
  1 (24) 

 
Postadress  
791 83 FALUN       
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
Omvårdnadsnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2015-06-17   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
 Sal D kl. 13:15 – 17:00 

Beslutande 
C  Anna Hägglund, ordförande  
S Anna Fält, 1:e vice ordförande § 92, 93 (del av), 97 Birgitta Gradén  93 (del av), 94-96, 98-103 
M Christer Carlsson, 2:e vice ordförande 
S Sonja Skansgård § 92 (del av), 93-109      Birgitta Gradén § 92(del av) 
S Marcus Bernsten     istället för Stefan Nyrén 
C Camilla Sparring 
MP Inger Jakobsson 
M Vanja Ottevall 
FP Fanny Johnson 
KD Katarina Gustavsson 
V Pia Persson 

 

Utses att justera   Fanny Johnson  

Justeringsdag:    

Justerade paragrafer:   92-109 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Beatrice Fernros 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Anna Hägglund 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

 Fanny Johnson  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-06-17 
Datum när anslaget sätts upp 2015-06-25 
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Kristina Hedlöf 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/


 Sammanträdesprotokoll 2 (24) 
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 Sammanträdesdatum  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 92 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/15 OMV0156/14 
Beslut 

1. Nämnden har tagit del av periodrapport april 2015. 
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa det fortsatta arbetet med 

handlingsplanen och fortlöpande underställa nämnden för beslut de åtgärder som kräver 
nämndens aktiva medverkan.  

3. Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslutet. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med maj 2015. 
Resultatet till och med maj 2015 är ett underskott på 5,8 miljoner. En analys och en 
presentation av planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans ges. Prognosen på 
ett underskott om 5 miljoner bedöms fortfarande vara aktuell. Controller Mikael Söderlund 
redovisar den ekonomiska uppföljningen. Åtgärderna kommer att genomföras för att på alla sätt 
komma till en budget i balans. 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för det delegationsbeslut om direktupphandling som hon 
fattat vid beställning av genomlysning av hemtjänsten. 
 
Vidare redogör Pia Joelson för den handlingsplan som är påbörjad utifrån den rapport som 
PWC har lämnat om hemtjänsten. Handlingsplanen är fortfarande under bearbetning, men de 
utdelade uppdragen ska genomföras och förslagen ska fram under hösten och åtgärderna är 
tänkta att börja införlivas under början av 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport april 2015 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 93 Äskande av medel för sjuksköterskor 

 OMV0084/15  
Beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

1. Tilldela omvårdnadsnämnden del av reserven för oförutsedda händelser, med 
motsvarande 500 000 kronor 2015, för att öka medianlönerna för sjuksköterskor inom 
omvårdnadsförvaltningen. 

2. Bevilja medel till omvårdnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor som förstärkning av 
budgetramen 2016-2018, för att omvårdnadsnämnden ska kunna öka bemanningen med 
fyra sjuksköterskor på Lundens korttidsboende. Detta för att likställa 
helgtjänstgöringarna för sjuksköterskorna inom förvaltningen.  

 
Särskild notering om beslut och beslutsgång 
Se ordförande Anna Hägglunds bilaga. 
  
Protokollsanteckningar 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Fanny Johnson (FP) och Katarina Gustavsson (KD): 
Då ärendet mycket hastigt kommit upp till beslut och ej hunnit förankrats i respektive partier 
måste tid ges till detta. Motiveringen till detta är att förstärkning av budgetram önskas. 
Budgetramen har genomarbetats i respektive partier inför budgetförhandling i 
kommunfullmäktige i juni och denna önskan rubbar respektive partis budgetram. Vi önskar 
också veta hur mycket medianlönen ökar för sjuksköterskor med det nya förslaget. 
 
Pia Persson (V): Att äska 500 000 kr 2015 från reserven för oförutsedda händelser, för att öka 
medianlönerna för sjuksköterskor känns helt okey. När det gäller punkt 2 så bör man även 
begära förstärkning av budgetramen för vårdbiträden/undersköterskor. En bra arbetsmiljö och 
att Falu kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare måste gälla för ALL personal i kommunen.  
I dag så har Lundens undersköterskor en hög sjukfrånvaro. Lundens undersköterskor arbetar 
mer än varannan helg. Hur mycket skulle det kosta att ge Lundens undersköterskor samma 
goda arbetsmiljö som Lundens sjuksköterskor skulle få efter en förstärkning med 2,5 miljoner 
kronor av budgetramen 2016-2018?  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden önskar äska medel för att höja lönerna för sjuksköterskor inom 
förvaltningen vilket är en del i att göra förvaltningen till en attraktivare arbetsplats för gruppen 
sjuksköterskor som det råder nationell brist på. Vidare önskar omvårdnadsnämnden ytterligare 
medel för att kunna utöka antalet sjuksköterskor för att kunna glesa ut kvälls- och 
helgtjänstgöringen. Dessa båda åtgärder behövs för att göra det möjligt att rekrytera och behålla 
sjuksköterskor till, framför allt, Lundens korttidsboende och hemsjukvården. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-06-08 Äskande av medel för sjuksköterskor 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Hägglund (C) föreslår att beslut ska fattas under dagens sammanträde. Hon 
yrkar på att nämnden ska besluta enligt de två beslutspunkter som förvaltningen föreslår i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Christer Carlsson (M), Vanja Ottervall (M), Fanny Johnson (FP), Katarina Gustavsson (KD) 
och Pia Persson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för ordförandens förslag.  
Nej-röst för Christer Carlssons med flera förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-rösterbeslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ja: Anna Hägglund (C), Birgitta Gradén (S), Sonja Skansgård (S), Marcus Bernsten (S), 
Camilla Sparring (C) och Inger Jakobsson (MP). 
 
Nej: Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Fanny Johnson (FP) och Katarina Gustavsson 
(KD) och Pia Person (V). 
 
Nämnden beslutar därtill att föreslå kommunfullmäktige: 

1. Tilldela omvårdnadsnämnden del av reserven för oförutsedda händelser, med 
motsvarande 500 000 kronor 2015, för att öka medianlönerna för sjuksköterskor inom 
omvårdnadsförvaltningen. 

2. Bevilja medel till omvårdnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor som förstärkning av 
budgetramen 2016-2018, för att omvårdnadsnämnden ska kunna öka bemanningen med 
fyra sjuksköterskor på Lundens korttidsboende. Detta för att likställa 
helgtjänstgöringarna för sjuksköterskorna inom förvaltningen.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
BILAGA § 93 
 
Särskild notering om beslut och beslutsgång av ordförande Anna Hägglund (C) 
 
Efter det att voteringen hade genomförts konstaterade jag som ordförande att nämnden med 
enkel majoritet hade beslutat att ärendet skulle avgöras idag.  
Mot denna slutsats riktades invändningar från flera av de närvarande, något som ledde till att 
det korrekta i förfarandet på mitt förslag skulle kontrolleras gentemot kommunallagen. 
Sekreteraren och jag sökte uppgifter om förfarandet i kommunallagen och jag drog därvid efter 
viss tvekan och genom sammanblandning av aktuella paragrafer felaktigt slutsatsen att det 
minoritetsskydd som gäller kommunfullmäktige också var tillämpligt för nämnden. Jag 
meddelade följaktligen nämnden att återremissäskandet hade blivit nämndens beslut, något som 
i efterhand har klarlagts vara en feltolkning av kommunallagen. 
Med anledning av detta har stadsjuristen Leif Nilssons bedömning inhämtats inför justeringen 
av protokollet. Han anser att det centrala i beslutsgången är att votering genomförts och att 
yrkandet om att ärendet skulle avgöras idag har vunnit majoritet, vilket således ska ses som 
nämndens beslut och kvarstå som detta. 
 
Falun den 22 juni 2015 
 
 
Anna Hägglund 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
§ 94 Svar på remiss Resepolicy och riktlinjer 

 OMV0079/15  
Beslut 

Nämnden tillstyrker förslaget till reviderad Resepolicy och Riktlinjer för tjänsteresor 
och möten.  
 

Sammanfattning 
Revideringen innebär ingen förändring som påverkar de riktlinjer som utgör en vägledning för 
hur tjänsteresor ska genomföras för Falu Kommuns räkning. Den är tydlig och enkel att följa.  

För att underlätta val av resa i enlighet med resepolicyn tillhandahåller kommunen en 
resvalsportal för sökning av lämplig cykelväg, buss- och tågtider etcetera. Ambitionen är att det 
ska vara lätt att göra rätt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2015-06-02 Remiss resepolicy och riktlinjer 
2. Remiss Resepolicy och Riktlinjer 
3. Resepolicy för Falu kommun 
4. Riktlinjer för tjänsteresor och möten 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 95 Svar på revisionsrapport - granskning av intern kontroll 

 OMV0045/15  
Beslut 

Nämnden tillstyrker omvårdnadsförvaltningens remissyttrande och antar svaret som sitt 
eget. 

 
Sammanfattning 
Falu Kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen i 
kommunen. Förvaltningen konstaterar att revisionsrapporten i allt väsentligt beskriver arbetet 
med den interna kontrollen inom förvaltningen. 

Revisionsrapporten beskriver att arbetet med intern kontroll överlag fungerar bra. De 
utvecklingsområden som lyfts fram är att fler personer bör involveras i internkontrollarbetet 
och kommunikationen kring internkontrollen ute i verksamheten bör utvecklas så att det blir ett 
bredare verktyg för verksamhetsutveckling.  

Förvaltningens bedömning är att revisionsrapporten i allt väsentligt ger en korrekt bild av 
internkontrollarbetet inom förvaltningen och föreslår att omvårdnadsnämnden godkänner 
skrivningen i revisionsrapporten om omvårdnadsförvaltningen internkontrollarbete. 

  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2015-06-08 Remissyttrande granskning av internkontroll 
2. Revisionsrapport – granskning av intern kontroll 2015-05-29 
3. Omvårdnadsförvaltningens svar på revisionens frågor  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsen - Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 96 Svar på remiss av betänkande För framtidens hälsa - en 

ny läkarutbildning 

 OMV0070/15  
Beslut 

Nämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över ”För 
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” (SOU 2013:15). 

 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 att tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag 
till förbättringar av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget 
leder fram till läkarlegitimation.  

Läkarutbildningsutredningen föreslår några förändringar i läkarutbildningen. Omvårdnads-
förvaltningen instämmer med utredningens förslag och vill särskilt lyfta fram följande som 
positivt: 

- Att begreppet ”hälsa” lyfts fram och att utredningen betonar betydelsen av förhållanden i 
samhället som påverkar hälsan, vilket stämmer väl överens med folkhälsomålen. Den nya 
läkarrollen kommer att ha ett ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete. 

- Att hela läkarutbildningen inordnas i högskolans system för kvalitetsuppföljning och 
därmed tydliggörs ansvaret för kvaliteten. 

- Då kvaliteten på AT-tjänstgöringen visat sig vara ojämn och kopplingen mellan målen för 
läkarexamen och målen för AT är ojämn så är det bra att AT-tjänstgöringen tas bort och 
utbildningen istället förlängs med en termin. 

- Den nya läkarutbildningen kommer att omfatta sex års studier. Efter dessa sex år får 
läkarstudenten sin legitimation och kan sedan påbörja sin specialisttjänstgöring i Sverige 
eller i ett annat land inom EU/EES. Detta medför att läkare med svensk examen får 
likvärdiga förutsättningar till en internationell karriär, jämfört med studenter inom de flesta 
andra EU/EES-länder och på flera andra håll i världen. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2015-05-27 Svar på remiss angående SOU 2013:15 ”För framtidens 
hälsa – en ny läkarutbildning” 

2. SOU 2013:15 ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Utbildningsdepartementet 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 97 Information om anhörigstöd 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen 
 
Ärende 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om strategin för anhörigstöd. Anhörigstöd är ett ska-
krav enligt socialtjänstlagen.  
 
Anhörigavlösarna Malin Wallin och Frida Wennberg berättar om hur förvaltningen arbetar med 
anhörigstöd i praktiken dels i hemmet och dels på träffpunkter. Enhetschef Eva Busk berättar 
om förvaltningens Kvalitetsvecka samt om de anhörigträffar som anordnas av de olika 
enheterna inom förvaltningen. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 98 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Enkät till 

Faluborna om våld i nära relationer 

 OMV0066/15  
Beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionens förslag om en enkät till alla medborgare i Falun med motiveringen att 
motionens intentioner ändå kan uppnås genom att en enkät skickas till ett representativt 
urval av befolkningen enligt den modell som används i Gävle. 

2. Bifalla förslaget att resultatet av enkäten ska publiceras och ligga till grund för 
utveckling av insatserna. 

3. Bifalla förslaget att arbeta för ett närmare samarbete med Landstinget Dalarna angående 
våld i nära relationer. 

4. Besluta att enkäten med ett representativt urval bör göras som en större 
omfångsundersökning i Falu kommun inom de närmaste åren för att kartlägga 
förekomsten av våldsutsatthet och att ansvaret lämpligen anförtros kommunens 
brottsförebyggande enhet, BRÅ.  

 
Sammanfattning 
Motionären beskriver i motionen att våld i nära relationer ökar i Falun och att mörkertalet är 
stort. Motionären vill därför skicka ut en enkät till Faluborna för att kartlägga förekomsten av 
våld i nära relationer. Syftet med enkäten är att Falu kommun ska ta ett större ansvar för 
problematiken och att upptäcka det stora mörkertalet samt att utveckla insatserna till de 
drabbade personerna. Förslagsställaren föreslår också ett närmare samarbete med Landstinget 
Dalarna i frågan. 

Nämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.  
Nämnden har även en skyldighet att analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster 
som erbjuds våldsutsatta personer motsvarar behoven i kommunen. I den av 
omvårdnadsnämnden antagna handlingsplanen för arbete mot våld i nära relationer framgår att 
nämnden ska arbeta med kartläggning av omfattningen av våld, hur behoven tillgodoses samt 
hur väl nämnden lever upp till lagstadgade krav.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag, dock med vissa justeringar i fjärde beslutspunkten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2015-06-04 Svar på motion Enkät till Faluborna om våld i nära relationer 
2. Motion ”Enkät till Faluborna om våld i nära relationer”. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 99 Information om arbetet med våld i nära relationer 

 OMV0044/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Ärende 
Enhetschef Maria Skog informerar om den enkät rörande våld i nära relationer som 
omvårdnadsförvaltningens personal, 898 stycken av cirka 1100, svarat på i samband med att 
Eva Lönn Halvarsson utbildat personalen i ämnet. Resultatet av enkäten visar att hälften av 
personalen har någon gång kommit i kontakt med våld i nära relationer i sin yrkesutövning. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 100 Godkännande av dokumentplan och arkivbeskrivning 

 OMV0154/14  
Beslut 

1. Nämnden antar Dokumentplan Falu kommun – omvårdnadsnämnden som sin. 
2. Nämnden antar Arkivbeskrivning för omvårdnadsnämnden som sin. 

 
Sammanfattning 
Dokumentplanens syfte är att beskriva hur personal inom verksamheten ska hantera olika 
allmänna handlingar. Arkivbeskrivningens syfte är att redogöra för vilka slags handlingar som 
hanteras i verksamheten samt ge allmänheten information om myndighetens organisation och 
verksamhet för att underlätta eftersökning av allmänna handlingar. 

Nytt för denna version av dokumentplanen är att den första delen är lika för alla 
nämnder/styrelser medan del två är specifik för omvårdnadsnämnden. Anledningen till att den 
första delen är gemensam är att man både som förtroendevald och personal ska känna igen sig i 
dokumentplanens struktur. 

Utredare Beatrice Fernros redogör för ovan rubricerat ärende. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2015-05-26, Dokumentplan och arkivbeskrivning 
2. Dokumentplan Falu kommun – omvårdnadsnämnden, 2015-05-27  
3. Arkivbeskrivning för omvårdnadsnämnden, 2015-05-27 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Arkivarie 
Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 101 Svar till IVO rörande tillsyn av sjukvården i kommunal 

verksamhet 

 OMV0043/15  
Beslut 

Nämnden antar tjänsteskrivelsen Tillsyn av sjukvården vid kommunal verksamhet, 
Falun som sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg.  
 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg gjorde tillsyn av sjukvården vid kommunal verksamhet i 
Falu kommun oktober 2014 med anledning av att man funnit flera patientsäkerhetsrisker i flera 
enskilda fall.  
 
En handlingsplan har upprättats av omvårdnadsförvaltningen med syfte att utveckla hälso- och 
sjukvårdsarbetet. Handlingsplanen innefattar delområdena problem, ansvariga, plan och mål 
samt aktivitetet och tidsplan. Utkastet till handlingsplan som delgivits nämnden skriftligen 
innan sammanträdet har förtydligats något. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Brodén 
går igenom förändringarna och svarar på frågor. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2015-05-25 Tillsyn av sjukvården vid kommunal verksamhet, Falun 
2. Handlingsplan 
3. Rutin för delegering av arbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård inom 
      omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen 
4. Instruktion och information om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Falu kommun 
5. Rutin för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Falu kommuns ansvarsområden 
6. Rutin för avvikelsehantering  
7. Rutin för samarbete och informationsöverföring mellan socialförvaltningens 

omsorgsverksamheter och omvårdnadsförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 102 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om projektet Kraftkartan som är metod för att öka 
effektivitet och motivation. De enheter som ingår i projektet är Lustigknopp och hemtjänsten i 
Bjursås. Enheten börjar med att svarar på en webbenkät för att ta reda på enhetens nuläge inom 
området. Mer information finns att läsa på iau.se. 
 
Sjukfrånvaron till och med maj uppgår till 10,5 procent totalt och utgörs främst av kvinnor över 
50 år. Sedan heltidsprojektet infördes har sjukfrånvaron för de som arbetar deltid ökat. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 103 Delegationsärenden 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 2015-06-01 respektive 2015-06-11 över de delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 104 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    
Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.  
 
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar kortfattat om två ärenden som avviker något från de 
ordinära ärendena.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 105 Anmälningsärenden 

 OMV0005/15  
Beslut 

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

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 128 Fyllnadsval ersättare i 
omvårdnadsnämnden (OMV0004/15) 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 129 Entledigande som 
ersättare i omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval (OMV0004/15) 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 109 Begäran om överföring av 
investeringsmedel från 2014 till 2015 (OMV0005/15) 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 107 Årsredovisning för Falu 
kommun 2014 (OMV0005/15) 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 121 Svar på motion från 
Patrik Andersson (V) Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) Låt anställda i kommunen 
få ge blod på arbetstid. (OMV0005/15) 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-28 § 102 Svar på medborgarförslag 
Rätt för blodgivare anställda i Falu kommun att lämna blod på arbetstid (OMV0005/15) 

7. Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-05-21 (OMV0064/15) 
8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-05-26 § 34 

Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015 (OMV0005/15) 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 106 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.   
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande: 

• Tidpunkten för när nya vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården står klart är 
framflyttad till februari 2016. 

• Regeringen kommer att tilldela kommuner medel för att förstärka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Omvårdnadsnämnden kommer att få cirka 6 miljoner år 2015, 12 
miljoner 12 år 2016, 16 miljoner år 2017 och 17 miljoner år 2018. 

• Det har varit en stöld av morfin på Lunden. De åtgärder som har vidtagits till följd av 
stölden är att polisanmälan har gjorts och framledes gäller skärpt kontroll att befintliga 
rutiner följs samt utökning av antalet inventeringar så att de sker dagligen. 

• Gruvstadens trygghetsboende i Hälsinggården invigdes den 5 juni. 
 
Sektionschef Leif Ekman informerar om följande: 

• Det finns tillräckligt med vikarier att tillgå i sommar inom sektion vård- och 
omsorgsboende. Sektionen ordinärt boende har haft svårare att hitta vikarier särskilt i 
vissa av ytterområdena.  
 

Sektionschef Jonas Hampus informerar om följande: 
• Hjälpmedelsnämnden Dalarna, som är gemensam för Landstinget Dalarna och alla 

kommuner i Dalarna, avser att under hösten gå ut med en rekommendation om 
gemensamma avgifter för hjälpmedel.  

 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 107 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Sonja Skansgård redogör muntligt för sitt besök vid hemtjänsten i Svärdsjö i egenskap av 
kontaktpolitiker. Skriftlig redogörelse lämnas in och bifogas protokollet. 
 
Katarina Gustavsson redogör muntligt för sitt besök vid Korsnäsgården och Smedjan där hon 
träffat enhetschef och personal. Skriftlig redogörelse kommer senare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 22 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
 
 
Besök hemtjänsten Svärdsjö  
Besökt hemtjänsten Svärdsjö 150608. Fick vara med på hembesök hos kunderna. Alla ville bo 
kvar hemma så länge som möjligt. Jag blev väl emottagen när jag fick komma in i deras hem 
tillsammans med två assistenter. 
 
 Sonja Skansgård   



 Sammanträdesprotokoll 23 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 108 Kurser och konferenser 

 OMV0008/15  
Beslut 

Nämnden beslutar att ordförande representerar nämnden på konferensen Man vill ju 
klara sig själv. 

 
Ärende 
Ordförande Anna Hägglund (C) föreslår nämnden att hon ska ges i uppdrag att delta i 
konferensen Man vill ju klara sig själv i Stockholm den 2 september. Konferensen gästas av 
socialdirektör Helene Baekmark från Odense kommun i Danmark som berättar om arbetet med 
självbestämmande och integritet i Odense. Konferensen vänder sig till ledande förtroendevalda 
och tjänstemän och Falu kommun vill tillsammans med några andra svenska kommuner ta vara 
på erfarenheter från Odense för att dra nytta av dem i det egna arbetet. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (24) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-17 
 
§ 109 Övriga frågor 

 OMV0007/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärende 
Pia Persson (V) undrar hur långt förvaltningen kommit i projektet Service lounge. Pia Joelson 
informerar om att det arbetet lagts på is till förmån för det kommunövergripande projektet 
Kontaktcenter som handlar om att det ska vara enkelt att komma i kontakt med Falu kommun. I 
den förstudie som gjorts rörande kontaktcenter föreslås att konceptet med Service lounge ska 
vävas in i projektet Kontaktcenter. Projektledare för projektet Kontaktcenter är Kristina 
Harsbo.  

 
Ordförande avslutar med att önska alla en trevlig sommar. 
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