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§ 35 Ekonomisk rapport 

 OMV0003/16  

Beslut 
         Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärende 
 

Omvårdnadschef Pia Joelsson lämnar en ekonomisk rapport för februari 2015. 

Förvaltningens preliminära resultat för perioden visar på ett underskott på 1 miljon kronor. 

Arbetet för att få budgeten i balans drivs vidare enligt upprättad handlingsplan.  
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§ 36 Budgetunderlag 2017-2019 

 OMV0113/15  

Beslut 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen om förändrade förutsättningar för 

förvaltningens verksamhet i förhållande till verksamhetsplanen för 2016. 

2. Nämnden inkommer med skriftliga förslag på kompletteringar. 

 

 

Ärende 
 
Förvaltningschefen informerar om den kommande budgetdialogen. I denna dialog ska 

förändrade förutsättningar för omvårdnadsnämndens verksamhet i förhållande till 

verksamhetsplanen för 2016 redovisas inom sex områden: 1) uppdrag, 2) volymutveckling, 

3) jämförelse över tid och med andra kommuner, 4) analys av driftsram, 5) taxor och 

brukaravgifter samt 6) investeringar.  

 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018  

Anvisningar för budgetdialoger 12-13 april 2016 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 37 Kvalitetsrevision inom Temabo AB 

 OMV0061/15  

Beslut 
 

1. Omvårdnadsnämnden konstaterar att Temabo AB har genomfört ett 

förbättringsarbete där man nu skapat rutiner och strukturer för att klara av de 

utlovade mervärdena.  

2. Ärendet avslutas med uppmaning om att hålla fast vid de rutiner som nu skapats för 

ett långsiktigt hållbart arbetssätt. 

 

Sammanfattning 
 
Enhetscheferna Lena Wilstrand, Eva Wahlström samt verksamhetschef Anna-Karin 

Adolfsson från Temabo AB presenterar de strukturer och rutiner som utarbetats för att 

säkerställa att boende erbjuds de utlovade mervärdena i verksamheten. 

 

Omvårdnadsnämnden konstaterade i november 2015 att Temabo AB har genomfört ett 

förbättringsarbete i arbetet med den sociala dokumentationen som regleras i lag. 

Genomförandeplanerna revideras dock inte lika ofta som utlovats i respektive anbud samt 

att anhöriga/ställföreträdare inte erbjuds att delta vid revidering av genomförandeplaner.  

Nämnden konstaterar också att det utifrån signeringslistor inte går att utläsa att alla boende 

garanteras egen tid samt erbjudande om utevistelse i den utsträckning som utlovats i 

respektive anbud. 

Kvalitetsrevisionen har besökt Temabos enheter vid två tillfällen. Vid första tillfället fick 

verksamhetscheferna beskriva sina processer för ovanstående mervärden. Vid andra 

tillfället genomfördes en granskning av genomförandeplaner och signeringslistor för 

sammanlagt 17 slumpvis utvalda boende.  

Därefter följde en journalgranskning av genomförandeplanernas innehåll och dess 

aktualitet samt om arbetsanteckningarna följer beskriven process om egen tid och 

erbjudande om daglig utevistelse. 

Förvaltningens bedömning 

Kvalitetsrevisionen konstaterar att det nu finns en väl känd struktur som möjliggör 

genomförandet av egen tid samt erbjudande om daglig utevistelse enligt anbud. 

Granskningen av genomförandeplanerna visar också att det finns struktur och planering för 

att nå målen för att uppdatera genomförandeplanerna var tredje månad. Implementeringen 

är så gott som i mål och ärendet avslutas med uppmaning om att hålla fast vid de rutiner 

som nu skapats för ett långsiktigt hållbart arbetssätt.  

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Kvalitetsuppföljning inom Temabo AB januari 2016. 

2. Handlingsplan Daljunkaregården 

3. Handlingsplan Norshöjden 
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_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
VD Temabo AB 

Verksamhetschef Daljunkaregården 

Verksamhetschef Norshöjden 
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§ 38 Årlig revidering av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier  

 OMV0047/16  

Beslut 
 

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier fastställs att gälla för hemtjänst och 

ledsagning samt för hemtjänstservice och ledsagning. 

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för 

tjänsterna hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska säkerställa att den enskilde 

får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög kvalitet.  

Omvårdnadsförvaltningens Kvalitet och utvecklingsenhet ansvarar för årlig revidering av 

ovan nämnda kvalitetskriterier och de har nu justerats för att överensstämma med de krav 

som ställs på verksamheterna 2016. 

Förvaltningens bedömning 

Viktiga förändringar vid årets revidering är att SAS, Sakkunnig inom socialt arbete och 

social omsorg, inkluderas i olika stycken. SAS har bidragit med förtydliganden av tidigare 

text, omformuleringar och även nya avsnitt. Begreppet ”för att skydda liv och hälsa” är ny 

formulering.  

Helt nya avsnitt är dubbelbemanning, anhöriganställning, biståndsbeslut och utförande, 

praktikplatser, personalrekrytering och egenkontroll.  Skrivningen om ledsagning och 

följeslagare är förtydligat och nytt i dessa dokument.  Avsnitten om hygien och 

arbetskläder har reviderats med anledning av ny föreskrift. Likaså är det nytt att utförare 

ska delta på utförarforum.  

Lednings kännedom om vård och omsorg är mestadels förtydligat, men stycket om allas 

lika behandling är nytt. Hantering av insatser utanför kontorstid har förtydligats då endast 

akuta insatser får sättas in och olika hantering gäller om kunden har insatser sedan tidigare 

eller ej. I stycket om ersättning till utförare är förutsättningar för ersättning vid 

dubbelbemanning nytt.  

 I övrigt har skrivningar om till exempel orientering om uppdraget, utgångspunkter för 

driften, avvikelsehantering, synpunkter och klagomål, MAS och MAR förtydligats. Stycket 

om utbildning i IT-policy har omformulerats på grund av nytt upplägg av utbildningen.  

I övrigt har ordningen i dokumenten omdisponerats och vissa stycken har getts egna 

rubriker för att bli tydligare. Det gäller till exempel identitetshandling. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänst och ledsagning 2016 

2. Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänstservice och ledsagning 2016 
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§ 39 Redovisning av egenkontroll avseende 
kvalitetskriterier 

 OMV0060/15  

Beslut 
 

Omvårdnadsnämnden beslutar att: 

1. redovisning av resultat av uppföljning av omvårdnadsnämndens 

kvalitetskriterier antecknas till protokollet, 

2. respektive utförare ansvarar för att enheternas handlingsplaner genomförs, 

3. ny egenkontroll sker i samband med uppföljning av omvårdnadsnämndens 

kvalitetskriterier 2016. 

 

Sammanfattning 
I september 2015 genomfördes en egenkontroll för att kontrollera efterlevnaden av 

omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. Enkäten gick ut till nämndens alla utförare inom 

vård- och omsorgsboende samt hemtjänst, hemtjänstservice och ledsagning.  

Enkäten innehöll alla kvalitetskriterier i form av påståenden som utförarna fick besvara 

med Helt uppfyllt, Delvis uppfyllt samt Inte uppfyllt. För de områden där man inte helt 

uppfyller kriterierna har varje utförare gjort en handlingsplan som visar vilka åtgärder som 

ska göras för att nå upp till beslutad nivå. 

Resultatet visar att utförarna bedömer att de i mycket hög grad lever upp till 

omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. Det visar också att både interna och externa 

utförare har handlingsplaner för de områden där man inte helt uppfyller kraven. 

Bakgrund 

Kvalitetskriterierna är en beskrivning över tjänsterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst, 

hemtjänstservice och ledsagning. Dessa följs upp varje år genom en enkät där utföraren 

själv uppskattar efterlevnaden av kriterierna. Nytt för året är att varje utförare gör en 

separat handlingsplan för de åtgärder som krävs för att nå upp till beslutad nivå. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Vård- och omsorgsboende, inklusive externa utförare, uppfyller kvalitetskriterierna till 

97,63 %. 

Ordinärt boende, inklusive externa utförare, uppfyller kvalitetskriterierna till 96,95 %.  

Motsvarande resultat för 2014 var för vård- och omsorgsboende 97,42 % och för ordinärt 

boende 96,19 %. För enhetsvisa resultat se bilagda handlingsplaner. 

Resultatet är mycket bra och visar att utförarna trots ett mycket högt utgångsläge 

kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar.  

Det finns många slutsatser att dra av enhetschefernas svar och många olika sätt att hämta 

fakta ur enkätresultat. Det viktigaste arbetet för att kunna använda resultatet i 

verksamhetsutveckling är att tillsammans diskutera och analysera de olika områdena som 

frågorna berör. Det kan t.ex. göras med omvårdnadsförvaltningens värdegrund, de lokala 

värdighetsgarantierna eller den enskilda frågan som utgångspunkt. Resultatet har 

överlämnats till sektionscheferna för vidare analys och genomgång med enhetscheferna, 

individuellt och i grupp. 
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Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Vård- 

och omsorgsboende 2015. 

2. Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Ordinärt 

boende 2015. 
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§ 39 Redovisning av egenkontroll avseende kvalitetskriterier 

 OMV0060/15  

Beslut 
 

Omvårdnadsnämnden beslutar att: 

4. redovisning av resultat av uppföljning av omvårdnadsnämndens 

kvalitetskriterier antecknas till protokollet, 

5. respektive utförare ansvarar för att enheternas handlingsplaner genomförs, 

6. ny egenkontroll sker i samband med uppföljning av omvårdnadsnämndens 

kvalitetskriterier 2016. 

 

Sammanfattning 
I september 2015 genomfördes en egenkontroll för att kontrollera efterlevnaden av 

omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. Enkäten gick ut till nämndens alla utförare inom 

vård- och omsorgsboende samt hemtjänst, hemtjänstservice och ledsagning.  

Enkäten innehöll alla kvalitetskriterier i form av påståenden som utförarna fick besvara 

med Helt uppfyllt, Delvis uppfyllt samt Inte uppfyllt. För de områden där man inte helt 

uppfyller kriterierna har varje utförare gjort en handlingsplan som visar vilka åtgärder som 

ska göras för att nå upp till beslutad nivå. 

Resultatet visar att utförarna bedömer att de i mycket hög grad lever upp till 

omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier. Det visar också att både interna och externa 

utförare har handlingsplaner för de områden där man inte helt uppfyller kraven. 

Bakgrund 

Kvalitetskriterierna är en beskrivning över tjänsterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst, 

hemtjänstservice och ledsagning. Dessa följs upp varje år genom en enkät där utföraren 

själv uppskattar efterlevnaden av kriterierna. Nytt för året är att varje utförare gör en 

separat handlingsplan för de åtgärder som krävs för att nå upp till beslutad nivå. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

Vård- och omsorgsboende, inklusive externa utförare, uppfyller kvalitetskriterierna till 

97,63 %. 

Ordinärt boende, inklusive externa utförare, uppfyller kvalitetskriterierna till 96,95 %.  

Motsvarande resultat för 2014 var för vård- och omsorgsboende 97,42 % och för ordinärt 

boende 96,19 %. För enhetsvisa resultat se bilagda handlingsplaner. 

Resultatet är mycket bra och visar att utförarna trots ett mycket högt utgångsläge 

kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar.  

Det finns många slutsatser att dra av enhetschefernas svar och många olika sätt att hämta 

fakta ur enkätresultat. Det viktigaste arbetet för att kunna använda resultatet i 

verksamhetsutveckling är att tillsammans diskutera och analysera de olika områdena som 

frågorna berör. Det kan t.ex. göras med omvårdnadsförvaltningens värdegrund, de lokala 

värdighetsgarantierna eller den enskilda frågan som utgångspunkt. Resultatet har 
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överlämnats till sektionscheferna för vidare analys och genomgång med enhetscheferna, 

individuellt och i grupp. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
3. Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Vård- 

och omsorgsboende 2015. 

4. Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Ordinärt 

boende 2015. 
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§ 40 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2015 

 OMV0049/16  

Beslut  
 
        Nämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2015. 

 

Sammanfattning 
 
Medicinskt rehabiliteringsansvarig Helena Hellberg Sandberg och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska Maud Karlsson informerar om innehållet i patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Enligt patientsäkerhetslagen 9 § skall vårdgivare dokumentera hur det organisatoriska 

ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren ska enligt 

patientsäkerhetslagen 10 § även upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av 

patientsäkerhetsberättelsen ska framgå: 1) hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 

föregående kalenderår, 2) vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

3) vilka resultat som har uppnåtts.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Falu kommun år 2015. 
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§ 41 Svar på återremiss angående motion om trygghetsboende  

 OMV0130/14  

Beslut 
 
         Nämnden beslutar att: 

 

1. anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på återremissen, 

2. fortsätta planeringen för nya trygghetsboenden i kommunen vid revideringen av 

boendeplanen, 

3. föreslå kommunfullmäktige besluta om att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsens serviceutskott för att undersöka möjligheten att öppna 

restaurangverksamhet på Falu kommuns trygghetsboenden och beskriva de 

ekonomiska konsekvenserna.  

 

 

Sammanfattning 
 

Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjort föreslår i en motion, ”Inför 

trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med 

möjlighet till social samvaro”, se bilaga. 

 

Både trygghetsboenden och serviceboenden är boenden som man söker till på den öppna 

marknaden. Omvårdnadsnämndens ansvar är att anordna aktiviteter i trygghetsboenden. I 

serviceboenden finns inga av omvårdnadsförvaltningen anordnade aktiviteter. 

Omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås mot 

bakgrund av att det redan finns trygghetsboende där det bedrivs regelbunden social 

samvaro och att restaurangverksamheten inte ingår i omvårdnadsnämndens uppdrag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till omvårdnadsnämnden för att ta 

fram en ekonomisk kalkyl och en konsekvensanalys utifrån de tre 

hållbarhetsdimensionerna tillväxt, folkhälsa och miljö. 

 

1. Konsekvenserna för äldres kosthållning och social samvaro 

2. Möjligheten för Falubor att få meningsfull sysselsättning, praktik, utbildning 

och/eller social samvaro 

3. Förutsättningar för medborgare att bli anställningsbara 

4. Insatstiden för hemtjänsten och minskat utsläpp från tjänstefordon 

5. Frigörande av bostäder när äldre flyttar till trygghetsboende och säljer sina hus. 

6. Vad skulle förslaget kosta 

 

Omvårdnadschefen har haft en träff med Maria Gehlin för att klargöra förväntningarna på 

återremissen. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 

I dagsläget finns fyra trygghetsboenden och det femte blir klart hösten 2016. Där finns 

möjlighet till social samvaro men det finns inte någon restaurang i bemärkelsen att det 
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dagligen serveras mat. Trygghetsboenden fungerar mer som kafeér och vid speciella 

tillfällen äter man tillsammans. 

 

Nedan beskrivs en konsekvensanalys utifrån de frågeställningarna som 

Kommunfullmäktige tagit beslut om: 

 

1. Konsekvenserna för äldres kosthållning och social samvaro 

2. Möjligheten för Falubor att få meningsfull sysselsättning, praktik, utbildning 

och/eller social samvaro 

3. Förutsättningar för medborgare att bli anställningsbara 

4. Insatstiden för hemtjänsten och minskat utsläpp från tjänstefordon 

5. Frigörande av bostäder när äldre flyttar till trygghetsboende och säljer sina hus 

6. Vad skulle förslaget kosta 

 

 1. När människor har möjlighet till social samvaro tex möjlighet att äta 

tillsammans, så bidrar det till människors välmående. Skulle det finnas restauranger 

på eller i närheten av trygghetsboenden så skulle det främja kosthållningen och den 

sociala samvaron. Detta skulle kunna bidra till att främja folkhälsan. 

 

 2 +3.  Om dessa restauranger skulle bedrivas antingen via sociala företag eller av 

Falu Kommuns serviceförvaltning med stöd från personer som finns inom AIK 

(Arbetsmarknad och integrationsenheten), skulle det vara en möjlighet för personer 

som idag är långt från arbetsmarknaden, att ”få meningsfull sysselsättning, praktik, 

utbildning och/eller social samvaro” och därmed öka anställningsbarheten. Detta 

skull kunna bidra till att främja tillväxt och folkhälsa. 

 

 4+5 När människor bor nära varandra som man gör på trygghets- och 

serviceboenden och har behov av hemtjänstinsatser, så minskar insatstiderna och 

resorna med bil och därmed utsläpp från tjänstefordon.  

Det behövs fler trygghetsboenden i Falu kommun och i omvårdnadsnämndens 

boendeplan 2016 – 2030, finns det föreslag att undersöka möjligheten att förändra 

Lustigknopps vård och omsorgsboende till ett trygghetsboende. Det finns en 

motion som föreslår ett nytt vård- och omsorgsboende i Enviken och att då ändra 

Lyssfallet till ett trygghetsboende. De förslagen kommer att beaktas vid nästa 

revidering av boendeplanen. 

Skulle det finnas fler trygghetsboenden skulle troligen en del personer som idag bor 

i villa, sälja dem och flyttar till trygghetsboenden. Det skulle främja en rörlighet så 

att villor blir tillgängliga för yngre familjer. Detta skulle kunna bidra till att främja 

tillväxt, folkhälsa och miljö. 

 

 6. Omvårdnadsförvaltningen har vänt sig till serviceförvaltningen för att få en 

kostnadsberäkning av förslaget men det är ännu inte klart. 

Omvårdnadsförvaltningen saknar för egen del underlag för att göra en sådan 

beräkning. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 



 Sammanträdesprotokoll 16 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

1. Motion ”Inför trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för 

kommunens äldre med möjlighet till social samvaro”. 

_________________________________________________________________________ 

 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 42 Lägesrapport från arbetet med sjuktal 

 OMV0006/16  

Beslut   
 
          Nämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärende 

HR-taktiker Carl Sjölin informerar om sjukfrånvaron inom omvårdnadsförvaltningen, det 

reguljära arbete och de projekt som bedrivs med syfte att sänka sjuktalen.  

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 43 Grundbidrag till pensionärsorganisationer för år 2016 

 OMV0022/15  

Beslut 
 

Nämnden beslutar att: 

 

1. utbetala grundbidrag om 20 kronor per medlem till nedan uppräknade 

pensionärsorganisationer. 

2. bidrag till pensionärsorganisationer 2016 beviljas med 200 250 kronor ur 

Samfond S5. 

 

Sammanfattning  

Nedan presenteras de föreningar som har ansökt om bidrag för år 2016 och förslag till 

utbetalning. 

 

Förening  Medlemmar Grundbidrag   Donation PG/BG 

PRO Svärdsjö   405   8 100   12 150 215777-4 

SPF Svärdsjö-Enviken      225   4 500     6 750 813637-6 

PRO Korsnäs-Vika   386   7 720    11 580 5863-1375 

PRO Enviken   240   4 800      7 200 325-1857 

SPF Seniorerna Falun 2169 43 380    65 070 690-3330 

Sågmyra-Bjursås PRO   376   7 520    11 280 5092-2640 

PRO Grycksbo   315   6 300      9 450 5141-7038 

Falu PRO    995 19 900    29 850 5602-1355 

PRO Sundborn   280   5 600      8 400 5610-3419 

Aktiva Seniorer   117   2 340      3 510 533668-0 

Vision sektion 52   151   3 020      4 530 212-4980 

SPRF avd 88    191   3 820      5 730 279-3974 

SKPF avd 6   739 14 780    22 170 745646-0 

RPG Falun     86   1 720      2 580 78806-7 / 373-5206 

Bakgrund 

Sedan 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisation utgått från socialnämndens 

stiftelser och donationer om 30 kr. År 2011 höjdes bidraget till 50 kronor, varav 20 kr 

kommer från omvårdnadsnämnden och resterande 30 kronor ska utgå från nämndens 

stiftelser och donationer. 

Från och med 1 januari 2016 har Samfond S5 överförts till omvårdnadsförvaltningen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningar om grundbidrag till pensionärsorganisationer år 2016. 

_________________________________________________________________________ 



 Sammanträdesprotokoll 19 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 
Sänds till 
Respektive pensionärsorganisation 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag 
 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 44 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 

 OMV0020/16  

Beslut  
  
          Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut fattade enligt 

           socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag  

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom förteckningar (delegationslistor) daterade 2016-

02-02 respektive 2016-02-03 de delegationsbeslut som fattas enligt socialtjänstlagen och 

lagen om bostadsanpassningsbidrag.    

 

 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 45 Delegationsärenden avseende personalfrågor 

    

Beslut 
 
          Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende genom pärmredovisning.  

 
 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 46 Anmälningsärenden 

 OMV0005/16  

Beslut 
 
         Nämnden har tagit del av informationen 

 

Ärende  
 
1.Beslut om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden OMV0045/16 Protokoll 

kommunfullmäktige 2016-02-11, § 7 Fastställande av gemensamma 

hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län OMV0117/15 

2. Protokoll kommunstyrelsens serviceutskott 2016-02-17 § 21 Beslut om 

kostpolitiskt program OMV0050/15 

3. Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-11, § 7 Fastställande av gemensamma 

hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län OMV0117/15 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 47 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

 OMV0006/16  

Beslut 
 
           Nämnden har tagit del av informationen  

 

Ärende 
 

Sektionschef Jonas Hampus informerar om arbetet med kvalitetssäkra 

samverkansprocessen Trygg Hemgång. Processen baseras på betalningsansvarslagen och 

den grundläggande ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunernas verksamheter 

som regleras där.  

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 48 Rapport från kontaktpolitiker 

 OMV0007/16  

Beslut 
           
            Nämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärende 
 

Christer Carlsson informerar att han och ordförande Anna Hägglund deltagit vid Temabo 

ABs invigning av Korsnäsgården.   



 Sammanträdesprotokoll 26 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 49 Kurser och konferenser  

 OMV0008/16  

Beslut 
 
          Nämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärende 
 
Inga kurser och konferenser har anmälts till sammanträdet. 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (28) 

Omvårdnadsnämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-23 

 

 

§ 50 Övriga frågor  

 OMV0007/16  

Beslut    
 
          Nämnden har tagit del av informationen  

 

Ärende 
 

Camilla Andersson Sparring vidarebefordrar information från Arbetsmarknads och 

integrationskontoret (AIK) om att ytterligare ferieplatser behövs i kommunen. Det gäller 

inte minst i Bjursås och Aspeboda. Omvårdnadsförvaltningen har redan rapporterat in 

platser till AIK, men kommer att undersöka om ytterligare platser finns att tillgå i de 

nämnda områdena.   

 

 

 

 

 
 


