

• NKI – hur jobbar förvaltningen vidare med resultatet? Varje enhet arbetar vidare för 
sig. Men även ledningsgruppen analyserar resultatet för att kunna identifiera viktiga 
utvecklingsområden och åtgärder. SKL har presenterat tio framgångsfaktorer som 
ledningsgruppen kommer att använda i sitt arbete. 

 
Yttrar sig i ärendet: Anders Pettersson, Lars Jerdén, XX 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 147  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 147 Rapport från kontaktpolitiker  

Dnr OMV 0008/10-700 

 

 
Ärendet 
 

• Staffan Trossholmen rapporterar från sitt besök på anhörigträff på Korsnäsgården. 
 

• Kristina Wahlén har varit på anhörigträff på Daljunkaregården där anhöriga är nöjda 
med det mesta. Det förekom dock oklarheter kring vem ansvarig läkare är om kunden 
inte är listad på Tiskens vårdcentral.    

 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 148  2010-12-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 148 Övriga frågor 

Dnr 0008/10-700 

 
Ärendet 

• Kristina Wahlén ber omvårdnadsförvaltningen att bevaka att skäligt underhåll sker på 
våra vård- och omsorgsboenden. 

 
Yttrar sig i ärendet: Eva Ferdéen, Margaretha Helgesson, Anders Pettersson, Lars Lagerqvist  
 
 
I samband med sammanträdets avslutande avtackade andre vice ordförande Christer Falk 
avgående ordförande för väl genomfört arbete med en sång. 
 

Förste vice ordförande Margaretha Helgesson höll ett kort tacktal till den avgående 
omvårdnadsnämnden och dess ordförande för ett gott samarbete. 
 

Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund avtackade den avgående omvårdnadsnämnden för 
väl genomfört arbete och god samarbetsvilja där allas syfte är att skapa en god äldreomsorg. 
Sammanträdet avslutades sedan med att ordförande önskade alla en God jul och ett Gott nytt 
år. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna frågorna till protokollet 

 


