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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-09-15 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Lars Lagerqvist 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-09-20 

Justerade paragrafer 91 – 105 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Maria Skog

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Catharina Hjortzberg-Nordlund

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Lars Lagerqvist

 
 
 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-09-15 
Datum när anslaget sätts upp 2010-09-   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

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

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
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FP 
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C 
FAP 
KD 
 
 
 
FP 
M 
M 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf.
Margareta Helgesson 
Jan Erik Holmberg 
Gunilla Barkar 
Anna Jörgensen 
Evy Millbäck 
 
 
 
Ann-Christine Wiborgh 
Ana Maria Zorilla 
Ingrid Colberg 
 
 
 

S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
S 
S 
S 
 

Christer Falk 
Lars Lagerqvist 
Lars Jerdén 
Karin Jacobson 
Gunnar Rydberg 
 
 
 
Staffan Trossholmen 
Hans Carlsson 
Anders Björn 
 
 

Personalorganisation   

Tjänstemän Pia Joelson, förv.ch 
Maria Skog, sekreterare  
Mikael Söderlund, controller § 91 
Leif Ekman §92, §95 

Christina Ehrs § 92 
Elisabeth Christiansen § 92 
Kristina Knutsson Sjölund § 97 
XX § 100 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 
§ 91  Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2010, inklusive delårsbokslut ........................... 3 

§ 92 Kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Herrhagsgården ............................ 4 

§ 93 Nuläge - trygghetsboende............................................................................................... 5 

§ 94  Förslag till förändrad inriktning vid vård- och omsorgsboendet Sollunden .................. 6 

§ 95 Redovisning av projekt Bemanningsoptimering ............................................................ 7 

§ 96 Uppföljning av Kvalitetsrevision 2009, Carema och Temabo....................................... 8 

§ 97 Anhörigstöd – presentation av anhörigstrateg................................................................ 9 

§ 98 Fördelning av ansvar PUL-ombud ............................................................................... 10 

§ 99 Förslag till principöverenskommelse rörande verksamhetsförlagd utbildning 
i Socialarbetar-/framtida Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna.................... 11 

§ 100 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås....................... 12 

§ 101 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för augusti månad 2010. 
Sekretess....................................................................................................................... 14 

§ 102 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 15 

§ 103 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 16 

§ 104 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 17 

§ 105 Övrigt ........................................................................................................................... 18 



 3 (18) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden  91 2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 91  Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2010, inklusive delårsbokslut 

Dnr OMV0003/10-042, OMV004/10-042 

 
 
Ärendet 
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2010, samt delårsbokslut för omvårdnadsförvaltningen, 
inklusive avvikelseanalyser, prognos, kommentarer till prognos och åtgärdsplan delges 
omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. Verksamhetsberättelse delår 2010 
presenteras. 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Yttrar sig i ärendet: Lars Jerdén, Margareta Helgesson, Gunilla Barkar 

 

 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna information samt Verksamhetsberättelse delår 2010 till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 92  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Herrhagsgården 

Dnr OMV 0149/09 
 
Ärendet 
 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitets- och 
utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboendet, Herrhagsgården. 
Herrhagsgården drivs av Falu kommun och besöktes 2010-02-09. 
 
Resultatet från kvalitetsuppföljningen redovisas i en kvalitetsuppföljningsrapport. De områden 
som bör anses som ett fortlöpande utvecklingsområde är avvikelsehantering och dokumentation. 
Området dokumentation rör både Social dokumentation och Hälso- och sjukvårdsdokumentation. 
Det finns dock ingen grund för att rikta någon allvarlig kritik mot enheten då den drivs på ett bra 
sätt.  
 
Enheten har varit en föregångare inom två stora utvecklingsområden; Strukturschema för 
personalens planering och LCP – standardvårdplan för vård vid livets slut. Det är också tydligt att 
det har blivit en mer aktiv och meningsfull vardag i och med det café som finns i entréplanet. Ett 
café som bidragit till ökad social stimulans och därmed också en minskad läkemedelsanvändning. 
Arbetet med att tydliggöra kontaktmannaskapet skapar också en ökad trygghet hos kunderna. 
 
Enhetscheferna Christina Ehrs och Elisabeth Christiansen redovisar goda exempel och redogör för 
de handlingsplaner som finns för att arbeta med framkomna utvecklingsområden. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Anna Jörgensen, Ana-Maria Zorilla, Margareta Helgesson, Ingrid Colberg, 
Christer Falk, Lars Jerdén  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden att besluta 
 

- att anteckna redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från Herrhagsgården till protokollet. 
 
- att ta informationen från ansvariga chefer till protokollet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Rapport: ”Kvalitetsrevision av det särskilda boendet Herrhagsgården.” 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 93  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Nuläge - trygghetsboende 

Dnr OMV 0140/10-739 

 
Ärendet 
 
Trygghetsbostäder är en mellanboendeform där kommunen själv bestämmer om, och i så fall 
vilka, kriterier som ska gälla för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur 
dessa ska förmedlas. I den boendeplan som initieras och där arbete pågår diskuteras denna 
boendeform och hur Falu Kommun ska förhålla sig. Kopparstaden har i uppdrag att utreda 
frågan och har i det arbetet vänt sig till Omvårdnadsförvaltningen för ett eventuellt samarbete. 
Ärendet diskuterades senast på omvårdnadsnämndens sammanträde 2010.08.18. Då ingenting 
nytt uppkommit föreslår ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund att ärendet bordläggs till 
oktober månads sammanträde. 
 
 
Yttrar sig i ärendet:  
 
Förslag  
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund föreslår omvårdnadsnämnden: 
 
att ärendet bordläggs till omvårdnadsnämndens sammanträde i oktober. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 94  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94  Förslag till förändrad inriktning vid vård- och omsorgsboendet 
Sollunden 

 Dnr OMV 0117/10 

 
Ärendet 
 
Under andra halvåret 2009 och hela 2010 har omvårdnadsförvaltningen upplevt ett ökande 
behov av både vård- och omsorgsboende och platser för korttidsvård.  
Det har bland annat fått konsekvensen att väntetiden till vård- och omsorgsboende i ett 
ökande antal ärenden har överskridit 3 månader och att den sammanlagda kostnaden för 
betalningsansvaret och extern vård beräknas överskrida den budgeterade nivån 2010. 
Omvårdnadsförvaltningen ser en möjlighet i att få tillgång till fler platser för korttidsvård i 
egen regi genom att ändra inriktningen på vård- och omsorgsboendet Sollunden till 
korttidsvård. Sollunden ger idag vård- och omsorgsboende till 14 personer och kan med 
ändrad inriktning erbjuda upp till 23 platser för korttidsvård.  
Det pågår också en diskussion med landstinget Dalarna om att samarbeta omkring 
korttidsvård i en avsiktsförklaring där en förändring av Sollundens inriktning är av betydelse. 
 
Yttrar sig i ärendet: Margareta Helgesson  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att ändra inriktningen på Sollunden från vård- och 
omsorgsboende till korttidsvård. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2010-09-03 ”Förslag till förändrad inriktning vid vård- och omsorgsboendet 
Sollunden”. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 95  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Redovisning av projekt Bemanningsoptimering 

Dnr OMV  

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen startade vården 2007 projekt Bemanningsoptimering. Projektet 
bygger på Lean-konceptet och syftet var att ha rätt bemanning utifrån behovet, öka 
effektiviteten på enheten, öka förståelsen för förändringar samt att öka samarbetet mellan 
avdelningar och enheter. 
 
Leif Ekman sektionschef redovisar resultatet samt svarar på frågor. 
 
Yttrar sig i ärendet: Gunilla Barkar, Margareta Helgesson, Anna Jörgensen, Ingrid Colberg  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna redovisningen till protokollet 
 
 
Bilaga 

 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna redovisningen till protokollet 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 96  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Uppföljning av Kvalitetsrevision 2009, Carema och Temabo 

Dnr OMV0146-0148/09 
 
Ärendet 
 
I november månad 2009 påbörjade Kvalitets- och utvecklingsenheten en kvalitetsrevision på 
de enheter som drivs av Carema och Temabo. Vid revisionen uppmärksammades några 
utvecklingsområden som har följts upp under maj-augusti 2010. Några områden t.ex. 
dokumentation och avvikelsehantering är fortsatta utvecklingsområden och de ska ha särskilt 
fokus under 2010 års kvalitetsrevision. Under de år som Carema ansvarat för verksamheten på 
Korsnäsgården och Norshöjden har tillgången till dietist inte motsvarat det avtalade. 
Omvårdnadsnämnden beslutar därför att rikta kritik mot detta och nämnden förväntar sig att 
Carema ska åtgärda detta omgående. 
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk, Anna Jörgensen, Margareta Helgesson, Lars Jerdén, 
Gunnar Rydberg, Karin Jacobsson 
 

Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att anteckna redovisningen till protokollet samt 
 
att ge Omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att följa upp påpekandena i 2010 års 
kvalitetsrevision 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av revision 2009, Daljunkaregården 
Uppföljning av kvalitetsrevision 2009 Korsnäsgården 
Uppföljning av kvalitetsrevision 2009 Norshöjden 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna redovisningen till protokollet 
 
att ge Omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att följa upp påpekandena i 2010 års 
kvalitetsrevision samt 
 
att rikta kritik mot att dietist inte finns tillgänglig för de boende på Norshöjden och 
Korsnäsgården. 

Expeditioner 
XX, Carema Care 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 97  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Anhörigstöd – presentation av anhörigstrateg 

Dnr OMV 0116/10-730 

Ärendet 
 
Med anledning av den skyldighet Falu Kommun har att ge stöd till anhörigvårdare har en 
strategi för anhörigstöd arbetats fram. Strategin är avsedd att omfatta hela Socialtjänstlagens 
verksamhetsområde i Falu Kommun. Vid omvårdnadsnämndens sammanträde 2010.06.16 
beslutades att en tjänst som anhörigstrateg skulle tillskapas för att förvalta, samordna och 
utveckla anhörigstödet. Tjänsten är nu tillsatt och anhörigstrateg Kristina Knutsson Sjölund 
presenterar sig och inhämtar omvårdnadsnämndens synpunkter på det framtida arbetet. 
 
 
Yttrar sig i ärendet: Margareta Helgesson, Karin Jacobsson, Ann-Christin Wiborgh, Jan-Erik 
Holmberg, Ingrid Colberg  
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anteckna presentationen till protokollet 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 98  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Fördelning av ansvar PUL-ombud 

Dnr OMV 0145/10-002 

 
Ärendet 
Omvårdnadsnämnden har ansvaret för att Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) följs inom 
Omvårdnadsförvaltningen. Då det är svårt för Omvårdnadsnämnden att övervaka 
verksamheten när det gäller efterlevnaden av lagstiftningen kan man enligt Datainspektionen 
utse ett personuppgiftsombud – PuL-ombud.  
Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt inom 
en verksamhet. I 3 § personuppgiftslagen definieras personuppgiftsombudet som: Den fysiska 
person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, (i detta fall Omvårdnads-
nämnden), självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. 
De bestämmelser som behandlar personuppgiftsombudet och dennes arbetsuppgifter finns i §§ 
36-40 i personuppgiftslagen.  
 
Yttrar sig i ärendet: 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att ålägga sektionschef Jonas Hampus ansvaret för att Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
följs inom Omvårdnadsförvaltningens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

• Blankett ”Anmälan om personuppgiftsombud” 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Expeditioner 
Datainspektionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 99  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Förslag till principöverenskommelse rörande verksamhetsförlagd 
utbildning i Socialarbetar-/framtida Socionomprogrammet vid 
Högskolan Dalarna.  

Dnr OMV 0 

 
Ärendet 
Syftet med principöverenskommelsen mellan högskolan och kommunen är att skapa goda 
förutsättningar för planering och genomförande av en verksamhetsförlagd utbildning som 
motsvarar utbildningsplanens krav på en generell utbildning där studenterna ges tillgång till 
verksamhetsförlagd utbildning inom socialtjänstens hela verksamhetsfält. Överenskommelsen 
utgör ett förtydligande av utbildningsansvarets omfattning utifrån tidigare tecknat avtal om 
partnersamverkan mellan Högskolan Dalarna och Omvårdnadsnämnden i Falu kommun. 
 
Yttrar sig i ärendet: 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att godkänna förslaget till principöverenskommelse med Högskolan Dalarna samt 
 
att uppdra till Omvårdnadschef Pia Joelson att teckna avtal med Högskolan Dalarna gällande 
dimensionering av verksamhetsförlagd utbildning i Socialarbetar- och framtida 
Socionomprogrammet 
 
Beslutsunderlag 
Avtal 2010-08-26: ”Principöverenskommelse mellan Omvårdnads- och Socialnämnderna i 
Falu kommun och Högskolan Dalarna gällande dimensionering av verksamhetsförlagd 
utbildning i Socialarbetar- och framtida Socionomprogrammet”. 
Skrivelse 2010-08-30: ”Förslag till principöverenskommelse om VFU-platser för 
Socialarbetarprogrammet inom social- och omsorgsförvaltningar eller motsvarande.” 
Föregående avtal 2005-05-09: ”Avtal gällande partnersamverkan mellan Socialnämnden i 
Falu kommun och Högskolan Dalarna.” 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
XX 
Socialtjänstens utvecklingscentrum 
Högskolan Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 100  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 100 Svar på medborgarförslag angående Inrättande av Träffpunkt Bjursås 

Dnr OMV 0062/10 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har till Omvårdnadsnämnden överlämnat medborgarförslag från XX  
angående inrättande av träffpunkt för äldre i f.d. matsalen och samlingslokalen vid 
Sandtäktsgården i Bjursås. De boende vid Sandtäktsgården har i januari 2009 tillskrivit 
kommunen och framfört önskemål om att få en samlingslokal för gemensamma aktiviteter, 
detta har dock inte resulterat i någon åtgärd. Förslagsställaren påpekar också att verksamheten 
som då skulle bedrivas vid Sandtäktsgården skulle kunna utvecklas till en kombinerad 
Träffpunkt och Trygghetsboende.  
 
 
Omvårdnadsförvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom projekt Öppna och 
främjande på sikt kommer att fungera på ett sådant sätt att aktivitet och stimulans för äldre i 
Falun kommer att nå ut till alla kommundelar. Förvaltningen föreslår därför att ärendet i 
nuläget avslås och överlämnas till ansvarig enhetschef för vidare utredning. 
 
 
 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund anser att frågan om Trygghetsboende eller ej bör 
beredas i samråd med Kommunstyrelseförvaltningen. Som nämnden redan tidigare i februari 
2009 enhälligt beslutade, bör lokalfrågan rörande en träffpunkt i Bjursås snarast få en lösning. 
 
Förslagsställare XX redogör för sitt förslag. 
 
Yttrar sig i ärendet: Margareta Helgesson, Anna Jörgensen, Christer Falk, Jan-Erik Holmberg. 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att avvisa medborgarförslaget om att inrätta en öppen träffpunkt för äldre i f.d. matsalen och 
samlingslokalen vid Sandtäktsgården i Bjursås samt  
 
att ge enhetschef för Öppna- och främjandeenheten i uppdrag att särskilt bjuda in 
representanter för frivilligorganisationer i Bjursås till aktivitetsrådet och kartlägga behov och 
efterfrågan av aktivitet och stimulans för äldre i Bjursås 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 100  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att ärendet återremitteras till Omvårdnadsförvaltningen för att få en konsekvensbeskrivning 
till omvårdnadsnämndens sammanträde i oktober av: 
 

1. Vilka kostnader som uppstår för förvaltningen om en öppen Träffpunkt inrättas i 
Sandtäktsgården enligt medborgarförslaget? 

2. Finns annan lokal i närheten av Sandtäktsgården som kan inrättas som Träffpunkt?  
3. Finns annan lokal än den i Sandtäktsgården som är lämplig för hemtjänsten som nu 

blivit för trångbodda i Bjursåsgården? 
 
 
Christer Falk (S) begär 10 min ajournering av mötet, vilket nämnden beviljar. 
 
Christer Falk (S) yrkar att nämnden ska besluta: 
att motionen är besvarad samt  
att den andra att-satsen ska kvarstå enligt förvaltningens förslag 
 
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund ställer proposition på eget förslag om återremiss 
mot Christer Falks yrkande om beslut idag. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutat om återremiss med sex röster mot fem. 
 
Bilaga 

• Tjänsteskrivelse 2010.09.03 ” Svar angående medborgarförslag om inrättande av 
Träffpunkt Bjursås.” 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Expeditioner 
Kommunfullmäktige 
XX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 101  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för augusti månad 
2010. Sekretess. 

Dnr omv 0023/10-739  

 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2010-09-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare 
inom ovan rubricerat ärende. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 

Expeditioner 
 



 15 (18) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 102  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Anmälan av beslut i personalärenden 

 

 

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

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 103  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0006/10-700 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-09-08 med följande bilagor: 
 

1. Protokoll från KF 2010-06-10: Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 
2011-2013 i Falu kommun 

 
2. Utbyggnadsplan för bostäder 2011-2013 
 
3. Protokoll från KF 2010-08-18: Uppföljning av åtgärder för att hålla budget 2010 

 
4. Protokoll KPR 2010-06-07 

 
5. Protokoll KHR 2010-08-25 

 
6. Brev 2010-09-07: Betr: Omfördelning av platser i vård- och omsorgsboende 
 

 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 104  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av 
förvaltningschef Pia Joelsson. 

 
• Delade turer – Hur ser situationen ut för medarbetarna på omvårdnadsförvaltningen? 
 

• Uterådet – Uterådet har haft sin första träff. En bas för vad som ska finnas på Vård- och 
omsorgsboendenas uteplatser är framtagen och en rundtur för att se nuläget planeras till 
vecka 38. Efter det är det dags att arbeta fram en ekonomisk plan och en tidsplan för 
arbetet. 

 

• Vårdplaneringsteam – förvaltningen har i projektform utarbetat en modell för ett 
tvärprofessionellt vårdplaneringsteam bestående av arbetsterapeut, biståndshandläggare 
och kontaktsjuksköterska. Från nu kommer teamet att utökas med en till 
biståndshandläggare och två distriktssköterskor från den nya hemsjukvårdsorganisationen. 

 

• Jonas Hampus och XX har fått i uppdrag att utarbeta en avsiktsförklaring som innebär ett 
utökat samarbete mellan landsting och kommun kring korttidsvård. Tanken är att inget 
betalningsansvar ska uppstå i en gemensam korttidsvård. Koppar- och Sollunden och avd 
58 kommer att ingå i den gemensamma korttidsvården. Kriterier och rutiner ska arbetas 
fram. Detta kommer som ett ärende i oktober. 

 

• I besparingsöversynen som pågår - hur ser förvaltningen på kommunförrådets roll? 
Utredning pågår kring kommunservice alla delar och just på förrådet kan det vara möjligt 
att det går att få ner kostnaderna genom att istället nyttja direktavtal med vissa 
leverantörer. 

 

• Hur ser nattbemanningen ut på omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgboenden? 
Ingen är inlåst i sin lägenhet. Hotell-lås nyttjas, vilket innebär att du alltid kommer ut men 
måste ha nyckel för att komma in. Nattpersonal finns överallt.  

 
 
Yttrar sig i ärendet: Christer Falk, Anna Jörgensen, Lars Jerdén, Jan-Erik Holmberg, Lars 
Lagerqvist, Gunnar Rydberg.  
 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 105  2010-09-15 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Övrigt 

Dnr 0008/10-700 

 

 
Ärendet 
 

• Hur får de som redan har hemtjänst information om alternativa utförare?  
Omvårdnadschef Pia Joelson återkommer med svar på frågan vid nästa sammanträde. 

 
 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna frågan till protokollet 

 
 


