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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2014-09-22  

Datum när anslaget sätts upp 2014-09-26 Datum när anslaget tas ner   

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

Underskrift  
………………………………………………………………….. 
Beatrice Fernros 
 
 
 
 
 
 

 

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-14:45 

Beslutande S 

V 

S 

S 

MP 

 

Christer Falk, ordf. 

Patrik Andersson, 1:e vice ordf.             

Karin Jacobsson 

Lars Lagerqvist 

Staffan Mild 

 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund 

         2:e vice ordf. 

M     Christer Carlsson 

C      Gunilla Tagesdotter Barkar 

 

 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 
Personal- 
organisation 

 

S     Birgitta Graden 
M    Vanja Ottervall 

FP   Åsa Nilser 

S     Anders Björn  

S     Karolina Tham 

V    Eva Ferdeen 

MP Inger Olenius 

 

XX, Kommunal 

istället för Monica Enarsson (S) 

istället för Peter Gehlin (FAP) 

istället för Katarina Gustavsson (KD)  
FAP    Violet Maskoonee 

 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef                                                Carl Sjödin, HR-controller 
Jonas Hampus, sektionschef                                                  Maria Skog, enhetschef 

Leif Ekman, sektionschef                                                      Carina Andersson, enhetschef 

Kerstin Jansson, sektionschef                                                Tullikki Lehtonen, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Mikael Söderlund, controller                                                 XX 

Beatrice Fernros, sekreterare 

  
Utses att justera Patrik Andersson 

Justeringsdag 2014-09-24 

Justerade paragrafer  120-140 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 

Ordförande 

 

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

 

Justerande 

 

………………………………………………………….….. 
Patrik Andersson 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning 

§ 120 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2014.................. 3 

§ 121 Uppföljning av återrapportering fattade beslut år 2013................. 4 

§ 122 Uppföljning av kvalitetsuppföljning Norshöjden .......................... 5 

§ 123 Sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka ............................ 6 

§ 124 Rapport från Innobuild .................................................................. 8 

§ 125 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Förbättrat 

brandskydd för de äldre ................................................................. 9 

§ 126 Motion från Lars Runsvik (M): Inrätta ett Hospice i 

Falun ............................................................................................ 10 

§ 127 Arbetsmiljöverket - resultat av uppföljningsinspektionen........... 11 

§ 128 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende....................... 12 

§ 129 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgsboende ..................... 13 

§ 130 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende....................... 14 

§ 131 Principiellt ärende ........................................................................ 15 

§ 132 Anmälan om beslut i personalärenden ........................................ 16 

§ 133 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar 

av fordringar år 2014 ................................................................... 17 

§ 134 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 

augusti 2014 ................................................................................. 18 

§ 135 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden ............................ 19 

§ 136 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ...................................... 20 

§ 137 Rapporter från kontaktpolitiker ................................................... 21 

§ 139 Kurser och konferenser ................................................................ 22 

§ 140 Övriga frågor ............................................................................... 23 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2014 

OMV0002/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av verksamhetsberättelse/delårsbokslut 2014 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut/berättelse inklusive 

avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges nämnden 

vid dagens sammanträde. Utfallet till och med augusti 2014 är ett underskott 

på 2,5 miljoner kronor. 

Prognosen för år 2014 är ett underskott på 7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsnämndens verksamhetsberättelse 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Uppföljning av återrapportering fattade beslut år 2013 

OMV0038/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Anteckna redovisningen till protokollet 

2. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att följa upp de beslut som 

inte verkställts alternativt endast har påbörjats 

Sammanfattning 

På omvårdnadsnämndens sammanträde den 26 februari 2014 redovisades en 

förteckning över de beslut som nämnden fattat under 2013. Av den framgick 

om besluten hade verkställts eller inte. Detta med anledningen av det beslut 

som kommunfullmäktige fattat 2012 om att nämnden ska sammanställa alla 

politiskt fattade beslut i samband med årsbokslutet. De beslut som inte hade 

verkställts i februari 2014 redovisas nu i samband med delårsbokslutet. De 

beslut som ännu inte är helt verkställda, augusti 2014, bedöms behövas 

följas upp i samband med årsbokslutet för 2014. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-09-03 Uppföljning av återrapportering av 

omvårdnadsnämndens beslut 2013 

2. Uppföljning av redovisning av beslut fattade av 

omvårdnadsnämnden 2013 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Uppföljning av kvalitetsuppföljning Norshöjden  

OMV0152/13 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Redovisning av uppföljningen antecknas till protokollet 

2. Kvalitet- och utvecklingsenheten får i uppdrag att genomföra en ny 

uppföljning för redovisning 3 december 

Sammanfattning 

I januari 2014 genomfördes en kvalitetsuppföljning av vård- och 

omsorgsboendet Norshöjden där ett antal brister identifierades. 

Omvårdnadsnämnden gav omvårdnadsförvaltningen i uppgift att den första 

uppföljningen av dessa brister skulle ske i augusti 2014. 

I juli informerades Temabo AB om hur uppföljningen skulle gå till och ett 

antal uppgifter begärdes in till 31 augusti. I samband med det fick 

förvaltningen information om att enhetens teamledare under hösten ska få 

utbildning i sitt specifika uppdrag och i den utbildningen arbeta med några 

av bristerna som förbättringsarbeten. Förbättringsarbetet startas på 

planeringsdagar i månadsskiftet augusti/september 2014.  

Under augusti 2014 har ett antal oanmälda tillsynsbesök genomförts på 

enheten. Kvalitetsrevisionen konstaterar att inom några områden har en 

förbättring skett. Inom några områden är det för tidigt att följa upp 

åtgärderna. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-08-29 Uppföjning av Kvalitetsrevision 2014 

Norshöjden 

2. Uppföljning av kvalitetsrevision 2014 Norshöjden 

Sänds till 

Verksamhetschef  Norshöjden 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka 

OMV0106/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Omvårdnadsförvaltningen genomför två olika försök parallellt 

 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön 

 36 timmars arbetsvecka där ofrivilligt delade turer tas bort 

 

2. Omvårdnadsförvaltningen tillförs medel i budget motsvarande 3,1 mkr/år för att 

genomföra de båda försöken. Kostnaderna gäller ökade personalkostnad för 

verksamheterna motsvarande ca 2,7 mkr/år, projektkostnader ca 200 000 kr/år och 

kostnader för en följeforskning av Högskolan Dalarna med ca 200 000kr/år. 

 

3. Följande verksamheter ingår i projektet 

 Risholnsgården genomför försök 1  

 Lyssfallet genomför försök 2 

 Bjursåsgården är kontrollgrupp 

 

4. Beslutet gäller under förutsättning att kollektivavtal om förkortad arbetstid under en 

tidsbegränsad period tecknas med Kommunalarbetarförbundet.  

 

Reservation 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Christer Carlsson (M), Vanja Ottervall 

(M) och Åsa Nilser (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V): Det ska noteras att det ekonomiska utfallet i genomförandet av testet 

med 30 timmars arbetsvecka inte ger en korrekt återspegling av vad kostnaden skulle varit om 

arbetstidsförkortningen gällt för samtliga vårdbiträden/undersköterskor inom äldreomsorgen. 

Testet kommer vara dyrare än vad en helhetskostnad kommer kunna vara eftersom 

kostnadskompensatoriska effekter uteblir i liten skala. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde i juni 2014 beslut om att pröva sex timmars 

arbetsdag på en verksamhet inom omvårdnadsförvaltningen. De bakomliggande skälen till att 

pröva arbetstidsmåttet handlar om;  

- att få bort ofrivilliga delade turer  

- att minska sjukfrånvaron  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

- att skapa flera arbetstillfällen  

- att öka attraktionskraften i omvårdnadsyrken och säkra framtida kompetensförsörjning 

 

Omvårdnadsförvaltningen och personalkontoret har gemensamt tolkat det politiska beslutet 

som att sex timmars arbetsdag i sak är att jämföra med ett veckoarbetstidsmått på 30 timmar 

vid heltidsanställning. Att genomföra sex timmars arbetsdag rakt över bedöms utifrån 

verksamhetens behov vara ogörligt och efter dialog med den fackliga organisationen 

Kommunalarbetareförbundet råder samstämmighet mellan parterna att det är 

veckoarbetstidsmåttet på 30 timmar som skall gälla och inte sex timmars arbetsdag.  

 

Omvårdnadsförvaltningen är den förvaltningen som har de högsta sjuktalen i Falu kommun 

och arbetsplatserna har svårigheter att fullt ut undvika delade turer, utifrån det behov som 

finns i verksamheten.  

 

Utifrån det oklara läget vad som bäst främjar människor hälsa föreslår förvaltningen tre 

parallella försök.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) Christer Carlsson (M), Vanja Ottervall 

(M) och Åsa Nilser (FP) vill inte att omvårdnadsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att besluta att försöket ska genomföras.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

omvårdnadsnämnden beslutar enligt omvårdnadsförvaltningens förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Personalkontoret  

Risholnsgården 

Lyssfallet 

Bjursåsgården 

 

 



 8 (23) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Rapport från Innobuild 

OMV0132/12 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet 

Ärende 

XX från XX berättar om Innobuild-projektet och visar ritningar på det vård- 

och omsorgsboende som kommer att byggas i Hälsinggården.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Förbättrat 
brandskydd för de äldre 

OMV0101/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Omvårdnadsnämnden tar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 

gällande förbättrat brandskydd för äldre som sitt yttrande. 

Sammanfattning 

Motion med rubriken: ”Förbättrat brandskydd för de äldre” har inkommit till 

kommunstyrelsen den 13 maj 2014 från Katarina Gustavsson (KD). Den är 

sedan remitterad vidare till bland annat omvårdnadsförvaltningen.  

Motionen föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 

omvårdnadsnämnden arbeta fram en policy för riksinventering i form av 

checklista enligt motionens intentioner, att samverka med räddnings-

tjänstens personal i Falun vad gäller utbildning av personal i förebyggande 

syfte samt att detta ska gälla även privata aktörer som har fått till uppdrag av 

Falu kommun att driva olika verksamheter inom vård och omsorg.  

Omvårdnadsförvaltningen föreslår en del förbättringsåtgärder inom vård- och 

omsorgsboende respektive ordinärt boende. Förbättringsåtgärderna ska gälla 

alla som bedriver verksamhet på omvårdnadsnämndens uppdrag. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-09-03 Svar på motion – Förbättrat brandskydd 

för de äldre 

2. Motion; Förbättrad brandskydd för de äldre 

3. Checklista samt anmärkningskoder Intern brandskyddskontroll 

Sänds till 

Kommunfastigheter 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Motion från Lars Runsvik (M): Inrätta ett Hospice i Falun 

OMV0102/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissvar 

till kommunstyrelsen angående motion om hospice i Falun. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen är positiv till Lars Runviks (M) förslag om att 

inrätta ett hospice i Falun. Driften av ett sådant hospice är ett ansvar för 

landstinget Dalarna då det handlar om specialiserad palliativ vård. 

Omvårdnadsförvaltningen kommer att ta upp frågan med landstinget 

Dalarna i samverkansgruppen. Omvårdnadsförvaltningen föreslår 

kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ge förslag och 

eventuellt reservera lämplig mark för ett framtida hospice. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-09-03 Remissvar angående motion om 

hospice i Falun 

2. Motion 2014-05-30 Inrätta ett hospice i Falun 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Arbetsmiljöverket - resultat av uppföljningsinspektionen  

OMV0089/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden antecknar den muntliga informationen till protokollet 

2. Nämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet 

Ärende 

Sektionschef Leif Ekman redogör för ovan rubricerat ärende. Ärendet 

redogörs genom pärmredovisning. 

Sänds till 

Arbetsmiljöverket 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende 

OMV0033/14 

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 till 

protokollet 

Ärende 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lethonen berättar att ärendet 

som tidigare redovisats den 26 mars 2014 nu är avslutat. Nämnden delges 

ärendet skriftligt genom bordsredovisning.  

Sänds till 

Inspektionen för vård och omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgsboende 

OMV0119/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen 

3. Nämnden antecknar synpunkten till protokollet 

Ärende 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lehtonen anmäler att det 

inkommit en synpunkt om att en Lex Maria- anmälan bör göras. Nämnden 

delges ärendet skriftligt genom bordredovisning. Tuulikki Lehtonen redogör 

muntligt för ärendet och svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Enskilt ärende - sektion vård- och omsorgboende 

OMV0118/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till 

Inspektionen för vård och omsorg 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har den 2 september 2014 

inkommit med en begäran om yttrande från omvårdnadsnämnden med 

anledning av ett klagomål som inkommit till dem.  

Klagomålet är sedan tidigare känt av förvaltningen och 

omvårdnadsnämnden har informerats om ärendet vid sammanträdet den 27 

augusti 2014.  

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört en utredning med anledning av 

klagomålet och beslutat om åtgärder.  

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ovan rubricerat ärende. Ärendet 

redovisas skriftligt genom bordsredovisning. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2014-09-10 Yttrande med anledning av begäran 

från IVO 

2. Begäran från IVO 

3. Omvårdnadsförvaltningens utredning och beslut rörande klagomålet 

 

Sänds till 

Inspektionen för vård och omsorg 

Synpunktslämnaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Principiellt ärende 

OMV0012/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen  

Ärende 

Två principiella ärenden delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendena och svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar 
av fordringar år 2014 

OMV0023/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden tar delegationsbeslutet till protokollet 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att 

omvårdnadschefen ska besluta om att avskriva kundfordringar om 101 895 

kronor. En sammanställning av vilka kundfordringar som föreslås skrivas av 

har bifogats.  

Enligt omvårdnadsnämndens delegationsordning punkt 1.1.4 är rätten att 

avskriva fordringar delegerad till omvårdnadschefen. 

Omvårdnadschefens beslut: 

Omvårdnadschefen beslutar att avskriva fordringar enligt ekonomikontorets 

förslag samt att beloppet ska dras från omvårdnadsförvaltningens ansvar 

1100 och tjänst 51000.  

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-04 Anmälan om 

avskrivning av fordringar 

2. Ekonomikontorets skrivelse daterad 2014-08-19 

Sänds till 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
augusti 2014 

OMV0020/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 

(delegationslisa) daterad den 8 september 2014 de delegationsbeslut som 

fattats av biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

OMV0005/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen 

Ärende 

Nämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2014-08-27 § 116 Yttrande över 

kommunrevisionens granskning av hantering och ansökning av 

statliga ersättningar inom flyktingmottagandet OMV0104/14  

2. Cirkulär 14:31 Sveriges kommuner och landsting OMV0109/14 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

OMV0006/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden har tagit del av informationen  

Ärende 

Omvårdnadschef  Pia Joelson informerar om följande: 

 En enkät har skickats ut inom verksamheten för att följa upp värdighetsgarantierna. 

Kunder, anhöriga o medarbetare får enkäten. En artikel om detta kommer att 

publiceras i Vårt Falun som kommer ut den 28 september. 

 

 Väntelistorna till vård- och omsorgsboendena är kort idag. 

 

 Äldreutredningen som leds av statens offentliga utredningar tittar på åtgärder för att 

främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Det handlar om det förebyggande 

arbete, ändamålsenlig biståndsprövning, ökad användning av teknologi, utmaningarna 

är bland annat; 

- personcentrerad och sammanhållen vård 

- primärvårdens ansvar 

- multiproffessionella teeam 

- kompetent personal 

- rehabilitering 

- framtidens boendeformer 

- HSL-SOL, hänger lagarna ihop 

- ny äldrelag? 

Enhetschef Carina Andersson informerar om pojektet med fjärrtillsyn. Till 

en början var det svårt att få kunder, men sedan en tid tillbaka är alla sex 

kameror i bruk. De är utspridda över hela kommunen. De som provat är 

mycket positiva och nu finns efterfrågan på fler kameror. Anhöriga är 

inblandade och har fått se hur det ser ut när kameran är påslagen. Beslut är 

taget av ordförande och förvaltningschef om att förlänga projektet till årets 

slut. 

 

Enhetschef Maria Skog informerar om ett klagomål som inkommit till 

förvaltningen. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Rapporter från kontaktpolitiker 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar informationen till protokollet  

Ärende 

Inga rapporter anmäls till dagens sammanträde. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Kurser och konferenser 

OMV0008/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet 

Ärende 

Inga kurser eller konferenser anmäldes till dagens sammanträde.  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

    
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Övriga frågor 

OMV0007/14 

Beslut 

Omvårdnadsnämndens beslut: 

Nämnden antecknar till protokollet 

Ärende 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde.  

 

 


