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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-06-22 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Anders Pettersson  

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2011-06-28 

Justerade paragrafer 89 –  102 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

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

 
 

 

 

Innehållsförteckning: 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-06-22 
Datum när anslaget sätts upp 2011-06-30   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15–16.00                                

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
V 
S 
S 
S 
MP 
 
 
V 
S 
C 
C 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson 
Lars Jerdén 
Lars Lagerkvist 
Mia Sjögren 
Staffan Mild 
 
 
Eva Ferdeen 
Hans Carlson 
Gunilla Tagesdotter Barkar § 95 
Kristina Wahlén § 96-102 

M 
M 
C 
C 
FAP 
KD 
 
 
M 
FP 

 Catharina Hjortzberg-Nordlund 
 Christer Carlsson 
 Kristina Wahlén § 89-95 
Gunilla Tagesdotter Barkar 96-102 
 Anders Pettersson 
 Ewy Millbäck 
 
 
Jan-Erik Holmberg 
Anders Nilser 
 

Personalorganisation   

Tjänstemän Jonas Hampus, sektionschef  
Leif Ekman tf.förvaltningschef 
Pernilla Bremer, nämndsekreterare 
 

Elisabeth Söderlund, ekonom § 89 
Anneli Steinholtz, projektanställd dietist § 89-96 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 89 Information om omvårdnadsavgifter.............................................................................. 3 

§ 90 Information om det pågående arbetet med måltidsobservationer .................................. 4 

§ 91 Ekonomisk uppföljning t.o.m. maj 2011........................................................................ 5 

§ 92  Ansökan om 2011 års stimulansmedel........................................................................... 6 

§ 93 Region Dalarnas ”Rutin för samverkan i samband med egenvård” samt 
”Lokal rutin för Falu Kommun och Landstinget Dalarna gällande 
samverkan och samarbete i samband med egenvård”.................................................... 7 

§ 94 Stödstruktur för kunskapsutveckling.............................................................................. 8 

§ 95 Yttrande över handlingsprogram för Falu Kommuns olycksförebyggande 
arbete 2011 ..................................................................................................................... 9 

§ 96 Principiellt ärende, sekretess ........................................................................................ 10 

§ 97 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2011. 
Sekretess....................................................................................................................... 11 

§ 98  Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 12 

§ 99  Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 13 

§ 100 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 14 

§ 101 Rapporter från kontaktpolitiker.................................................................................... 15 

§ 102 Övriga frågor ................................................................................................................ 16 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  89 2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Information om omvårdnadsavgifter 

Dnr OMV0007/11 

 

Ärendet 
Elisabeth Söderberg, ekonom, informerar nämnden om omvårdnadsavgifter. Hur man räknar 
ut vad den enskilde ska betala, maxtaxans belopp, skillnaden mellan maxtaxa och timtaxa 
samt hur det fungerar med förbehållsbelopp. Vidare informeras nämnden om larmavgifter, 
dagverksamhet, matkostnad och vad korttidsvård kostar för den enskilde. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 90  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Information om det pågående arbetet med måltidsobservationer 

Dnr OMV0007/11  

 

 
Ärendet 
Anneli Steinholtz, projektanställd dietist på omvårdnadsförvaltningen, ger en muntlig 
delrapport om sitt arbete med att sätta fokus på måltidssituationen i omvårdnadsnämndens 
verksamheter. Syftet med arbetet är att genom att förbättra måltidssituationen, förebygga 
undernäring samt bidra till högre livskvalitet socialt. Den metod som används i studien är 
deltagarobservationer i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer (FAMM). 54 av 59 
observationer är utförda. Anneli Steinholtz återkommer i december med en fullständig rapport 
till nämnden. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 91  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Ekonomisk uppföljning t.o.m. maj 2011 

Dnr OMV0003/11, OMV0004/11  

 

 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. maj 2011, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden 
muntligt vid dagens sammanträde. Budgetavvikelsen efter maj är + 4,2 mnkr och 
förvaltningen bedömer ett nollresultat för 2011. 
 
Tf. Förvaltningschef Leif Ekman föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 

 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 92  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92  Ansökan om 2011 års stimulansmedel 

Dnr OMV 0092/11 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen ansöker om statliga stimulansmedel för år 2011. Avsikten är att ha 
möjlighet att avsluta och driftssätta det utvecklingsarbete som pågått sedan fem år tillbaka 
inom områdena: 
- Demens, 
- Rehabilitering, 
- Uppsökande verksamhet, 
- Kost och nutrition samt 
- Socialt innehåll 
 
2011 är sista året som kommuner och landsting kan söka stimulansmedel till ovanstående 
prioriterade områden. Avslut och driftsättning kommer att ske i enlighet med 
ledningsgruppens beslut för respektive område. 
 
För år 2011 har omvårdnadsförvaltningen möjlighet att ansöka om 1 212 700 kr och avsikten 
är att ansöka om hela beloppet. Medlen kommer att fördelas mellan ovanstående områden. 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden godkänner omvårdnadsförvaltningens ansökan om statliga 
stimulansmedel 2011. 
 
Yrkande 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Lars Jerdén (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

  
 
Beslutsunderlag 

• Uppdrag att utbetala stumulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom 
vård och omsorg om äldre personer. 2011-03-24 

• Riktlinjer och villkor för användning av medel till vård och omsorg om äldre 
personer.2011-03-24 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Sänds till: 



 7 (16) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 93  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Region Dalarnas ”Rutin för samverkan i samband med egenvård” samt 
”Lokal rutin för Falu Kommun och Landstinget Dalarna gällande 
samverkan och samarbete i samband med egenvård” 

Dnr OMV 0186/10 

 
Ärendet 
Dessa båda rutiner om samverkan och samarbete gällande egenvård ska säkerställa att 
bedömning av egenvårdsbeslut sker. Att planering, uppföljning och omprövning av 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 detta 
ska uppnås krävs god samverkan och samarbete mellan vårdgivarna. 
 
Definition av egenvård; ”Hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra.” Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och (SOSFS 2009:6) 
 
Förslag till beslut 

1. Region Dalarnas ”Rutiner för samverkan i samband med egenvård godkänns för 
tillämpning”. 

2. ”Lokal rutin för Falu Kommun och Landstinget Dalarna gällande samverkan och 
samarbete i samband med egenvård” godkänns för tillämpning 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Region Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 94  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Stödstruktur för kunskapsutveckling 

Dnr.OMV0053/11 

Ärendet 
Program för god äldreomsorg är ett treårigt utvecklingsarbete som staten och SKL har 
kommit överens. Då man i SOU 2008:18 slår fast att statens stöd till kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten är kortsiktigt och otillräckligt är detta ett sätt att skapa möjligheter för ett 
mer långsiktigt tänkande. I programmet ingår att skapa förutsättningar för evidensbaserad 
praktik i socialtjänsten bl.a. genom att bygga stödstrukturer för kunskapsutveckling. Syftet 
med arbetet är att skapa bättre förutsättningar för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och 
ökade förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt. 
 
De förslag som ges i avsiktsförklaringen i korthet: 

• Region Dalarna som nav i stödstrukturen. 
• Skapa och underhålla föreslagen beslutsorganisation. 
• Levande nätverk mellan projektledare och samordnare av olika roller. 
• Regionalt grepp kring öppna jämförelser. 
• Kartläggning brukarinflytande, förslagsvis av utvecklingsledare. 
• Fokus på metoder för att förstärka brukarmedverkan. 

 
Den 15 juni fattade direktionen på Region Dalarna beslut om att anta avsiktsförklaringen och 
rekommendera länets kommuner och landsting att göra detsamma. Dessutom fattades beslut 
om att arbeta vidare i enlighet med avsiktsförklaringen. 
 
Tf. förvaltningschef Leif Ekman föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv Regional avsiktsförklaring 
• Avsiktsförklaring Dalarna 
• Tjänsteskrivelse ”Stödstruktur för kunskap- och utveckling” 

 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
Anta. Region Dalarnas avsiktsförklaring ”Stödstruktur för kunskapsutveckling”. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Region Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 95  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Yttrande över handlingsprogram för Falu Kommuns 
olycksförebyggande arbete 2011 

Dnr.OMV0106/11 

 
Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har ansvaret för att på kommunfullmäktiges uppdrag utforma 
ett handlingsprogram för kommunens övergripande arbete för skydd mot olyckor. 
Kommunens skyldighet att ta fram ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
regleras i Lag om skydd om olyckor. (LSO 2003:778) 
 
Sektionschef Jonas Hampus föredrar ärendet 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse ”Yttrande över handlingsprogram för Falu Kommuns 
olycksförebyggande arbete 2011”. 

 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden antar som sitt yttrande omvårdnadsförvaltningens förslag till yttrande 
över handlingsprogram för Falu Kommuns olycksförebyggande arbete 2011. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sänds till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 96  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Principiellt ärende, sekretess  

Dnr OMV0012/11  

 
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 informationen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 97  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 
2011. Sekretess. 

Dnr OMV0022/11  

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2011-06-13 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
  
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet. 

 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 98  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98  Anmälan av beslut i personalärenden  

Dnr OMV  

 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning, daterad maj 11. 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 99  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99  Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr.OMV0006/11 

 
Ärendet 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-14 med följande bilagor: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-05-18, § 48 ”IT-
system för vård- och omsorgsförvaltningen”. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-12, § 99, ”Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Falu Kommun 2010”. 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-12, § 100, ”Kommunfullmäktiges 
ansvarsprövning”. 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-12, § 105, ”Riktlinjer för 
trygghetsboende – principiellt ställningstagande”. 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden tar delgivningarna till protokollet. 

Sänds till:
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 101  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV0007/11  

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 

• På Herrhagsgården minskar man antalet utredningsplatser genom att dessa blir 
permanenta demensplatser. Det innebär att bemanningen på enheten måste minskas 
med ca 2 årsarbetare. Kommunal motsätter sig det via en skrivelse till nämnd och 
förvaltning. Nämnden tar del av skrivelsen och ger sektionschef Leif Ekman i uppdrag 
att svara på skrivelsen. Nämnden har inget att erinra så länge bemanning ligger i fas 
med nyckeltalen. Enhetschef Torkel Holst svarar på eventuella frågor på augusti 
nämnden. 

• Den här sommaren har omvårdnadsförvaltningen 70 st feriearbetare, d.v.s. 20 st fler än 
året innan. Orsaken till ökningen ligger till största del i önskan att erbjuda 
omvårdnadsnämndens kunder guldkant i omsorgen under sommaren. En annan fördel 
är att fler individer får arbetslivserfarenhet samt inblick i omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområden. Detta finansieras av statliga medel. 

• Inför sommaren ser allt lugnt i VOB. När det gäller ordinärt boende annonserar man 
ännu en gång efter feriepersonal. 

• Anmälan om missförhållande i verksamheten har kommit in (lex Sara). Rutiner har 
skapats för att undvika att samma sak händer igen. Ärendet tas upp i augustinämnden, 
då redogör enhetschefen på det aktuella boendet för vilka åtgärder som gjorts. 

• Intraprenad undersöks som alternativ inom omvårdnadsnämndens verksamhet. I 
augusti kommer ledningsgruppen att jobba vidare med det förslag som tagits fram av 
nämndens ordförande Christer Falk (S), förvaltningschef Pia Joelson tillsammans med 
Coompanion. Tidigast tas frågan upp i septembernämnden igen. 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
XX
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 101  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Rapporter från kontaktpolitiker 

Dnr OMV0008/11  

 
Ärendet 
Följande information delges omvårdnadsnämnden vid dagens sammanträde; 
 
Ewy Millbäck, (KD), har varit på studiebesök i hemtjänsten Hosjö/Vika. Skriftlig redogörelse 
bifogas till protokollet. 
 
Lars Jerdén (S) har varit på Herrhagsgården. Rapporterar om god stämning och att trädgården 
är färdigställd med solskydd. Anser att kontaktpolitiker bör vara med på anhörigmöten, tyvärr 
blir de inte alltid inbjudna. Tf. förvaltningschef Leif Ekman kontaktar enheterna i denna fråga. 
 
Lars Lagerkvist (S) har varit på sommarkaffe på Lustigknopp. Rapporterar om att markiser är 
på plats. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 102  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 102 Övriga frågor  

Dnr OMV0009/11, OMV0118/11  

 
• Angående FSS-dagarna i Gävle; 
Ordförande Christer Falk (S) presenterar följande alternativ: 

1.  Presidiet åker. I detta fall till en kostnad av 34 380 kr. 
2.  8 nämndsledamöter åker till en kostnad av 5124 kr per person, utan 

hotellövernattning då resvägen är överkomlig. Inga arvoden utgår och förlorad 
arbetsinkomst ersätts med 227 kr/h endast de första 6 timmarna. 

3. 6 nämndsledamöter åker med arvode till en kostnad av 6930 kr per person. 
 
Ordförande Christer Falk föreslår att nämnden fattar beslut enligt alternativ 2. 

 
• Detaljplaneprogram Stabergsviken 

- Förvaltningens förslag är att ”Tjänsteutlåtande Detaljplaneprogram Stabergsviken” 
godkänns som omvårdnadsnämndens yttrande. 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämndens beslut 

Omvårdnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag i ärendet angående FSS-dagarna 

Omvårdnadsnämndens beslutar enligt förvaltnings förslag i ärendet angående 
detaljplaneprogram Stabergsviken. 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 


