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Omvårdnadsnämnden 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Ekonomisk uppföljning februari 2013 

OMV0003/13-042 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och 
med februari 2013. 

2. Nämnden har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen 
angående Verksamhetsbudget 2014 (planeringsperiod 2015-2016). 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 
2013 samt analys och planerade åtgärder för att få ekonomi i balans. 
 
Omvårdnadsförvaltningen gick in i budget 2013 med en behovsökning på ca 16 mkr från 
2012. Det finansierades med 10 mkr, i det ingick den prognostiserade behovsökningen 2013. 
Dessutom fick förvaltningen 4,8 mkr för att öppna en ny avdelning med 8 platser.  
Hemtjänstens ökning av både beviljade och utförda timmar fortsätter att öka och är 
huvudorsaken till det befarade underskottet. I nedanstående tabell är de extra medlen 
inarbetade i budgeten, men hemtjänsttimmarnas ökning beräknas ändå överstiga budget med 
närmare tio mnkr.  

 
Osäkerhetsfaktorer: 
• Nivån på löneökningarna  
• Ekonomiska utfallet på de nya verksamheterna, bostadsanpassning 

och hemsjukvård 
• Intäkterna för hemsjukvård  
• Behovsförändringar 

Verksamhetsbudget 2014 (planeringsperiod 2015-2016) delges nämnden 
skriftligt. 

Pia Joelson redovisar och informerar muntligt och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 2013 

 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Kultur i vården 

OMV0036/13-739 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

        Omvårdnadsförvaltningen avsätter 100 000 kr från och med 2013, 

        för att i samarbete med kultur- och ungdomsförvaltningen, som satsar 

        motsvarande summa, arbeta med ”Kultur för äldre” i en gemensam  

        satsning 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen och kultur- och ungdomsförvaltningen har under några år gjort en 
gemensam satsning kring ”kultur för äldre” inom omvårdnadsnämndens vård och 
omsorgsboenden, dagverksamheter och träffpunkter.  
Under 2011 och 2012 har man i samarbete bland annat byggt en verksamhet med 
musikstunder och bildverksamhet på några boenden. Alla enheter har fått tillgång till en pool 
av filmer, CD - skivor och sällskapsspel. Vidare har man startat utbildning av läsombud och 
därtill inköpt lämplig litteratur.  
 
Många av de äldre som idag tar emot vård och omsorg behöver få stöd för att delta i sociala 
och kulturella aktiviteter.  
 
Kultur- och ungdomsnämnden tog 2012 beslut om att avsätta 100 000 kronor årligen för en 
gemensam satsning med omvårdnadsnämnden gällande ”kultur för äldre” under förutsättning att 
omvårdnadsnämnden också satsade motsvarande summa. 
 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-05. Kultur i 

vården 

2. Protokollsutdrag kultur- och ungdomsnämnden 2013-02-28 § 18. 
Kultur för äldre 

Sänds till 
Kultur och ungdomsförvaltningen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Rutin för egenvård 

OMV0038/13-730 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Antar överenskommelsen som gäller Dalarnas kommuner och Landstinget 
Dalarna ”Rutiner för samverkan i samband med egenvård”.  

 

Sammanfattning 
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna har i samverkan tagit fram 
rutiner som ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och 
omprövning av egenvård, samt egenvård som utförs av annan än den 
enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla en 
god och säker vård genom hela vårdkedjan. För att en säker vård ska uppnås 
krävs en god samverkan mellan huvudmännen. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25. Rutin för 

samverkan i samband med egenvård. 

2. Överenskommelse gäller Dalarnas kommuner och Landstinget 
Dalarna. Rutin för samverkan i samband med egenvård. 

 

 

Sänds till 
MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Erbjud de äldre 
med etnisk bakgrund mat från andra kulturer 

OMV0201/12-008 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

       Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till   

       kommunfullmäktige som omvårdnadsnämndens yttrande. 

 

Sammanfattning 
I december 2012 inkom en motion från Katarina Gustavsson, gruppledare 
för Kristdemokraterna i Falun, med förslag om att äldre med annan etnisk 
bakgrund ska erbjudas mat från andra kulturer, anhörigstöd ska erbjudas på 
annat språk än svenska samt att omvårdnadsförvaltningen bör uppmuntra 
anställningar med flerspråkighet. Motionen är besvarad av sakkunniga på 
omvårdnadsförvaltningen. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-01. Svar på 

motion: Erbjud de äldre med etnisk bakgrund mat från andra 
kulturer. 

2. Svar på motion 2013-03-01. Erbjud de äldre med etnisk bakgrund 
mat från andra kulturer. 

3. Motion: Erbjud de äldre med etnisk bakgrund mat från andra 
kulturer 

 

Sänds till 
Kommunfullmäktige 

Kostenheten 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2013 

OMV0024/12-739 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Utbetala grundbidrag om 20 kr per medlem till nedan 
nämnda pensionärsorganisationer 

2. Skicka ansökan till socialförvaltningen för utbetalning av 
donationsbidrag för pensionärsorganisation om 30 kr per 
medlem. 

 

Ärende 
Från 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisation utgått från 
socialnämndens stiftelser och donationer om 30 kr. 2011 höjdes bidraget till 
50kr, 30 kr av dessa ska utgå från socialnämndens stiftelser och donationer, 
20 kr ska tas ur omvårdnadsnämndens budget. Följande föreningar har 
ansökt om bidrag för 2013 och följande förslag till utbetalning lämnas 
härmed: 

Förening  Medlemmar Grundbidrag Donation PG/BG 

PRO Korsnäs/Vika 348 6 960 10 440 xx 

SPF Falubygden 2 031 40 620 60 930 xx 

SPRF  318 6 360 9 540 xx 

Vision, sekt 44 154 3 080 4 620 xx 

PRO Sundborn 240 4 800 7 200 xx 

PRO Sågmyra/Bjursås 374 7 480 11 220 xx 

PRO Svärdsjö 380 7 600 11 400 xx 

Vision, sekt 52 152 3 040 4 560 xx 

SPF Svärdsjö-Enviken 225 4 500 6 750 xx 

PRO Enviken 251 5 020 7 530 xx 

PRO Grycksbo 336 6 720 10 080 xx 

SKPF, avd 6  697 13 940 20 910 xx 

PRO Falun  1 128 22 560 33 840 xx 

RPG Falun  103 2 060 3 090 xx, xx 

Summa:  6 737 134 740 202 110 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omvårdnadsnämnden kan endast besluta om den del som kommer ur 
omvårdnadnämndens egen budgetram och som utgör ett bidrag på 20 kr per medlem. Den 
del av bidraget (30 kr/medlem) som kommer från donationsmedel överlämnas till 
socialnämnden för beslut. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-08. 

Grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2013 

2. Ansökan. Grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2013 

 

Sänds till 
Socialnämnden 

Controller 

Respektive pensionärsorganisation 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2012 

OMV0094/12-730 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Godkänner verksamhetsberättelse för anhörigstöd 2012 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

Ärende 
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen rörande kommunens 
skyldighet att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. 
Omvårdnadsnämnden har tagit initiativ till en strategi med tillhörande handlingsplan 
för anhörigstöd som omfattar socialtjänstens verksamheter i kommunen. Strategin är 
antagen av kommunfullmäktige 2010-11-04.   

 

Anhörigstrateg Kristina Knutsson Sjölund informerar om verksamheten och 
svarar på frågor. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för anhörigstöd 2012 

 

 

Sänds till 
Socialnämnden 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2012 

OMV0043/13-779 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga delgivningen av 
patientsäkerhetsberättelse 2012 

 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag med syftet att göra 
vården säkrare och enklare för patienter att anmäla felbehandling.  
Patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivare får ett tydligt 
ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska 
både arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador och utreda såväl 
händelser som lett till en skada som händelser som skulle kunna ha lett till 
en skada. Patientsäkerhetsberättelsen, som vårdgivare är skyldiga att 
upprätta, ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vad som 
åstadkommits.  
 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-07. 

Patientsäkerhetsberättelse 2012. 

2. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2012. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Granskningsrapport hemtjänsten Bjursås/Sågmyra 

OMV0171/12-732 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

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

4. Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från hemtjänsten             
Bjursås/Sågmyra antecknas till protokollet. 

5. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen från ansvariga 
chefer 

Sammanfattning 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern 
verksamhet har Kvalitets- och utvecklingsenheten utfört 
kvalitetsuppföljning på hemtjänsten Bjursås/Sågmyra. Hemtjänsten 
Bjursås/Sågmyra, som drivs av omvårdnadsförvaltningen i egen regi, 
besöktes i november 2012. Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån 
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänst och ledsagning och 
innefattar även de eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som 
utförarna arbetar med. 

 

Sektionschef Leif Ekman och enhetschef  Lena Olsson informerar om 
verksamheten och svarar på frågor. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-06. 

Kvalitetsuppföljningsrapport hemtjänsten Bjursås 2012 

2. Revisionsrapport hemtjänst Bjursås/Sågmyra 2012. 

Sänds till 
Sektionschef ordinärt boende 

Enhetschef  hemtjänsten Bjursås/Sågmyra 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och 
omsorgsboende 2013 

OMV0046/13-730 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för vård- 
och omsorgsboende. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för tjänsterna vård- 
och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska säkerställa att den boende 
får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet. Omvårdnadsförvaltningens Kvalitet- 
och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu 
justerats för att överensstämma med de krav som ställs på verksamheterna 2013. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12. 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriter Vård- och omsorgsboende. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier hemtjänst och 
ledsagning 2013 

OMV0047/13-730 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fasställs att gälla för 
hemtjänst och ledsagning. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för tjänsterna 
vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska säkerställa att 
den boende får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet. 
Omvårdnadsförvaltningens Kvalitet- och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av 
ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att överensstämma med de krav som 
ställs på verksamheterna 2013. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12. 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Hemtjänst och ledsagning. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 
hemtjänstservice och ledsagning 2013 

OMV0048/13-730 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för 
hemtjänstservice och ledsagning. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för tjänsterna 
vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska säkerställa att 
den boende får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet. 
Omvårdnadsförvaltningens Kvalitet- och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av 
ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att överensstämma med de krav som 
ställs på verksamheterna 2013. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12. 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Hemtjänstservice och 
ledsagning. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel för att 
utveckla vården och omsorgen om äldre 

OMV0167/12-047 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

6. Nämnden delges informationen ”Slutredovisning av 2007-2011 års 
stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre 
personer” skriftligt. 

7. Den skriftliga informationen godkänns som nämndens redovisning 
till Socialstyrelsen.  

 

Sammanfattning 
2007 – 2011 års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om 
äldre personer har använts under perioden 2007 – 2012 enligt de riktlinjer 
Socialstyrelsen haft. 2012 var också sista året då stimulansmedlen kunde 
användas. Omvårdnadsförvaltningen har under 2012 med egna medel 
avslutat de påbörjade stimulansmedelsprojekten kring rehabilitering, 
uppsökande verksamhet samt kost och nutrition. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-12. 

Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel för att utveckla 
vård och omsorgen om äldre personer 

2. Ekonomisk redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel för att 
utveckla vården och omsorgen om äldre personer. 

3. Falu kommuns redovisning av avslutade projekt 2012. 

 

Sänds till 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Information angående vårdtyngden i verksamheten 

OMV0007/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

 Nämnden antecknar beslutet till protokollet. 

 

Ärende 
Ordförande beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
februari 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 1 mars 2013 de delegationsbeslut som fattats 
av biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 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 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0005/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i 
tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2013. 

Handlingar delges nämnden skriftligen i form av pärmredovisning. 

 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-01-29 § 18. Redovisning av 
genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar enligt 
kontrollplaner för år 2012. OMV0181/11-007 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-02-14 § 5. Svar på 
medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens äldreboenden. 
OMV0174/12-734 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-02-14 § 19. Fyllnadsval 
av ersättare i omvårdnadsnämnden. OMV0005/12-700 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-02-14 § 15. Begäran om 
tilläggsanslag för 2013 för öppnande av platser på Källegården. 
OMV0189/12-734 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-20 § 
23. Beslut om uppdrag för organisationsöversyn. OMV0005/13-700 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-20 § 
24. Direktiv för parlamentariskt ledningsgrupp inför mandatperioden 
2015-2018. OMV0005/13-700 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-20 § 
25. Konsekvenser av informationsverksamhetens översyn. 
OMV0005/13-700 

8. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-02-21 § 
11. Rapport om pågående investeringsprojekt. OMV0005/13-700 

9. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-02-21 § 
12. Fastighetsförsäljningar/fastighetsutvecklingar 2013. 
OMV0005/13-700 

10. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-02-21 § 
18. Eu-projekt InnoBuild. OMV0132/12-734 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

11. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-02-21 § 
17. Upphandling av konsult för ledningssystem. OMV0005/13-700 

 

Beslutsunderlag 
Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-04 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

OMV0006/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

 

Ärende 
Pia Joelson informerar om: 

Entre´n till Stora torget är öppen under tiden juni-juli mellan  klockan 8:00 - 
16:00. Förslag finns att fortsätta med detta öppethållande från och med 1 
september 2013 och det kommer inte att påverka omvårdnadsförvaltningens 
verksamhet. 

Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för intraprenad framtagna av 
ekonomikontoret. 

Förslag till beslut om avtal angående intraprenad för Korsnäsgården lämnas 
till nämndens sammanträde i april. 

Jonas Hampus informerar muntligt från InnoBuild-konferensen på Arlanda 
den 14 mars 2013. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet. 

 

 

Ärende 
Inga rapporter anmäls. 

Till nämndens sammanträde i april lämnas förteckning över kontaktpolitiker 
och enheter. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Kurser och  konferenser 

OMV0008/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen 

 

Ärende 
Ordförande informerar om förhållning och rutiner till kurser och 
konferenser. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Övriga frågor  

OMV0007/13-700 

Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

Ärende 
Kommunfastigheter informerar om det nya vård- och omsorgsboendet som 
planeras byggas på Galgberget och beräknas vara klart till december 2013. 

Det nya vård- och omsorgsboendet kommer att inrymma 32 lägenheter som 
går att göra om till parboende om behov finns. I planeringen av byggandet 
kommer innovativa lösningar att planeras in. 

Information om InnoBuild-projektet och samarbetet inom det innovativa 
tänket i byggandet med nya lösningar. 

Fastighetschef Olle Wiking, projektledare Anders Brodin och förvaltare Jan 
Hedberg informerar och svarar på frågor. 

 

Katarina Gustavsson (KD) frågor angående tandvård. 

Leif Ekman informerar om arbetet med tandvård och att det ingår i 
riskbedömningen i Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister och 
bygger på riskbedömningar av personer över 65 år. Riskbedömningar som 
utförs just nu i Falu kommun är inom områdena undernäring, trycksår och 
fall på samtliga vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsenheten. Under 
2013 tillkommer dessutom området ohälsa i munnen som ett riskområde. 
Att förhindra eller fördröja undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen 
främjar den äldres livskvalitet men också höjer kvaliten i vården. 

 

Lars Lagerkvist (S) frågar om halkskydd och förebyggande. 

Pia Joelson informerar om folkhälsoarbetet där arbetet med förebyggande av 
olyckor ingår. Pia Joelson tar med sig frågan angående förebyggande med 
halkskydd. 

 

Inger Olenius (MP) frågar angående trygghetsboende med anledning av 
konferensen den 19 mars 2013 ”Vi skall alla den vägen vandra!”. Konferens 
om äldres boende i Dalarna. 

Inger Olenius (MP) informerar muntligt från konferensen samt lämnar en 
skriftlig rapport. 



 25 (25) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Leif Ekman informerar om att planen är att öppna ett trygghetsboende per 
år. 

 

Patrik Andersson (V) och Kristina Wahle´n (C) frågar angående planering 
och kostnader för byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet. 

Leif Ekman informerar om att hänsyn tas angående planering och kostnader. 
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