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§ 1 Ekonomisk rapport 
 OMV0003/15  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen 
 

 
Sammanfattning 
Enligt det preliminära bokslutet och den sammanställning som ekonomikontoret har gjort 
över bokslutet visar omvårdnadsnämnden ett resultat på ca -7 mkr. Orsaken till detta är 
ökade kostnader för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, bemanningssjuksköterskor samt 
betalningsansvar. 
  
Sofia Åman redogör även för resultatet vad gäller förvaltningens tjänster och kommenterar 
det ekonomiska utfallet. 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen.  
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§ 2 Beslut om attesträtter inom 

omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0026/16  
Beslut   
 
            

1. Upprättat förslag till attesträtter 2015 enligt bilaga godkänns. 
2. Förvaltningschefen ges behörighet att löpande under året underteckna de 

förändringar av attesträtter som behöver göras och sektionschef ges motsvarande 
behörighet inom sitt ansvarsområde. 

3. Förvaltningschef och controller ges behörighet att underteckna manuella övriga 
utbetalningar och sektionschef ges denna behörighet inom sitt verksamhetsområde. 

  
 
Sammanfattning 
 
Omvårdnadsförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom omvårdnadsnämndens 
verksamhetområde i tjänsteskrivesle 2016-01-07 med bilagor i enlighet med § 4 i 
”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid betalningar m.m i Falu Kommun”. 
Vid enstaka tillfällen uppstår behov av attesträtt för samtliga omvårdnadsförvaltningens 
verksamhetsområden. Omvårdnadsförvaltningen föreslår att förvaltningschef och 
controller ges rätt att attestera vid dessa tillfällen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-07 Tjänsteskrivelse Attesträtter 2016 med tre bilagor. 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret XX och XX.  
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§ 3 Beslut om riktlinjer för biståndshandläggning - 

återremitterad fråga 

 OMV0122/15  
Beslut   
           

1. Nämnden beslutar att införa möjligheten till återkallelse av ett gynnande 
biståndsbeslut gällande särskilt boende om den som har beviljats bistånd tackar nej 
till anvisad plats. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att slutföra arbetet med att ta fram en 
instruktion som klargör vilka kriterier som ska gälla för hänsyn till bland annat 
geografiska förhållanden vid anvisning av ledig lägenhet på boende där plats finns. 
Den viktigaste utgångspunkten är att den enskildes behov av vård- och 
omsorgsboende ska tillgodoses. 

 
Reservation 
Pia Persson (V) och Katarina Gustavsson ( KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
om avslag på den första beslutspunkten. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningens förslag är att införa ett förbehåll om återkallelse vid beslut om 
vård- och omsorgsboende. Syftet är att tydliggöra förfarandet vad gäller vård- och 
omsorgsboende från ansökan till anvisning samt att undvika att lägenheter på vård- och 
omsorgsboende står tomma. 
I riktlinjer för biståndsbedömning som antogs av omvårdnadsnämnden 2015-12-16 
föreslogs att biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende skulle förses med förbehåll om 
återkallelse av beslut. Denna delfråga återremitterades och nämnden gav 
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ytterligare konsekvensbeskrivning. 
  

Syftet med omvårdnadsförvaltningens förslag att införa förbehåll om återkallelse vid beslut 
om vård- och omsorgsboende är att: 
 

- tydliggöra processen från ansökan till anvisning. Bland annat tydliggöra vad den 
enskilde egentligen ansöker om och utifrån det utreda och fatta beslut.  
 

- öka den enskildes rättssäkerhet. Gäller ansökan endast ett specifikt boende ska, 
förutom prövning av behov av vård- och omsorgsboende, prövning gällande 
behovet av det specifika boendet ske. 
 

- tydliggöra i samband med beslut för den enskilde och närstående vad som gäller 
vid anvisning. Detta för att undvika missförstånd som kan uppstå när det kommer 
till anvisning. Exempelvis kan den enskilde och/eller närstående ha uppfattat att ett 
önskat boende är det som beslutet gäller och kan då tacka nej vid anvisning av 
annat boende. 
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- undvika att lägenheter på vård- och omsorgsboenden står tomma, vilket får 
ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 
 

- undvika särskild avgift för ej verkställt beslut där den enskilde har anvisats boende 
men tackat nej. Det faktum att den enskilde tackar nej till ett godtagbart erbjudande 
fråntar inte kommunen ansvaret att fortsätta vidta åtgärder för att verkställa 
beslutet. Beslut om särskild avgift kan därmed fattas av förvaltningsrätten på 
begäran av IVO även om den enskilde fått ett godtagbart erbjudande och tackat nej. 
Beslut om särskild avgift kan även fattas retroaktivt. 

 
Omvårdnadsförvaltningens förslag är att vid ansökan om specifikt boende i normalfallet 
avslå ansökan med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på annat sätt, nämligen 
genom vård- och omsorgsboende i Falu kommun. Konsekvenser vid beslut på specifika 
boenden kan uppstå vid förändring av själva boendet i form av nedläggning, förändring av 
inriktning eller liknande. Det är dock väsentligt att en ansökan om ett specifikt boende 
prövas och inte ”förhandlas bort”, vilket då istället innebär problem vid själva anvisningen 
när den enskilde kan ha uppfattat att ansökan och beslutet gällt ett specifikt boende. 
 
En omdiskuterad fråga vid nämndens beslut om återremiss var frågan om hänsyn till 
geografiska förhållanden vid anvisning av ledig lägenhet på boende där plats finns och 
möjligheten att upprätthålla en nära relation till den egna livskamraten om avstånden är 
långa och kommunikationerna bristfälliga. Nämndens ordförande har därför tagit initiativet 
att formulera ett förslag till beslut i två punkter i syfte att fånga upp denna aspekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Anna Hägglund (C) med flera yrkar att nämnden ska fatta beslut i två 
punkter: 

1. Nämnden beslutar att införa möjligheten till återkallelse av ett gynnande 
biståndsbeslut gällande särskilt boende om den som har beviljats bistånd tackar nej 
till anvisad plats. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att slutföra arbetet med att ta fram en 
instruktion som klargör vilka kriterier som ska gälla för hänsyn till bland annat 
geografiska förhållanden vid anvisning av ledig lägenhet på boende där plats finns. 
Den viktigaste utgångspunkten är att den enskildes behov av vård- och 
omsorgsboende ska tillgodoses. 

 
Marcus Bernsten (S), Pia Persson (V) och Katarina Gustavsson (KD) yrkar avslag på den 
första beslutspunkten om att införa möjligheten till återkallelse av ett gynnande beslut. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden Anna Hägglund (C) ställer yrkandena under den första beslutspunkten mot 
varandra samt tjänsteskrivelsens förslag att anta omvårdnadsförvaltningens förslag rörande 
införande av förbehållet återkallelse av beslut gällande beslut om vård- och 
omsorgsboende. Hon finner att nämnden beslutar enligt ordförandens med fleras yrkande. 
 
Pia Persson (V) och Katarina (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Ordföranden Anna Hägglund (C) konstaterar att under den andra beslutspunkten endast 
föreligger yrkanden om bifall. Nämnden beslutar således enligt det framlagda förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-08  Återremitterad fråga angående återkallelse av beslut 
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§ 4 Antagande av yttrande till Inspektionen för vård 

och omsorg i enskilt ärende 

 OMV0155/15  
Beslut   
 

Nämnden beslutar anta omvårdnadsförvaltningens förslag som sitt yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om 
särskild avgift enligt 16 kap. 6a § socialtjänstlagen avseende ej verkställt beslut i enskilt 
ärende. I beredning av yttrandet har framkommit en rad brister i handläggning av ärendet 
som tidigare inte varit kända av omvårdnadsförvaltningen. Den uppmärksammade bristen i 
informationsöverföring inom biståndsenheten har orsakat en oskälig väntetid för den 
enskilde. Omvårdnadsförvaltningen har inlett en utredning med anledning av framkomna 
brister. 
 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-07 Förslag till yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 5 Information om demokratikommun 

    
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
 
Eva Dahlander, sekreterare i val- och demokratinämnden och kanslichef på stadskansli 
informerar om det demokratipolitiska styrdokumentet Demokratikommun 2020.   
 
I styrdokumentet anges fyra strategiska mål:  
 
1. Ett större demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Falun 
2. En plats för alla där varje människas unika uttryck, drivkraft, intelligens och 

kreativitet kommer till uttryck och tas till vara 
3. Ett Falun där relationen mellan medborgare, förtroendevalda, medarbetare i 

kommunen genomsyras av öppenhet, tillit och respekt för varandras åsikter attityder 
och värderingar och Falu kommun uppfattas som enkla att samarbeta med. 

4. Ett Falun där makten hela tiden utgår från och återkopplas till medborgarna och där 
de demokratiska grundvärderingarna och mänskliga rättigheterna respekteras. 

 
Till de dessa mål är ett antal mer detaljerade inriktningsmål formulerade. 
 
Kommunens nämnder och förvaltningar ska utifrån Falu Demokrati 2020 och dess 
inriktningsmål identifiera områden och initiera ett systematiskt arbete för att uppfylla 
dessa. Resultatet av arbetet ska återredovisas till val- och demokratinämnden i början av 
2017.  
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§ 6 Planering för kommande vård- och 

omsorgsboende 

 OMV0007/16  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning  
Sektionschef Kerstin Jansson informerar. Presidierna för omvårdnadsnämnden och 
kommunstyrelsens serviceutskott tillsammans med förvaltningsledningarna har haft ett 
första möte för att konkretisera hur samarbetsformerna mellan parterna kan utvecklas 
fortsättningsvis kring investeringar och planering av nya vård- och omsorgsboenden. 
Samarbetet ska såväl ske på en mer övergripande nivå som ner på projektnivå. Närmast 
kommande presidemöte sker i april. 

Närmast i tur står en tillbyggnad av Risholnsgården i Danholn där planeringsarbetet går 
igång genast. Byggandet av Hälsingebackens vård- och omsorgsboende är försenat och 
planeras nu öppnas till september 2016. 
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§ 7 Rapportering av ej verkställda 

biståndsbeslutbeslut 4:e kvartalet 2015  
 OMV0019/15  
Beslut   

 
Nämnden har tagit del av informationen 

 
 
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 IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 
och kommunens revisorer rapportera alla gynnade 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. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt 
Socialtjänstlagen 16 Kap. 6 f  § och 6h §.  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 8 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0031/16  
Beslut   
           

1. Nämnden beslutar att med stöd av §§ 4-7 BAB bevilja NN 
bostadsanpassningsbidrag upp till 270 000 kr inkl. moms för anpassningar enligt 
inkomna ansökningshandlingar. 

2. Nämnden beslutar att ge omvårdnadsförvaltningens handläggare för 
bostadsanpassningsbidrag i uppdrag att godkänna den färdiga anpassningen och, 
med stöd av §§ 15-17 BAB, hantera bostadsanpassningsbidrag upp till 270 000 kr 
inkl. moms i detta ärende.   

 
Sammanfattning 
Ansökan med intyg, som framgår av sekretesshandlingarna gällande 
bostadsanpassningsbidrag för anpassning av bostad inkom från vårdnadshavare för NN till 
omvårdnadsförvaltningen den 16 september 2014.  
 
Den enskilde har fått två offerter varav den med lägst pris kan tillgodose behovet och 
uppgår till 270 000 kr inkl. Då bostadsanpassningsbidraget i detta fall överstiger 5 
basbelopp så bereds ärendet för beslut i omvårdnadsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Ansökan bostadsanpassningsbidrag – sekretess 
2. Bostadsanpassningsintyg - sekretess 
3. Bilaga till bostadsanpassningsintyg - sekretess 
4. Brev 20141208 – Underlag för anbud - sekretess 
5. Utredning 2014-10-03 – sekretess 
6. Offert - sekretess 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Den sökande 
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§ 9 Delegationsärenden under 2015 avseende 

hyresbefrielse i samband med flytt till särskild 
boendeform 

 OMV0010/15  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut under 2015 avseende 
hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform.  

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse daterad 2016-01-07 de 
delegationsbeslut som har fattats avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till 
särskild boendeform under tiden 1 januari till 31 december 2015.  
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§ 10 Delegationsärenden under 2015 avseende 

särskild jämkning av omvårdnadsavgift 
 OMV0010/15  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut under 2015 avseende 
särskild jämkning av omvårdnadsavgift.  

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse daterad 2016-01-07 delegationsbeslut 
avseende individuell jämkning av omvårdnadsavgifter med mera enligt 8 kap §§ 2-9 
socialtjänstlagen för tiden 1 januari till 31 december 2015. 
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§ 11 Delegationsärenden avseende personalfrågor 
    
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor. 
 
Ärende 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning.  
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§ 12 Anmälningsärenden 

 OMV0005/16  
Beslut   
 
 

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

1. Protokoll kommunstyrelsens serviceutskott §§ 112-122 Vårdboende i 
Hälsinggården OMV0123/15 

2. Protokoll kommunfullmäktige 2015-11-26 § 301 Entledigande samt fyllnadsval av 
ledamot och ersättare i omvårdnadsnämnden OMV0004/15 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott § 53 Begränsning av stöd 
och höjning av avgift för snöskottning och gräsklippning för pensionärer 
OMV0005/15 
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§ 13 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  
 OMV0006/16  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
HR-taktiker Carl Sjölin informerar. Temabo kommer efter beslut i omvårdnadsnämnden att 
driva Korsnäsgårdens vård- och omsorgsboende på entreprenad och övertagandet sker den 
1 februari. Av kommunens personal på Korsnäsgården som haft möjlighet att ta ställning 
till om de ville följa med över till Temabo har 2/3 tackat ja till anställning. För den 
personal som har valt att arbeta kvar i kommunen är placering på nya tjänster nu i allt 
väsentligt löst. 
 
Sektionschef Jonas Hampus informerar om återrapporteringen av utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts 
för/bevittnat våld och våldsutövare. Arbetet har fortlöpt enligt plan 2015 och 
implementeringsarbetet kommer att fortsätta fram till april 2016. Totalt har 700 000 kr 
erhållits för utvecklingsarbetet tillsammans med socialförvaltningen och under 2015 har 
518 774 kr använts. 
 
Sektionschef Kerstin Jansson informerar om hur förvaltningen avser att handlägga ärenden 
avseenden medel ur de stiftelser som överförts från socialnämnden. Det blir två 
ansökningstillfällen, ett under våren och ett under hösten. Därmed finns det bättre 
möjligheter att göra en helhetsbedömning av de ansökningar som kommer in och deras 
angelägenhetsgrad istället för att ansökningar kontinuerligt ska bedömas under året utan att 
ställas mot varandra.   
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§ 14 Rapporter från kontaktpolitiker 
 OMV0007/16  
 
Beslut  

  
Nämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Ärende 
Kontaktpolitiker Eva Kyrk informerar om sitt besök hos nattpatrullen. En skriftlig rapport 
lämnas in. 
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§ 15 Kurser och konferenser 
 OMV0008/16  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärende 
Inga kurser eller konferenser anmäls vid sammanträdet. Vid PRO-konferensen om 
framtidens boende för äldre som äger rum den 17 februari i Kvarnsveden, en konferens 
som anmäldes vid decembersammanträdet, kommer Anna Hägglund (C) och Inger 
Jakobsson (MP) att delta. 
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§ 16 Övriga frågor 
 OMV0007/16  
 
Beslut   
 

Inga övriga frågor anmäldes.  
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