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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2012-08-29  

Datum när anslaget sätts upp 2012-09-04    

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

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

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

Beslutande S 
S 
S 
 
 
 

Christer Falk, ordf.             
Karin Jacobsson 
Lars Lagerqvist 
 
 
 

M     Catharina Hjortzberg-Nordlund
         2:e vice ordf. 
M     Christer Carlsson 
FAP Anders Pettersson 
KD   Ewy Millbäck 
 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
Personal- 
organisation 
 

V      Eva Ferdeen     
S       Lars Jerde´n                                  
MP   Inger Olenius                         
C      Kristina Wahle´n                      
 
XX ej § 97 

istället för Patrik Andersson (V) 
istället för Camilla Knutsson (S) 
istället för Staffan Mild (MP) 
istället för Gunilla T-Barkar (C) 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef                  Mikael Söderlund, controller 
Leif Ekman, sektionschef                       Carl Sjölin, HR-controller 
Eva Grönlund, sektionschef                    Maria Skog, enhetschef 
Berit Lundkvist, sekreterare                    Christina Ehrs, enhetschef § 112 

  
Utses att justera Karin Jacobsson 
Justeringsdag 2012-08-31 
Justerade paragrafer  94-119 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Karin Jacobsson
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 94 Ekonomisk uppföljning till och med juli 2012 

OMV0003/12-042, OMV0004/12-042 

Omvårdnadsnämndens beslut 

              Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och     

               med juli 2012. 

              

Protokollsanteckning: 

Nämnden betonar att styrmodellen ska tillämpas. 

 

Sammanfattning 

Periodens underskott beror till största delen på att verksamhetsvolymerna för 
hemtjänsttimmar och boendedygn, är högre än föregående år. Sett över hela 2012 
prognostiseras kostnadsökningar beroende på ökade volymer, till ca 12 mnkr, om inte 
behoven ökar mer än vad de är idag. Det stämmer överens med det behov vi beskrev inför 
budget 2012. 
Löneökningarna beräknas till ca 3,5 mnkr för perioden aug - juli, de är ännu inte med i 
resultatet. 
 

Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning till och med juli 2012 för omvårdnadsförvaltningen. 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Reviderad delegationsordning 

OMV0001/12-002 

Omvårdnadsnämndens beslut 

             Föreslagna ändringar i omvårdnadsförvaltningens   

             delegationsordning beslutas gälla från och med 1 september 2012. 

 

Sammanfattning 

I delegationsordningen regleras hur omvårdnadsnämndens beslutanderätt 
har delegerats till omvårdnadsförvaltningens tjänstemän. 

Omvårdnadsförvaltningen har reviderat delegationsordningen i syfte att göra 
den mer tydlig. Strukturellt så upphör nu uppräknandet av alla tjänstetitlar 
under avsnittet om personalärenden. Vidare så hanteras beslut om ledigheter 
som verkställighetsbeslut som då inte ska rapporteras till nämnden. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-07. Reviderad 
delegationsordning. 

2. Delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu Kommun 
från och med 2012-09-01. 

 

Sänds till 

IT-samordnare 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Intraprenad Korsnäsgården 

OMV0149/12-734 

Omvårdnadsnämndens beslut 

               Omvårdnadsnämndens beslut 2012-03-28 § 33, ”Fråga om  

               avtalsförlängning för Temabo och Carema Care”, Dnr  

               OMV0120/07 Punkterna 3,4 ( se bilaga) ändras enligt följande:  

               Att undanta Korsnäsgården från punkterna 3,4 

 

 

Sammanfattning 

När avtalet med Norshöjden och Korsnäsgården avslutas vill 
omvårdnadsnämnden se på möjligheten att i egen regi starta en Intraprenad 
på Korsnäsgården. 

Personalen på Korsnäsgården ställer sig mycket positiv till förslaget. 

 

Nämndens beslut är enligt ordförandens och förvaltningens förslag i  
tjänsteskrivelse 2012-08-06. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-08-06. Intraprenad. 

2. Omvårdnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2012-03-28 § 33. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Upphandling vård- och omsorgsboende 

OMV0147/12-052 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Anta omvårdnadsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag enligt 
bilaga 1 och 2 för upphandling av verksamhet vid Norshöjden samt 

2. Uppdra åt omvårdnadsförvaltningen att genomföra upphandling av 
verksamheten vid Norshöjden fram till tilldelningsbeslut i 
omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden gav 2007 omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
en upphandling av verksamheterna vid vård- och omsorgsboendena 
Daljunkaregården, Norshöjden och Korsnäsgården. I tilldelningsbeslutet som 
meddelades den 30 januari 2008 så framgick att verksamheten vid 
Daljunkaregården tilldelats Temabo AB och verksamheterna vid Norshöjden och 
Korsnäsgården tilldelats Carema AB. Verksamheterna övergick i entreprenörerna 
regi den 1 maj 2008 med en avtalstid på 5 år och med möjlighet till 2 års 
förlängning. 

Vi omvårdnadsnämndens sammanträde i mars 2012 beslutades att Temabo AB 
erbjuds 2 års förlängning av sitt avtal från 2013-05-01 till 2015-04-30. 
Omvårdnadsnämnden beslutade vidare att inte förlänga avtalet med Carema AB 
utan låta verksamheterna bli föremål för en ny upphandling. 

Inför omvårdnadsnämndens sammanträde den 29 augusti ligger nu ett förslag som 
innebär att endast Norshöjden är föremål för upphandling och det är också det som 
omvårdnadsförvaltningen här lägger fram ett underlag för. 

Omvårdnadsförvaltningen vill uppmärksamma omvårdnadsnämnden på att det i det 
här ärendet råder upphandlingssekretess fram till det att tilldelningsbeslut 
meddelas. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-08-20. Förfrågningsunderlag för vård- och 
omsorgsboende 2012 

2. ”Falu kommun inbjuder till anbudsgivning avseende driften av verksamheten 
vid vård- och omsorgsboende Norshöjden.” 

3. Anbudsformulär 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Intraprenadsavtal 

OMV0155/11-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

             Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 

En lägesrapport för intraprenaden delges nämnden muntligt vid dagens 
sammanträde. 

Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för ärendet och svarar på frågor. 

En intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som drivs på 
uppdrag av kommunen. Intraprenaden har ansvar för sin budget och en egen 
chef, samtidigt som kommunen ställer vissa krav på måluppfyllelse, kvalitet 
och resultat. 

Intraprenaden innebär: 
-ökat ansvar för enheten och dess ekonomiska resultat 
-långsiktigt ekonomiskt tänkande 
-ökad handlingskraft för anställda 
-säkrare underlag för jämförelser med andra verksamheter 

 
 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Övertagande av bostadsanpassningsbidrag 

OMV0151/12-274 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. ta emot bostadsanpassningsverksamheten från 
kommunstyrelsen/stadsbyggnadskontoret 

2. föreslå fullmäktige att i samband med beslut om Budget 2013 
godkänna ramväxling av medel för bostadspolitiska åtgärder från 
kommunstyrelsen till omvårdnadsnämnden 

3. verksamhetsövergången sker så snabbt som möjligt, dock senast i 
samband med årsskiftet.  

Sammanfattning 

Personer med olika typer av funktionsnedsättning kan ha en möjlighet att få bidrag för att 
anpassa sin bostad eller närmiljön så att det blir möjligt att bo kvar i bostaden. Bidraget till 
bostadsanpassning är ett medel för att uppnå samhällets mål att människor med 
funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget 
möjliggör individuella anpassningar av bostaden och närmiljön som fyller behov som inte kan 
tillgodoses med hjälpmedel och som inte har krävts enligt bygglagstiftningen. Verksamheten 
regleras genom lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Merparten av åtgärder som 
bidrag beviljas för är installation av spisvakter, borttagning av trösklar etc för att gamla 
personer ska kunna bo kvar hemma ytterligare en tid. Men det kan också förekomma 
ombyggnader av badrum och kök, tillbyggnader av bostadshus mm för att anpassa hemmet 
för en person med allvarlig funktionsnedsättning pga sjukdom eller olycka.   

Kostnader för handläggning (personal, lokaler mm) av dessa ärenden liksom 
bidragsmedlen ligger i posten Bostadspolitiska åtgärder under 
kommunstyrelsen och uppgår under innevarande år till 6.961 tkr. 
Verksamheten ingår inte på något sätt i stadsbyggnadskontorets budget.  

 

Synpunkt Kommunala handikapprådet 2012-06-13 § 14. 

”Det är mycket viktigt att den budget, de pengar som är avsatta för BAB-en 
ligger kvar på Kommunstyrelsen och inte överförs till 
omvårdnadsnämndens budget. Pengarna ska vara öronmärkta för 
bostadsanpassning.”. 

 Nämndens beslut är enligt stadsbyggnadskontorets och förvaltningens 
förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-21. Överföring av Bostadsanpassning från 
kommunstyrelsen till omvårdnadsnämnden. 

2. Protokollsutdrag kommunala handikapprådet 2012-06-13 § 14. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Stadsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 

Handikapprådet 

 



 10 (32) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Uppföljning kvalitetsrevision 2011 Norshöjden 

OMV0146/09-734 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. antecknar uppföljningen till protokollet samt 

2. överlåter till omvårdnadsförvaltningen att följa upp de åtgärder som 
ännu inte tillfredsställande utförts. 

 

Sammanfattning 

I samband med kvalitetsuppföljning 2011 av vård- och omsorgsboendet 
Norshöjden gjordes ett antal påpekanden. Dessa påpekanden har nu 
granskats ytterligare för att kontrollera att de åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Norshöjden som drivs av Carema Care har till viss del 
levt upp till de krav som ställts men det finns fortfarande områden som 
behöver förbättras. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-08. Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 
Norshöjden. 

2. Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 Norshöjden. 

 

 

 

Sänds till 

Norshöjden 

XX 

Kopparvägen 26 

791 42  FALUN 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Uppföljning kvalitetsrevision 2011 Bjursåsgården 

OMV0163/11-734 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. antecknar uppföljningen till protokollet samt 

2. överlåter till omvårdnadsförvaltningen att följa upp de åtgärder som 
ännu inte tillfredsställande utförts. 

Sammanfattning 

I samband med kvalitetsuppföljning 2011 av vård- och omsorgsboendet 
Bjursåsgården gjordes ett antal påpekanden. Dessa påpekanden har nu 
granskats ytterligare för att kontrollera att de åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Bjursåsgården som drivs av Omvårdnad, Falun har till 
viss del levt upp till de krav som ställts men det finns fortfarande områden 
som behöver förbättras. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-21. Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 
Bjursåsgården. 

2. Uppföljning av kvalitetsrevision 2011 Bjursåsgården. 

 

 

Sänds till 

Bjursåsgården 

Enhetschef XX 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Yttrande rörande granskningsrapport om strokevård 

OMV0120/12-779 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. anta omvårdnadsförvaltningens förslag som sitt yttrande rörande 
granskning av vårdkedjan vid strokesjukdom, 

2. ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till en strukturerad strokeuppföljning i samverkan med landstinget 
vid vård och omsorgsboendena i kommunen, samt 

3. ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att delta i utvecklingen av ett 
länsövergripande vårdprogram för strokevård. 

 

Sammanfattning 

På uppdrag från de förtroendevalda revisorerna vid Landstinget Dalarna, 
Falu Kommun och Borlänge Kommun har KPMG genomfört en granskning 
av hur vårdprocessen för strokepatienter är utformad och om och hur de 
nationella riktlinjerna för strokesjukdom tillämpas.  

De förtroendevalda revisorerna i Falu Kommun har nu överlämnat 
granskningsrapporten till omvårdnadsnämnden med en önskan om att få ta 
del av omvårdnadsnämndens synpunkter senast den 3 september 2012. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-0726. Förslag till yttrande rörande 
granskningsrapport om strokevård. 

2. Rapport från kommunrevisionen. 

3. Strokevård – Granskningsrapport. 

 

 

Sänds till 

Kommunrevisionen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Kommunalisering av hemsjukvården 

OMV0049/12-779 

Omvårdnadsnämndens beslut 

          Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 

En lägesrapport för hemsjukvården delges nämnden muntligt vid dagens 
sammanträde. 

Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Förslag lokala värdighetsgarantier 

OMV0079/11-047 

Omvårdnadsnämndens beslut 

 i enlighet med 5 kapitlet 4§ socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2012:3) införa värdighetsgarantier i vård- och omsorgsboende, hemtjänst och 
dagverksamhet 

 värdighetsgarantiernas lydelsen ska vara:  

”Som användare av Falun kommuns tjänster inom vård- och omsorgsboende, 
hemtjänst samt dagverksamhet, garanteras du: 

- att din vilja och dina önskemål ska vara styrande för de insatser du beviljats, 

- att du i alla kontakter med utföraren av insatserna ska få ett gott bemötande, 

- att den personal du möter och som har ett ansvar för de beviljade insatserna ska ha en 
hög kompetens och professionalism, ha kunskap om det naturliga åldrandet, dig som 
person och dina eventuella diagnoser.” 

 med stöd av 2 kapitlet 10§ i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införa 
kompensation för enskild i de fall verksamheterna inte lever upp till garantierna. 
Kompensationen ska bestå i att ”Om du anser att vi brutit mot ovanstående garantier 
erbjuds du ett, i förväg inplanerat samtal med ansvarig enhetschef, om vad som har 
skett och vad som ska göras för att inte situationen ska inträffa igen. Samtalet följs 
upp via telefon eller vid behov nytt besök, inom den tid som bestäms vid det första 
samtalet. Vid uppföljningen kontrollerar vi om de eventuella åtgärder som beslutades 
vid första samtalet fungerat och om det har löst situationen.”  

 uppdra till förvaltningschefen att implementera dessa garantier och kompensation för 
vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet samt att snarast möjligt 
infoga värdighetsgarantierna i avtalen med externa aktörer. Implementeringen ska ske 
inom befintlig budget och med eventuellt beviljade externa medel, om detta inte kan 
uppnås ska nämnden informeras för att kunna göra ett nytt övervägande.  

 ge förvaltningschefen i uppdrag att årligen till nämnden rapportera utfallet av 
värdighetsgarantierna samt vilka åtgärder eventuella kompensationer medfört. 

Sammanfattning 

Falu kommun ansökte 2011-10-12 till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att införa 
värdighetsgarantier i Falu kommun. Kommunen beviljades medel och KPMG fick i uppdrag 
att leda processen med att arbeta fram ett förslag på sådana garantier samt kompensation i de 
fall kommunen inte lever upp till garantierna. 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

KPMG har under perioden april-juni genomfört en process som bland annat bestått av ett 
antal seminarier med olika sammansättningar. Syftet har varit att identifiera hur de olika 
grupperna sett på värdighetsgarantier och dess innehåll. KPMG:s beskrivning av bakgrunden, 
processen, ekonomiska konsekvenser och vissa övervägande, bifogas detta dokument. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-08-01. Förslag till lokala 
värdighetsgarantier 

2. KPMG:s förslag ”Införande av värdighetsgarantier i Falu 
kommun” 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för 
utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012 

OMV0113/12-047 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Godkänner omvårdnadsförvaltningen ansökan om 
prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre 
värdighetsgarantier 2012. 

2. Uppdra åt omvårdnadschef att underteckna ansökan. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Värdegrunden enligt 5 kapitlet 4 § 
socialtjänstlagen (SoL) lyder enligt följande ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)”.  
Arbetet med att införa värdighetsgarantier utifrån denna ändring i SoL är för kommunerna frivilligt, 
men Falu kommun valde 2011-10-12 att till Socialstyrelsen ansöka om medel för att införa 
värdighetsgarantier i Falu kommun. Ansökan som beviljades innebar att Falu kommun skulle införa 
värdighetsgarantier inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet och att man 
önskade lämna kompensation till enskild person enligt 2 kapitlet 10§ i lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Kompensationen skulle inte bestå av ekonomisk kompensation utan av 
annan form av kompensation som skulle arbetas fram i de riktlinjer som skulle utarbetas. 
Omvårdnadsförvaltningen gav i mars 2012 KPMG i uppdrag att leda processen med att ta fram 
värdighetsgarantier för Faluns kommun. Dessa tre värdighetsgarantier föreslås omvårdnadsnämnden i 
augusti 2012. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-07-13. Ansökan om prestationsersättning till 
kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012 

2. Information om att ansöka om statsbidrag för att utforma lokala 
värdighetsgarantier 

3. Ansökningsblankett; Prestationsersättning till kommuner för 
utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012, inklusive Bilaga 
Ökat brukarinflytande i Falu kommun. 

4. Fördelningsram – Statsbidrag till kommuner. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Grundbidrag SPF Falubygden 

OMV0152/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Utbetala grundbidrag om 20 kr per medlem till SPF-falubygden. 

2. Skicka ansökan till Socialförvaltningen för handläggning och beslut 
om donationsbidrag för SPF-falubygden om 30 kr per medlem 

 

Sammanfattning  

Från 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisation utgått från 
Socialnämndens stiftelser och donationer om 30 kr. 2011 höjdes bidraget till 
50 kr, 30 kr av dessa ska utgå från Socialnämndens stiftelser och donationer, 
20 kr ska tas ur Omvårdnadsnämndens budget. Följande föreningar har 
tidigare ansökt och beviljats bidrag för 2011: 

Förening       Medlemmar    Grundbidrag   Donation     PG/BG 

PRO Svärdsjö          397          7940 kr          11 910 kr       XX 

SKPF            685        13700 kr         20 550 kr        XX 

PRO Sundborn         235          4700 kr            7050 kr        XX 

PRO Grycksbo         332             6640 kr             9960 kr       XX 

PRO Enviken           266             5320 kr             7980 kr       XX 

SPRF avd 80            355             7100 kr           10650 kr       XX 

Falu PRO               1188           23760 kr            35640 kr      XX 

PRO Korsnäs/Vika  336             6720 kr            10080 kr      XX 

Vision sekt. 52         153             3060 kr              4590 kr      XX 

PRO sågm./Bjursås  366          7320 kr            10980 kr      XX 

Summa:                   4313             86260              129390 

Den enskilt största föreningen, SPF-falubygden har först nu inkommit med 
sin ansökan som omfattar grundbidrag för 1888 medlemmar. 

Omvårdnadsförvaltningen gör den bedömningen att SPF-falubygdens 
ansökan som grundbidrag ska behandlas trots att den inkommit efter 
ansökningstidens slut. Omvårdnadsnämnden kan endast besluta om den del 
som kommer ut omvårdnadsnämndens egen budgetram och som utgör ett 
bidrag på 20 kr per medlem. Den del av bidraget ( 30 kr per medlem) som 
kommer från donationsmedel överlämnas till socialnämnden för beslut. 

Detta gör att grundbidrag till SPF-falubygden föreslås utbetalas enligt 
följande: 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förening       Medlemmar    Grundbidrag   Donation     PG/BG 

SPF-falubygden       1888           37 760 kr        56 640 kr   XX 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-08-02. Förslag till beslut om grundbidrag till 
SPF Falubygden. 

2. Ansökan. Grundbidrag SPF Falubygden 

 

Sänds till 

Socialnämnden 

Controller  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal 

OMV0141/12-005 

Omvårdnadsnadsnämndens beslut 

           Nämnden beslutar att uppdra åt omvårdnadschef att          

           underteckna enligt underlag för ”Personuppgiftsbiträdesavtal samt  

           fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att    

           teckna Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 §§ 

           Personuppgiftslagen”.  

 

Sammanfattning 

Inera AB är ett bolag som ägs gemensamt av samtliga landsting och 
regioner i Sverige med uppdrag att skapa förutsättningar för en gemensam 
teknisk infrastruktur med IT stöd för vårdens personal samt publika tjänster 
till hela Sveriges befolkning. Uppdraget innebär bland annat att ett system 
innebärande sammanhållen journalföring skapas. Därvid och i andra 
sammanhang kommer Inera AB huvudsakligen, på uppdrag av vårdgivarna, 
uppdra åt olika driftleverantörer att behandla personuppgifter för 
vårdgivarens räkning, på ett sådant sätt att driftleverantörerna därmed blir 
personuppgiftsbiträden (PUB) åt vårdgivaren.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-19. Standardiserat 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

2. Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten 
vårdgivare som Inera AB at teckna personuppiftsbiträdesavtal enligt 
30-31 §§ Personuppgiftslagen (1998:201). 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Ej verkställda beslut kvartal 2 2012 

OMV0019/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

           Nämnden antecknar delgivningen till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6f § och 6h §, ska omvårdnadsnämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport avseende gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § samma 
lag, som inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats eller från det att 
verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Omvårdnadsnämnden 
ska också på individnivå till socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från det att 
verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 

Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt 
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 Kap. 6f§ och 6h§. 

 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Anmälan delegationsbeslut om avskrivningar av 
kundfordringar 2012-06-26.  Sekretess 

OMV0058/12-732 

Omvårdnadsnämndens beslut 

            Nämnden tar delegationsbeslutet till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att 
omvårdnadschefen beslutar om att avskriva kundfordringar om 362 175 kr. 
Till skrivelsen har bilagts en sammanställning av vilka kundfordringar som 
föreslås skrivas av. 

 

 

Förvaltningschefens delegationsbeslut 

Omvårdnadschefen beslutar om avskrivning av fordringar enligt 
ekonomikontorets förslag samt att beloppet ska dras från ansvar 1100, konto 
7381 och tjänst 510000 inom omvårdnadsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-26. Anmälan om beslut om avskrivning 
kundfordringar 

2. Ekonomikontorets skrivelse daterad 2012-06-26. 

 

Sänds till 

Ekonomikontoret 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Anmälan delegationsbeslut 2012  avseende 
hyresbefrielse i samband med flytt till särskild 
boendeform. Sekretess 

OMV0012/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

         Nämnden tar delegationsbesluten till protokollet. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse 2012-07-13 de 
delegationsbeslut som fattats avseende hyresbefrielser i samband med 
flyttning till särskild boendeform under tiden 2012-01-01till 2012-06-30. 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Anmälan delegationsbeslut 2012 om individuell 
jämkning av omvårdnadsavgifter. Sekretess 

OMV0011/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

          Nämnden tar delegationsbeslutet till protokollet. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse 2012-07-13 delegationsbeslut som fattats 
avseende individuell jämkning av omvårdnadsavgifter under tiden 2012-01-01-2012-06-30. 
 
 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Principiellt ärende 

 OMV0013/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

             Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärende 

Ingen anmälan av principiellt ärende. 

Information om biståndsenheten delges nämnden muntligt. 

Enhetschef Christina Ehrs informerar och svarar på frågor. 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
juni och juli  månad 2012. Sekretess 

 OMV0022/12-739 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                  Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad 2012-07-02 och 2012-08-13 de delegationsbeslut 
som fattats av biståndshandläggare inom ovan ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Anmälan om beslut i personalärenden 

  

Omvårdnadsnämndens beslut 

                 Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Ärenden 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Övriga  delgivningar till omvårdnadsnämnden 

 OMV0006/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

                Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i 
tjänsteskrivelse daterad 2012-08-07 med bilagor enligt följande: 

 

1.  Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 114. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Dnr OMV0006/12 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 117. Antagande av Falu kommuns plan för lika 

rättigheter och möjligheter 2012-2014. Dnr OMV0006/12 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 122.  Information om periodrapport med prognoser 

per april månad. Dnr OMV0006/12 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 124. Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 

2014-2015. Dnr 0002/12 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 127. Svar på motion från Ove Raskopp   (--) 

Förtydligande av undervisningskostnaderna i Falu kommun. Dnr OMV0006/12 

6. Nyhetsbrev nr 5. Anhörigstöd 

7. Kvalitetsundersökning Korsnäsgården 2012. Dnr OMV0144/12 

8. Socialstyrelsen. Stimulansbidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla 

valfrihetssystem enligt LOV. Dnr OMV0096/12 

9. Socialstyrelsen. Information om förlängd användningstid för statsbidraget för lokala 

värdighetsgarantier. Dnr OMV0079/11, Dnr OMV0113/12 

10. Socialstyrelsen. Statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 

värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.  Dnr OMV0135/12 

11. Socialstyrelsen. Statsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg 

för personer med demenssjukdom.  Dnr OMV0102/12 

12. Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens beslut nr 10. Handlingsplan för 2013-2018. 

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet.  Dnr OMV0006/12 

13. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Nyhetsbrev nr 2 2012. Workshop för 

anhörigkonsulenter. Övrig post 2012-06-21 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-07. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0007/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Pia Joelson informera om: 

-Socialstyrelsens bemanningskrav 

-Socialstyrelsen genomfört en oanmäld inspektion på vård- och    

  omsorgsboendet Lunden 

-biståndsbeslut för särskilt boende 

 

Eva Grönlund informerar om verksamheten under sommaren inom sektion 
ordinärt boende. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Rapporter från kontaktpolitiker 

  

Omvårdnadsnämndens beslut  

      Nämnden antecknar till protokollet. 

 

Ärendet 

Inga rapporter från kontaktpolitiker. 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Kurser och konferenser 

 OMV0009/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

         Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

 

Ärende 

Falun besöker under vecka 35 Lyngdals kommun i Norge angående Projekt 
InnoBuild.  

Socialchefsdagarna i Stockholm den 26 till 28 september 2012. Presidiet 
deltar. 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Övriga frågor 

 OMV0008/12-700 

Omvårdnadsnämndens beslut 

         Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärende 

Inga övriga frågor. 

 

Information delas ut angående: 

Läskraft, onsdagen den 19 september kl 18-19:30. Plats: Falu stadsbibliotek. 

Seniormässa, måndagen den 1 oktober 2012 kl 09:30-16:45. Plats: Folkets 
hus i Falun 

Kvalitetsveckan den 21 till 23 november 2012. Plats: Folkets hus i Falun. 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 

      

 
 


