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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2012-01-25 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
, 

Utses att justera Staffan Mild 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2012-01-31 kl 08.00 

Justerade paragrafer 1-15 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Pernilla Bremer

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Staffan Mild

 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-01-25 
Datum när anslaget sätts upp 2011-    -   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15 – 16:30                      

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
S 
MP 
 
 
S 
MP 
S 
V 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Karin Jacobsson 
Lars Lagerkvist 
Camilla Knutsson 
Staffan Mild 
 
 
Hans Carlson 
Inger Olenius 
Mia Sjögren 
Eva Ferdén 
 

M 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
FAP 
M 
 
 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Carlsson 
 Gunilla Tagesdotter Barkar  
Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
Peter Gehlin 
Vanja Ottevall 

Personalorganisation   

Tjänstemän Carl Sjölin, administrativ chef   
Pernilla Bremer, sekreterare 
Eva Grönlund, sektionschef 
XX, Verksamhetschef Daljunkargården § 2 

Leif Ekman sektionsschef  
Pia Joelson, förvaltningschef 
Jonas Hampus, sektionschef 
XX, VD Temabo § 2 
Moa Nordlund, MAR § 3 

 
 

 



 2 (16) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 1 Ekonomisk rapport ......................................................................................................... 3 

§ 2 Kvalitetsuppföljningsrapport Daljunkaregården ............................................................ 4 

§ 3 Uppföljning MAR-projektet........................................................................................... 5 

§ 4 Fastställande av delegationsordning 2012...................................................................... 6 

§ 5        Fastställande av attesträtter för 2012-01-25 .................................................................. 7 

§ 6       Yttrande angående trafikstrategin .................................................................................. 8 

§ 7 Yttrande vildvattenpark i Främby .................................................................................. 9 

§ 8 Ej verkställda beslut kvartal 4 2011 ............................................................................. 10 

§ 9 Principiellt ärende, sekretess ........................................................................................ 11 

§ 10 Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för december månad 2011. 
Sekretess....................................................................................................................... 12 

§ 11 Anmälan beslut i personalärenden ............................................................................... 13 

§ 12    Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden.............................................................. 14 

§ 13 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 15 

§ 14 Övriga frågor ................................................................................................................ 16 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  1 2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 1 Ekonomisk rapport 

 
Ärendet 
Ekonomisk rapport för omvårdnadsförvaltningen 2011, delges omvårdnadsnämnden vid 
dagens sammanträde. Årsredovisningen är ännu inte klar, årsberättelserna redovisas i 
februarinämnden, men resultatet för förvaltningen som helhet är 5,3 mnkr. 
 
Förvaltningchef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar till protokollet. 

 

Sänds till: 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 2  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Kvalitetsuppföljningsrapport Daljunkaregården 

Dnr: OMV0148/09 

Ärendet 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitets- och 
utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboendet Daljunkaregården. 
Daljunkaregården som drivs av Temabo besöktes 2011-09-23 och 2011-09-27. 
Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och 
omsorgsboende och innefattar även de eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som utförarna 
arbetar med. 
 
Resultatet från kvalitetsuppföljningen redovisas i en rapport, se bilaga 1. De områden som får 
påpekanden i kvalitetsuppföljningen är bland annat avvikelsehantering och dokumentation.  
Omvårdnadsförvaltningen anser dock inte att det finns grund för att rikta någon allvarlig kritik mot 
utföraren då enheten drivs på ett bra sätt. Omvårdnadsförvaltningen kommer dock att följa upp de 
områden där påpekanden föreligger under 2012. Det allmänna intrycket vid kvalitetsrevisionen är att 
boendemiljön var harmonisk och välordnad. Kvalitetsrevisionen har också funnit flera goda exempel, 
bland annat ett nära samarbete med högskolan Dalarna. 
 
XX (VD Temabo), och XX (verksamhetschef Daljunkaregården) presenterar Temabo i stort, 
verksamheten på Daljunkaregården och en handlingsplan utifrån den kvalitetsrevision som gjorts på 
Daljunkaregården. 
 
Beslutsunderlag 

• ”Revisionsrapport Daljunkaregården 2011” 
 
Förslag till beslut 
 

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

2. Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från Daljunkaregården antecknas 
till protokollet. 

3. Informationen från ansvariga chefer antecknas till protokollet. 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till 
XX, Daljunkaregården 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Uppföljning MAR-projektet 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningens projektanställda MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), 
Moa Nordlund, informerar omvårdnadsnämnden hur sitt arbete 2011 och sitt fortsatta 
uppdrag. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 4  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 4 Fastställande av delegationsordning 2012 

Dnr OMV0001/12 

Ärendet 
I delegationsordningen regleras hur omvårdnadsnämndens beslutanderätt delegerats till 
omvårdnadsförvaltningens tjänstemän. 
 
En förändring som gjorts, vid sidan om nya hänvisningar till lagrum och avtal, gäller beslut 
om hemtjänst under punkt 3.3.2. Antalet timmar har höjts från 90 till 120 per månad. Detta för 
att det är först vid 120 timmar/månad som den principiella frågan om vård- och 
omsorgsboende kontra ytterligare hemtjänst blir aktuell utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Förslag till beslut 

1. Anta delegationsordning 2012 enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

• Omvårdnadsförvaltningens delegationsordning 2012  
 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut  
 
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 5  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 5        Fastställande av attesträtter för 2012-01-25 

 
 Dnr OMV0017/12 

 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden har upprättat förslag till attesträtter inom omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde i bilaga i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och 
kontroll vid betalningar m.m i Falu Kommun. Vid enstaka tillfällen uppstår behov av attesträtt 
för samtliga omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden. Omvårdnadsförvaltningen 
föreslår att förvaltningschef och controller ges rätt att attestera vid dessa tillfällen. 
 
Förslag till beslut 

1. Upprättat förslag till attesträtter 2012 enligt bilaga godkänns. 
2. Förvaltningschefen ges behörighet att löpande under året underteckna de förändringar 

av attesträtter som behöver göras och sektionschef ges motsvarande behörighet inom 
sitt ansvarsområde. 

3. Förvaltningschef och controller ges behörighet att underteckna manuella övriga 
utbetalningar och sektionschef ges denna behörighet inom sitt verksamhetsområde. 

 
 
Beslutsunderlag 

• Attesträtter 2012-01-26 
• Attesträtt övriga utbetalningar 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut  
 
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Sänds till: 
Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 6  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 6       Yttrande angående trafikstrategin 

Dnr OMV0203/11 

 
Ärendet 
Arbetet med att ta fram en Trafikstrategi för Falu Kommun har pågått sedan våren 2010. 
Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med flertalet intressenter och aktörer inom 
trafiksektorn, tagit fram ett förslag till trafikstrategi. 
 
Trafikstrategin ska beskriva de inriktningar som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Syftet är att ta ett samlat grepp om trafikfrågorna för att 
skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som harmonierar med de övergripande målen för 
kommunens utveckling. Visionen för trafiken i Falu Kommun 2030 är: ”Den hållbara resan är 
det självklara valet:” Visionen har brutits ned i ett antal mål och strategier för hur det önskade 
tillståndet ska nås. 
  
Enligt förslag från Patrik Andersson (V) efterfrågar omvårdnadsnämnden hur man inom 
trafikstrategin skall arbeta med prissättning av kollektivtrafiken, med hänvisning till fotnot 5 
sid 7 i samrådshandlingen. 
 
Förslag till beslut 
Sända omvårdnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen avseende ”Trafikstrategi för 
Falu Kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Yttrande Trafikstrategi för Falu Kommun 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt skickar med frågan om hur 
man ska arbeta med prissättning av kollektivtrafiken till ansvarig handläggare. 

Sänds till: 
 
stadsbyggnadskontor@falun.se
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 7  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 7 Yttrande vildvattenpark i Främby 

Dnr: OMV0235/11 

 
Ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för vildvattenpark på del av Främby 1:24. En 
vildvattenpark är en konstgjord fors och bassäng som används både som elitidrottsarena och 
som rekreationsanläggning. I detaljplanen ges förutsättningar att skapa en sådan anläggning 
på den idag obebyggda marken söder om Främby Hallar, mellan Scaniavallen och 
Källviksvägen. 
 
Anläggningen kommer att tillföra en ny ljudkälla i stadsmiljön. Då detta är den första 
vildvattenparken i norra Europa ter det sig som svårt att bedöma huruvida buller kommer att 
vara störande eller ej. 
 
 
Förslag till beslut 
Sända yttrandet till stadsbyggnadskontoret som sitt svar på samrådshandlingarna 
”Vildvattenpark i Främby”. 
 
Efter förslag från Lars Lagerqvist (S) föreslår Omvårdnadsnämnden att en minnessten reses 
till minne av de som bodde i ”Interneringsläger nr 1 i Falun” i Främby 1:24.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande Vildvattenpark i Främby 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden enligt förvaltningens förslag samt skickar med ett förslag om att resa en 
minnessten till minne av dem som bodde i ”Interneringsläger nr 1 i Falun” i Främby 1:24 till 
ansvarig handläggare. 

Sänds till: 
Stadsbyggnadskontoret
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 8  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 8 Ej verkställda beslut kvartal 4 2011 

Dnr.OMV0018/11 

Ärendet 
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 Socialstyrelsen och kommunens revisorer 
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. 
 
Förvaltningschef Pia Joelson redogör för nuläget när det gäller antal ännu ej verkställda beslut 
om  
 
Beslutsunderlag 

• Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt 
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6f  § och 6h § 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet. 

Sänds till: 
Kommunrevisionen (inklusive individrapporter) 
Kommunfullmäktige (exklusive individrapporter)
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 9  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 9 Principiellt ärende, sekretess 

Ärendet 
Ett principiellt ärende delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar diskussionen till protokollet. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 11  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 10 Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för december månad 2011. 
Sekretess 

Dnr:  

Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-12-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
Beslut 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 12  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 11 Anmälan beslut i personalärenden 

Dnr:  

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

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 13  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12    Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr:  

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Kommunfullmäktige 2011-11-24, Utdrag ur § 202 ”Budget 2012 samt mål för god 

ekonomisk hushållning”. 

2. Hjälpmedelsinstitutet, ”Besked om beslut avseende projektet ”Projekt ippi steg 2” 

3. Socialstyrelsen, ”Statsbidrag till kommuner för att införa nationella riktlinjer för 

vård och omsorg för personer med demenssjukdom år 2011” 

4. Socialstyrelsen, ”Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala 

värdighetsgarantier år 2011.” 

5. Kommunfullmäktige 2011-12-08, § 243 ”Antagande av Handlingsprogram för 

kommunens olycksförebyggande arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor”. 

6. KPMG 2011-12-20, ”Granskning av kommunens bilar” 

7. Kommunfullmäktige 2011-11-24, § 214 ”Val av ersättare i omvårdnadsnämnden”. 

8. Kommunfullmäktige 2011-11-24, § 203 ”Delårsrapport 2011-08-31 med 

årsprognos för Falu Kommun samt revisionens granskning av delårsrapporten”. 

9. Socialstyrelsen, Meddelandeblad dec 2011 

10. Protokoll kommunala handikapprådet, 2011-11-17  

 
Beslut 
 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 14  2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 13 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 
Ärendet 
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om: 

• Statens satsning på de mest sjuka äldre 
• Överföring av hemsjukvården 
• Intraprenad 
• Omvårdnadsförvaltningen har rapporterat in sina siffror till KKIK, kommunens 

kvalitet i korthet 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  15 2012-01-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 14 Övriga frågor  

 
Ärendet 
 
Information och fakta om anhörigstöd delas ut till nämnden. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
 


