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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Musik i vården Temabo 

OMV0006/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar den muntliga informationen till protokollet 

Ärende 

XX har gjort en kartläggning om hur man jobbar med musik på 

Daljunkaregården. Det har skett genom enkäter, intervjuer och 

observationer. Hon har vidare tittat på hur det aktuella forskningsläget ser 

ut. Musiken har positiva effekter på äldres hälsa och välbefinnande, de får 

till exempel bättre sömn och viljan att delta i gemensamma aktiviteter ökar. 

Det finns ett tydligt syfte med musikaktiviteterna. Temacoachen med 

kulturell utbildning planerar och genomför för det mesta aktiviteterna. 

Metoden är säker, enkel och effektiv som genomsyrar vardagsarbetet. 

XX, verksamhetschef  Daljunkaregården, Visade en film om tema musik på 

Daljunkaregården innehållandes bland annat sittgymnastik och allsång. 

XX, XX och XX informerade och svarade på frågor. 

Kerstin Jansson, sektionschef, informerar om hur det ser ut på Falu 

kommuns boenden. Vi har en hel del, men inte så tjusigt profilerat. 

Nämnden önskar återrapportering hur Falu kommun använder medlen som 

är avsatta för musik. Förvaltningschefen Pia Joelson berättar att 

handlingsplan finns och återkommer i frågan nästa sammanträde.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i 
Falu kommun med inriktning på mediahantering 

OMV0006/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar den muntliga informationen till protokollet.  

Ärende 

Falu kommun ska ändra på sitt kommunikationssätt. Istället för att 

informera ska Falu kommun kommunicera genom bland annat tydligare 

budskap och samordnare av information utåt. Detta för att ge en bättre bild 

av Falun i medierna, få en bättre relation med medarbetarna, få en förbättrad 

medborgardialog och stärka varumärket.  

Intranätet och webbsidan kommer att förbättras. Målet är att det kommer att 

vara klart inom några år. Under 2014 kommer arbetet med intranätet att ske. 

En ny webborganisation kommer förvalta och förbättra det nya. Falu 

kommun kommer även införskaffa nya infartsskyltar. 

Åsa Hedin, kommunikationschef informerar om uppdrag ett mer 

kommunikativt Falun och svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Ekonomisk rapport november 2013 

OMV0003/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till 

och med november 2013. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och 

med november 2013 samt analys och planerade och vidtagna åtgärder för att 

få ekonomin i balans. 

Resultatet till och med november ska minskas med fem miljoner kronor på grund av dubbelt 

bokfört gällande privata utförare, det ger ett utfall till och med november på drygt 17 miljoner 

kronor. Prognosen, minus 16 miljoner kronor, försämras ytterligare med fyra miljoner kronor 

till 20 miljoner kronor. 

 

Största orsaken till underskottet hänger samman med det ökade behovet av hemtjänst. 

Betalningsansvaret har ökat senaste månaderna och både hjälpmedelskostnaderna och 

personalkostnaderna för sjuksköterskorna överstiger budget. 

 

Beläggningen inom vård och omsorgsboende är fortfarande hög. Sjukfrånvaron är något 

högre än tidigare år. 

 

Effekterna av de olika åtgärderna går långsamt, se ”Åtgärdsplan vid underskott”.  

 

Osäkerhetsfaktorer: 

 Ekonomiska utfallet på de nya verksamheterna bostadsanpassning och hemsjukvård 

 Behovsförändringar 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning november 2013. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Fastställande av 2014 års ersättning till externa utförare 

OMV0143/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Priset per utförd hemtjänsttimme höjs med 4,5 procent till 2014. 

Detta innebär 293 kr för serviceinsatser och 419 kr för 

omvårdnadsinsatser. 

2. Priset för larmutryckning och glesbygdsersättning hålls oförändrade 

på 100 kr/utryckning och 40 kr/timme. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen har i budget 2014 fått kompensation för 

kostnadsökning med 0,5 procent. Förvaltningen har tidigare beslutat om att 

höja priset med samma procentsats som man får kompensation för i den av 

kommunfullmäktige beslutade budget för 2014.  

Verksamheterna redovisar idag så kallad bomtid och får betalt för bomtiden 

med motsvarande servicepris, oavsett vilken insats som ska utföras. Att 

redovisa bomtid har visat sig innebär en betydande administration och 

mycket manuellt redovisningsarbete för personalen och det tar tid från 

kunden.  

Ersättningen för bomtid beräknas till 4 procent av utförda omvårdnads- och 

servicetjänster. 

Förvaltningschef  Pia Joelson informerar och svarar på frågor. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2013-12-04 

Sänds till 

Homemaid AB 

Dala Omsorg AB 

Annikas hemtjänst 

Leif Ekman, sektionschef ordinärt boende 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och 
Hälsinggårdsskolan 

OMV0129/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till 

byggnadsnämnden som omvårdnadsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Inom ramen för sitt ansvar att vara delaktig i samhällsplaneringen bereds 

Omvårdnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till förändrad 

detaljplan för huvudsakligen de områden som är bebyggda med 

Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan. Ärendet bereds av 

stadsbyggnadskontoret och yttrandet ska vara stadsbyggnadskontoret till 

handa senast den 20 december 2013. 

Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker att det område som idag inrymmer 

Hälsinggårdsskolan (Hälsinggården 24:1) ska kunna bebyggas med bostäder 

för vård- och omsorgsboende och anser vidare att marken i övrigt vid 

Hälsinggården 24:1 ska kunna anvisas för byggnation av seniorbostäder, 

som föreslås i detaljplanen, och trygghetsbostäder samt radhus i ett plan 

som är anpassade för en eller två personers hushåll och som har olika typer 

av ägande- och/eller upplåtelseform. Utifrån tillgänglighetssynpunkt så 

förordar omvårdnadsförvaltningen att endast enfamiljshus i ett plan tillåts. 

För att säkerställa en flexibilitet i den framtida användningen av det som 

kommer att finnas kvar av Hälsinggårdsskolan i form av kök, matsal, aula 

och gymnastiksal så bör näringsverksamhet i området tillåtas inom hotell, 

konferens, restaurang och friskvård. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-12-10 

2. Remiss detaljplan 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Detaljplan för Bjursåsskolan m m  

OMV0133/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till 

byggnadsnämnden som omvårdnadsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Inom ramen för sitt ansvar att vara delaktig i samhällsplaneringen bereds 

Omvårdnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till förändrad 

detaljplan för det område som inrymmer Bjursåsskolan och Bjursåsgården. 

Ärendet bereds av stadsbyggnadskontoret och yttrandet ska vara 

stadsbyggnadskontoret till handa senast den 20 december 2013. 

Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker att detaljplanen förändras så att 

bostäder kan byggas inom området. Ur tillgänglighetssynpunkt så förordar 

omvårdnadsförvaltningen att endast enfamiljshus i ett plan tillåts. 

Flerfamiljshus i högst två våningar kan godkännas och då naturligtvis med 

hiss. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-12-06 

2. Remiss detaljplan 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Handlingsplan för omvårdnadsnämndens arbete mot 
våld i nära relationer 

OMV0141/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Godkänna Handlingsplan för omvårdnadsnämndens arbete mot våld 

i nära relationer.  

Sammanfattning 

Som anställd inom omvårdnadsförvaltningen möter man ibland i sitt arbete 

personer som är utsatta eller har varit utsatta för våld i en nära relation. Det är 

en svår situation att hantera och det är viktigt att omvårdnadsförvaltningens 

personal har kunskap, känner trygghet och kan agera utifrån sin yrkesroll.  

 

Inom omvårdnadsförvaltningen har det inte funnits nedskrivna styrdokument, 

utarbetade arbetssätt eller målformuleringar för förvaltningen gällande detta 

område.  

Lagstiftningen inom området är tydlig. Till socialnämndens uppgifter hör att 

verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 

hjälp. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för 

att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. 

Eva Lönn Halvarsson informerar och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-11-27 

2. Handlingsplan för omvårdnadsnämndens arbete mot våld i nära 

relationer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Internkontroll 2013 

OMV0187/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Den redovisade rapporten med uppföljning av 

internkontrollplan för 2013 godkänns. 

2. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare 

med att åtgärda de framkomna utvecklingsområdena. 

Sammanfattning 

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. Inför 2012 har modellen för 

internkontrollplan reviderats (KS 0035/11), en nyhet där är att två för alla 

förvaltningar obligatoriska kontrollmoment införs. Dessa två moment 

beslutar kommunstyrelsen om inför varje nytt år. 

Förvaltningen prioriterar sedan årligen särskilda områden för granskning 

och kontroll, i den internkontrollplan som omvårdnadsnämnden beslutar om 

och det är dessa områden tillsammans med de obligatoriska, som denna 

uppföljning har inriktats på. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2013-10-28 

Sänds till 

Ekonomikontorets samordnare för internkontroll 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Delegationsordning 2014 

OMV0144/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Godkänna omvårdnadsförvaltningens reviderade förslag till 

delegationsordning enligt bilga 1 att gälla från 1 januari 2014 

Sammanfattning 

Inför varje verksamhetsår genomförs en granskning av omvårdnads-

nämndens delegationsordning.  

Inför 2014 har förvaltningen infört befattningen gruppchef vid enheten 

Lunden. Gruppchef har erhållit en delegation som liknar enhetschefens 

delegation bortsett från att gruppchefer inte lönesätter sina medarbetare vid 

nyanställning och inte heller tillsvidareanställer. 

Under punkten 1.2.1 ”Utlämnande av allmän handling” och under punkten 

1.2.2.”Utlämnande av sekretessbelagd handling för forskningsändamål” så 

har delegaten ändrats från sektionschef med ansvar för diariet till 

nämndsekreterare. 

 

Carl Sjölin informerar. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-12-04 

2. Delegationsordning för Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun 

från och med 2014-01-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 165 Omvårdnadslyftet. Ansökan inför 2014 

OMV0136/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämnden godkänner ansökan om bidrag till 

kommuner för att delta i Omvårdnadslyftet 2014 som skickats 

in till Socialstyrelsen.  

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen och 

LSS. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för 

undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade 

uppgifter.  

 

Inom omvårdnadsförvaltningen Falu Kommun finns det 646 undersköterskor samt 293 

vårdbiträden. Omvårdnadslyftet vänder sig framför allt till våra nästan 300 vårdbiträden som 

saknar omvårdnadsprogrammets utbildning. Omvårdnadsförvaltningen har som mål 2014 att 

70 procent av våra medarbetare som arbetar gentemot våra kunder/brukare, skall ha minst 

undersköterskekompetens. Nu har 68 procent av medarbetarna sådan kompetens. 

Omvårdnadsförvaltningen arbetar aktivt med att öka andelen utbildade undersköterskor 

genom att uppmana lämpliga medarbetare att söka utbildning. 

 

Carl Sjölin informerar. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-12-02 

2. Ansökan till Socialstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 166 Medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande 
med godtagbara livsmedelsvaror 

OMV0121/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till 

kostenheten som omvårdnadsnämndens yttrande.  

Sammanfattning 

Förslaget rör instiftande av matbank med syfte att distribuera kasserade 

matvaror från livsmedelsbutiker till behövande vilket ska minska 

resursslöseri. 

Omvårdnadsförvaltningens bedömning är att en matbank inte leder till de 

vinster som anges i förslaget, minskad resursanvändning. Därmed kan det 

lokala miljöprogrammet inte åberopas som stöd. Det finns heller inga 

garantier för att en matbank skulle främja matvanorna hos de utsatta grupper 

som är målgruppen för förslaget. Därför anser förvaltningen att inte heller 

det lokala folkhälsoprogrammet stödjer förslaget.  

Förslaget har däremot ett humanitärt syfte och är därför i praktiken att 

betrakta som ett välgörenhetsprojekt. Således faller det utanför 

omvårdnadsnämndens ansvar och uppdrag. Omvårdnadsförvaltningen ser 

dock positivt på förslaget som sådant och välkomnar privata initiativ till att 

förverkliga idén.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-11-12 

2. Förslag till svar på medborgarförslag från XX, Matbank för att 

tillgodose behövande med godtagbara livsmedelsvaror 

3. Medborgarförslag från XX, Matbank för att tillgodose 

behövande med godtagbara livsmedelsvaror 

Sänds till 

Kostenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 167 Kvalitetsrevision gällande användandet av giltig 
identitetshandling 2013 

OMV0135/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

a. Omvårdnadsförvaltningens sektionschefer får i uppdrag att 

säkerställa att alla medarbetare på ett enhetligt och säkert sätt kan 

identifiera sig för kunden. 

b. Omvårdnadsförvaltningens sektionschefer får i uppdrag att 

återrapportera hur arbetet fortlöper senast april 2014. 

Sammanfattning 

Kvalitet- och utvecklingsenheten har under oktober månad 2013 utfört oanmäld 

tillsyn för att följa upp användandet av giltig identitetshandling i 

yrkesutövningen. Kvalitetsrevisionen baseras på att enhetscheferna i samband 

med uppföljning av Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier i maj 2013 svarade 

att de endast till 50 procent kunde leva upp till kraven på att all personal bär 

giltig identifikation med foto så att den är synlig för den enskilde. I rapporten 

uppgavs att ”Då detta är en av omvårdnadsnämndens värdighetsgarantier 

kommer kvalitet och utvecklingsenheten under hösten att utföra oanmälda 

tillsynsbesök för att följa efterlevnaden av denna garanti”. Tillsynen är utförd på 

åtta enheter inom ordinärt boende och på sex vård- och omsorgsboenden. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-11-11 

2. Kvalitetsrevision gällande användandet av giltig identitetshandling 2013 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 168 Motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, hemtjänst 
och ledsagare i ordinärt boende 

OMV0123/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Motionen föreslår att omvårdnadsnämnden tillåter fler alternativa utförare av 

omvårdnadsinsatser. Om nämnden inte gör det innebär det enligt motionen att nuvarande 

majoritet motarbetar kommunens hållbarhetsprogram. De företag som kan utföra både service 

och omvårdnad ska ha företräde. De kunskaps- och erfarenhetskrav som ställs på ansvarig 

person av verksamheten ska vara desamma oavsett om verksamheten utför service- eller 

omvårdnadsinsatser. Alternativa utförare borde uppgå till 10 stycken alternativt för 50 procent 

av kunderna.  

 

Omvårdnadsförvaltningens bedömning är att nuvarande beslut inte strider mot kommunens 

hållbarhetsprogram. Nämnden har agerat för att underlätta utveckling för befintliga alternativa 

utförare. Medborgarna i Falu kommun har delaktighet och inflytande genom att de kan välja 

utförare i ordinärt boende. De ges även delaktighet och inflytande genom vårt 

förhållningssätt, ökat brukarinflytande, vår gemensamma värdegrund, den nationella 

värdegrunden och våra värdighetsgarantier. En miljökonsekvensutredning inför införandet av 

lagen om valfrihet, 2008:962, har genomförts och godkänts.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-11-19 

2. Förslag till svar på motion - Omvårdnad, hemtjänst och ledsagare i 

ordinärt boende 

3. Motion – Omvårdnad, hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta 
äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år ett 
hälsosamtal 

OMV0124/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Överlämna motionen till Samverkansberedningen (Falu kommun 

och Landstinget) att handlägga ärendet.  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Maria Gehlin Falupartiet angående att inrätta 

äldrevårdcentral och erbjuda falubor över 65 år ett hälsosamtal. I motionen 

finns följande förslag till beslut: 

– att Falu kommun i Samverkansberedningen (Falu kommun och 

Landstinget) tar initiativet till att inrätta äldrevårdcentraler i Falu kommun. 

– att alla falubor som fyllt 65 år regelbundet erbjuds ett hälsosamtal. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2012-12-04 

2. Motion – Inrätta äldrevårdcentral och erbjud falubor över 65 år ett 

hälsosamtal 

Sänds till 

Maria Gehlin Falupartiet 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): Om det 
skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna balans 
och styrka skulle många fallolyckor kunna förhindras 

OMV0126/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Kommunfullmäktige som 

omvårdnadsnämndens yttrande.  

  

Sammanfattning 

Av motionen framkommer att förebyggande insatser i form av styrke- och 

balansträning är viktiga för att undvika fallskador hos äldre. Genom att 

erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle många fallskador 

förebyggas och miljarder kronor sparas. Kommunfullmäktige föreslås 

besluta att uppdra till berörd/ berörda förvaltningar att utreda äldres 

fallskador och föreslå förebyggande åtgärder. 

Omvårdnadsförvaltningen instämmer i beskrivningen att fallskador är den 

vanligaste skadetypen hos äldre, att dessa medför stort lidande för den 

enskilde och anhöriga samt innebär stora kostander för samhället.  

Omvårdnadsförvaltningen anser sig ha goda kunskaper omkring detta och 

arbetar aktivt med olika åtgärder inom ramen för sina resurser. Med 

förstärkta resurser och/eller i samverkan med andra aktörer så kan vi göra 

mera.  

Motionen lyfter fram ett angeläget område och omvårdnadsförvaltningen 

uppskattar att problemet aktualiseras på detta sätt men anser att ett särskilt 

utredningsuppdrag inte är nödvändigt utan istället läggs fokus på åtgärderna. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2013-10-25 

2. Motion – om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna 

balans och styrka skulle många fallolyckor kunna förhindras 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Principiellt ärende 

OMV0012/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar: 

Nämnden antecknar till protokollet. 

Ärende 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 IVO - Begäran av handlingar 

OMV0181/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar Inspektionens för vård och omsorgs begäran om 

kompletterande handlingar 2013-10-30 till protokollet 

Ärende 

Nämnden delges ärendet skriftligt genom pärmredovisning. 

Förvaltningschef Pia Joelson redogör muntligt för ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Svar på begäran om handlingar 2013-11-11 

2. Anteckningsblad (3 sidor) 

3. Rapport för avvikelserapportering 

4. Social signeringslista 

5. Svar på begäran av handlingar 2012-11-16 

6. Begäran om yttrande och journal, 2012-11-06 

7. Anmälan om fel i vården, 2012-04-19  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 IVO - Begäran av handlingar och beslut 

OMV0066/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar Inspektionen för vård och omsorgs beslut  

2013-11-26 till protokollet 

Ärende 

Nämnden delges ärendet skriftligt genom pärmredovisning. 

Förvaltningschef Pia Joelson redogör muntligt för ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2013-11-26 

2. Underrättelse och förslag till beslut, 2013-11-05 

3. Utdrag ur omvårdnadsnämndens protokoll § 72 svar till 

Socialstyrelsen angående begäran om handlingar och yttrande. 

Sektion ordinärt boende, 2013-05-22 

4. Svar till Socialstyrelsen, 2013-05-17 

5. Begäran om handlingar och yttrande, 2013-04-16 

6. Anmälan om fel i vården, 2013-03-01 

7. Verkställighetsjournal, 2013-01-01 – 2013-01-22 

8. Beslut om hemtjänstinsatser, 2011-09-27 

9. Personkort, 2013-05-17 

 



 22 (28) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Redovisning av förteckning över delegatinsbeslut för 
november månad 2013 

OMV0020/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 

(delegationslista) daterad den 2 december 2013 de delegationsbeslut som 

fattats av biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning. 

Handlingarna delges nämnden i form av pärmredovisning. 

Beslutsunderlag 

Förteckning delegationsbeslut daterad 2013-12-02. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 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 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0005/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen.  

Ärende 

Nämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-10-10 § 218. 

Sammanträdesordning 2014 för kommunfullmäktige 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-29 § 217. Boendeplan 

2013-2030 för omvårdnadsförvaltningen. Omv0074/13 

3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-29 § 221. Antagande av 

reviderade riktlinjer för bedömning av bisyssla i Falu kommun. 

Övrig post 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-11-14 § 

81. Rapport pågående och kommande inversteringsprojekt 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-11-14 § 

82. Antagande av entreprenör för snöröjning. 

6. Sveriges Kommuner och Landsting styrelsens beslut nr 7. 

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 

Ärende 

Förvaltningschefen Pia Joelson informerar om följande. 

 Medel kommer att ansökas för fortsatt arbete med våld i nära 

relationer. 875 000 kronor 

 Intraprenad. Den arbetsgrupps som tidigare var intresserade av 

intraprenad är inte länge intresserad.  

 Det är trångt på våra boenden. 

 

Sektionschef Jonas Hampus visar statistik avseende vad de äldre tycker om 

äldreomsorgen. Faluns brukare är generellt sätt mer nöjda än 

riksgenomsnittet.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet.  

Ärende 

Ordförande informerar om att som kontaktpolitiker har man rätt till en hel 

eller två halva studiedagar per år. Dessa dagar får endast utnyttjas för besök 

inom den verksamhet som man är kontaktpolitiker för eller om nämnden 

kommit överrens om att ledarmötena ska besöka ett visst specifikt område. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, kontaktpolitiker för träffpunkterna och 

dagverksamheterna, informerade och överlämnade en skriftlig redovisning 

av sitt besök . 

Staffan Mild informerade om sitt besök inom nattpatrullen. Vissa 

tillsynsbesök är inte adekvata enligt hemtjänstpersonalen själv utan skulle 

kunna ersättas av larm.  

Lars Lagerqvist informerade om sitt besök inom nattpatrullen. Bilen är inte 

anpassad så att personelen kan på ett enkelt sätt anteckna de larm som 

kommer in. Många tillsynsbesök per natt och kund utan att personalen 

förstår syftet med samtliga besök.   
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Sammanträdesdatum 

2013-12-18 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Kurser och  konferenser  

OMV0008/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet.  

Ärende 

Inga kurser eller konferenser anmäls till dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2013-12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Övriga frågor 

OMV0007/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen.  

Ärende 

 Kontaktpolitiker har rätt ersättning för besök, två halvdagar eller 

en heldag, på sin enhet där man är kontaktpolitiker. Vidare har 

man rätt till ersättning om man blir ombedd av ordförande att 

besöka ett annat område. I övrigt får man göra besök inom andra 

enheter utan ersättning från omvårdnadsförvaltningen. 

 Inger Olenius fick pris eftersom hennes namnförslag till det nya 

boendet som var Kårebacken vann. 

 Ordförande har köpt några träd genom Vi-skogen som julklapp 

till nämnden. 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund tackar ordförande för det här 

året. 

  

 

 

 


