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 …………………………………………………………… 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare  
S Andreas Hedlund 
S Birgitta Gradén 
C Daniel Drugge 
MP Niklas Henriksson 
FAP Anna Jörgensen § 175-178, 180 

 
 

Övriga deltagare 
Pia Joelson, omvårdnadschef 
Jonas Hampus, sektionschef 
Leif Ekman, sektionschef 
Kerstin Jansson, sektionschef 
Carl Sjölin, HR-controller 
Sofia Åman, controller 
Inga-Lill Norman, verksamhetsutvecklare § 178-179  
Maria Skog, enhetschef § 179 
Anneli Steinholtz, dietist § 181 
Tina Berg, sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg § 180 
Maria Kilström, student § 180 
Beatrice Fernros, sekreterare 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 175 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av periodrapport oktober 2015. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 
2015. Resultatet till och med oktober 2015 är ett underskott på 14,5 miljoner kronor. 
Prognos om ett underskott om 10 miljoner kronor för 2015 bedöms fortfarande vara 
aktuell.   
 
En presentation av planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans ges. 
Utfallet visar att åtgärden med att minska antalet korttidsplatser har gett en positiv effekt 
under oktober månad, men inte i den utsträckning som förväntades.  
 
Nämndens budget för de förtroendevaldas arbete är överskriden. Resultatet till och med 
oktober är ett underskott på 184 000 kronor. Nämndens helårsbudget uppgår till 824 000 
kronor och utfall per oktober uppgår till 863 000 kronor. Anledningen till underskottet 
beror på att det i budgeten inte tagits hänsyn till att det är en ny mandatperiod med 
inledande utbildningar och andra introduktionsinsatser. 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson och controller Sofia Åman redogör för ärendet och svarar på 
frågor.   
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport oktober 2015 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 176 Redovisning av nyckeltal 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
 
Sektionschef Jonas Hampus redogör för rapporten Nyckeltalsjämförelser 2015, Falu 
Kommun i jämförelse med andra kommuner. Falun står sig väl i förhållande till andra 
kommuner. Rapporten finns på Falu kommuns hemsida. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 177 Redovisning av brukarundersökningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Socialstyrelsen har genomfört en nationell brukarundersökning inom hemtjänst och 
äldreboenden. Undersökningen har gjorts genom att enkäter, med frågor om kvalité och 
innehåll, har skickats ut till personer som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett vård- och 
omsorgsboende. Svaren har sammanställts av Statistiska centralbyrån och resultatet visar 
hur nöjd man är, Nöjd-kund-index (NKI). 
 
Falun står sig väl i förhållande till andra kommuner var det gäller kvalitén. 
 
Sektionscheferna Kerstin Jansson och Leif Ekman redogör för ovan rubricerat ärende. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 178 Redovisning av Internkontroll 

 OMV0140/14  
Beslut 

1. Nämnden beslutar att den redovisade rapporten av utförd internkontroll 2015 
godkänns. 

2. Omvårdnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med att åtgärda de 
framkomna utvecklingsområdena, samt att redovisa vidtagna åtgärder. 

 
Sammanfattning 
Falu kommuns reglemente för internkontroll antogs av kommunfullmäktige 12 
oktober 2006 och gäller från 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en god intern kontroll. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska årligen anta en särskild internkontrollplan. I planen ska två 
gemensamma obligatoriska kontrollmoment ingå. Dessa beslutas av 
kommunstyrelsen.  Dessutom prioriterar omvårdnadsförvaltningen årligen särskilda 
områden för granskning och kontroll. Denna rapport gäller uppföljning av 
internkontrollplanen 2015.  

Genomförda kontroller 2015: 

• Ärendehantering. Återkoppling till medborgare/frågeställare 

• Delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut 

• Enhetschefens sociala dokumentation 

• Förebyggande arbete hälso- och sjukvårdsområdet 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2015-10-30, Omvårdnadsförvaltningens internkontroll 2015 
2. Rapport internkontroll omvårdnadsförvaltningen 2015 

3. Plan för internkontroll 2015 för omvårdnadsförvaltning  

  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontorets samordnare för internkontroll, XX 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 179 Redovisning av kvalitetsrevision inom Temabo AB 

 OMV0061/15  
Beslut 

1. Nämnden uppdrar åt omvårdnadsförvaltningen att följa upp kvalitetsrevisionen 
och presentera uppföljningen för nämnden i mars 2016. 

2. Nämnden uppdrar åt omvårdnadsförvaltningen att informera Temabo AB om att 
åtgärd kan komma att vidtas om uppföljningen av kvalitetsrevisionen visar att 
Temabo AB inte når en tillfredställande nivå rörande områdena social 
dokumentation, egen tid och utevistelse. 

 
Protokollsanteckning 
På grund av jäv deltar inte Katarina Gustavsson (KD) i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
Resultatet av granskningen visar att Temabo AB har gjort ett förbättringsarbete vad det 
gäller arbetet med den sociala dokumentationen som regleras i lag, men att genomförande-
planerna inte i alla fall reviderats lika ofta som utlovas i respektive anbud samt att 
anhöriga/ställföreträdare inte erbjuds att delta vid revidering av genomförandeplaner.  

Revisionen kan inte utifrån signeringslistor utläsa att alla boende garanteras egen tid samt 
erbjudande om utevistelse i den utsträckning som utlovats i respektive anbud.  

Kvalitetsrevisionen konstaterar att Temabo AB i samband med att man får ansvaret att 
driva verksamheten vid dessa vård- och omsorgsboenden inte har gett verksamhetscheferna 
ett koncept att arbeta efter för att nå de utlovade målen för egentid och dagligt erbjudande 
om utevistelse. 2014 får Norshöjden stöd av utvecklingsledare som startar ett förbättrings-
arbete enligt genombrottsmetoden. I förbättringsarbetet redovisas en tydlig struktur för att 
boendet ska kunna nå målen och förutsättningarna att lyckas förändras till det bättre. 
Förbättringsarbetet går dock långsamt och kvalitetsrevisionen konstaterar att halva 
avtalstiden har gått utan att målen för dessa mervärden har nåtts. Det är med anledning av 
det som kvalitetsrevisionen valt att även granska arbetet på Daljunkaregården. Revisionen 
vill visa vägen så att verksamheten där får möjlighet att klara uppsatta mål inom rimlig tid. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag, med undantag för att tiden för återredovisning 
ändras från juni till mars. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2015-10-13, Kvalitetsrevision inom Temabo AB 
2. Sammanställning Norshöjden 2015-10-14 
3. Egen tid – Förbättringsprojekt 2015 – Norshöjden 
4. Utevistelse – Förbättringsprojekt 2015 - Norshöjden 
5. Sammanställning Daljunkaregården 2015-10-19 

 
_________________________________________________________________________ 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
Sänds till 
VD för Temabo AB  

Verksamhetschef XX, Temabo  

Verksamhetschef XX, Temabo 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 180 Beslut om riktlinjer för biståndshandläggning 

 OMV0122/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen ger förslag till riktlinjer för biståndsbedömning, som ska 
säkerställa ett gemensamt förhållningssätt av innebörden skälig levnadsnivå enligt 
socialtjänstlagen inom omvårdnadsnämndens myndighetsutövning. Riktlinjerna utgör ett 
delmål i den handlingsplan som arbetats fram till följd av den kritik om bristande 
bedömningar rörande skälig levnadsnivå som PWC framförde i sin revisionsrapport. 
Bristerna har sin orsak i att gällande riktlinjer inte har hållits levande och uppdaterade. En 
otydlighet har uppstått och därmed bristande likabedömning handläggare emellan, vilket i 
sig leder till en rättsosäkerhet för den enskilde. 
 
Omvårdnadsförvaltningens bedömning är att de föreslagna riktlinjerna kommer att 
innebära en ökad tydlighet av vad som anses vara en skälig levnadsnivå. För att 
åstadkomma en ökad likabedömning mellan handläggare krävs ett fortsatt aktivt arbete 
med riktlinjerna. Biståndshandläggarna har ärendehandledning varje vecka och då ska 
riktlinjerna vara utgångspunkt för bedömning. Vid avsteg från riktlinjerna ska det tydligt 
motiveras och framgå i bedömningen.   

Inom ramen för funktionen SAS, sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg, ingår 
att genom egenkontroll tillse att de föreslagna riktlinjerna följs. För att riktlinjerna ska 
hållas levande föreslår omvårdnadsförvaltningen att de följs upp av omvårdnadsnämnden 
minst en gång per år samt revideras vid behov. 

Sakkunnig inom socialt arbete och social omsorg Tina Berg redogör för ovan rubricerat 
ärende. Nämnden ställer frågor och diskuterar förslaget till riktlinjer. 

Beslutet om att godkänna riktlinjerna för biståndsbedömning enligt 
omvårdnadsförvaltningens förslag skjuts upp till nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2015-11-03, Riktlinjer för biståndsbedömning 
2. Förslag till nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
3. Kommentarer till riktlinjer. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 181 Dietisten presenterar sitt arbete 

 OMV0050/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningens dietist Anneli Steinholtz redogör kortfattat för sina 
arbetsuppgifter och berättar särskilt om förbättringsarbetet kring måltidssituationer som 
pågått sedan 2011 i samband med att hon började sin anställning på 
omvårdnadsförvaltningen.  
 
Vidare redogörs för det kostpolitiska programmet som kommunstyrelsen har beslutat att 
Falu kommun ska utarbeta. Programmet är tänkt att bli kommunövergripande 
policydokument med riktlinjer för mat och måltider inom förskola, skola och vård och 
omsorg. Programmet beräknas vara färdigt senast den 31 december 2016.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 182 Beslut om sammanträdesplan 2016 

 OMV0009/15  
Beslut 

Nämnden fastställer sammanträdesplan för 2016 enligt framlagt förslag. 
 
 
Ärende 
Enligt omvårdnadsnämndens reglemente, § 11, ska nämnden årligen fastställa en 
sammanträdesplan. 
 
Omvårdnadsnämndens sammanträden under 2016 kommer att ske  
27 januari 
24 februari 
23 mars 
27 april 
18 maj 
15 juni 
31 augusti 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan omvårdnadsnämnden 2016 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunikationskontoret 
Stadskansliet 
IT-samordnare 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 183 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/15  
Beslut 

Punkten utgår från dagens sammanträde.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 184 Redovisning av beslut från IVO 

 OMV0086/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen 
 
Ärende 
Inspektionen för vård och omsorg har den 22 oktober 2015 fattat beslut i ett enskilt ärende. 
Beslutet medför krav på åtgärd.  
 
Sektionschef Leif Ekman redogör för ovan rubricerat ärende.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut 2015-10-22 fattat av IVO 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 185 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag 

 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar 
(delegationslistor) daterade 2015-11-02 över de delegationsbeslut som fattats enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 186 Delegationsärenden avseende avskrivning av 

kundfordringar 

 OMV0023/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut om avskrivningar av 
kundfordringar.  

 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att omvårdnadschefen 
beslutar att avskriva kundfordringar om 91 958 kronor. En sammanställning av vilka 
kundfordringar som föreslås skrivas av redovisas i pärm. 
 
Enligt omvårdnadsnämndens delegationsordning punkt 1.1.4 är rätten att avskriva 
fordringar delegerad till omvårdnadschefen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-03, Avskrivning av kundfordringar 2015-11-04 
Ekonomikontorets skrivelse daterad 2015-10-06 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 187 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    
Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.  
 
 
Ärende 
Delegationsbesluten redovisas i form av pärmredovisning.  
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 188 Anmälningsärenden 

 OMV0005/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av följande ärenden i form av pärmredovisning.  
 
Ärende 

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-09-10 § 211 Svar på motion från Maria 
Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) och Kjell Hjort (FAP) Inför 
trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med 
möjlighet till social samvaro. (OMV0130/14) 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-09-10 § 210 Svar på 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) 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-09-17 § 74 Begäran från 
omvårdnadsnämnden om förstärkning av budgetramen för ökning av 
sjuksköterskebemanningen OMV0084/15 

4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-16 § 99 Beslut om köp 
av fast inredning till vård- och omsorgsboende i Hälsinggården. OMV123/15 
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Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 189 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärende 
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande:  

• Vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården kommer att vara färdigbyggt inom 
cirka fyra månader. Sektionschef Kerstin Jansson tar nu emot förslag på namn på 
boendet. Det är omvårdnadsnämndens presidium som väljer ut det bästa namnet 
bland inkomna förslag. 

• Fortsatt dialog pågår med Landstinget Dalarna med anledning av det sparpaket som 
landstinget har tagit fram. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (22) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 190 Rapporter från kontaktpolitiker 

 OMV0007/15  
Beslut 

Inga rapporter anmäldes till dagens sammanträde. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (22) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 191 Kurser och konferenser 

 OMV0008/15  
Beslut 

Inga kurser eller konferenser anmäldes till dagens sammanträde. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (22) 
Omvårdnadsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 
§ 192 Övriga frågor 

 OMV0007/15  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.   
 
 
Ärende 
Information om LOU-upphandlingarna som pågår kommer att lämnas den 11 december 
2015 klockan 13:15 i stadshuset plan 3 sal D. Vid tidpunkten för mötet har en grupp 
tjänstemän tagit del av de anbud som kommit in och gjort en bedömning av anbuden. 
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