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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    

791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  2012-06-20  

Datum när anslaget sätts upp  2012-06-26    

Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 

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

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-16:15 

Beslutande S 
V 
S 
S 
MP 
 
 

Christer Falk, ordf. 
Patrik Andersson, 1:e vice ordf.        
Karin Jacobsson 
Lars Lagerqvist 
Staffan Mild 
 
 

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

Tjänstgörande 
ersättare 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
Personal- 
organisation 
 

S     Hans Carlson                                  
 

V     Eva Ferdeen 
C     Kristina Wahle´n 

   istället för Camilla Knutsson (S) 

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef 
Jonas Hampus, sektionschef 
Leif Ekman, sektionschef 
Mikael Söderlund, controller 
Berit Lundkvist, sekreterare 

  
Utses att justera Gunilla Tagesdotter-Barkar 
Justeringsdag 2012-06-21 
Justerade paragrafer  78-93 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Gunilla Tagesdotter-Barkar



 2 (19) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 

§ 78 Ekonomisk uppföljning maj 2012……………………………………………….………..3 
 
§ 79 Revidering av tillämpningsföreskrifter angående avgifter…………………………….….4 
 
§ 80 Kommunalisering av hemsjukvården……………………………………………………..5 
 
§ 81 Ansökan om statsbidrag. Stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet……………………..7 
        inom äldreomsorgen. 
 
§ 82 Framtidens kulturskola i Falun…………………………………………………………...8 
 
§ 83 Motion. Trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden…………………………...9 
 
§ 84 Intraprenad………………………………………………………………………………10 
 
§ 85 InnoBuild………………………………………………………………………………..11 
 
§ 86 Principiellt ärende……………………………………………………………………….12 
 
§ 87 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2012……………....13 
        Sekretess. 
 
§ 88 Anmälan om beslut i personalärenden……………………………….………………….14 
 
§ 89 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden………….……………………………….15 
 
§ 90 Aktuellt från förvaltningen………………………………………………………………16 
 
§ 91 Rapporter från kontaktpolitiker………………………………………………………….17 
 
§ 92 Kurser och konferenser………………………………………………………………….18 
 
§ 93 Övriga frågor…………………………………………………………………………….19  
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 78 Ekonomisk uppföljning maj 2012 

OMV0003/12-042, OMV0004/12-042 

   

Omvårdnadsnämndens beslut 

      Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till och med    

      maj 2012. 

Sammanfattning 

Periodens underskott beror till största del 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 som för kommunals del motsvarar en höjning med 3 % från april finns inte i 
bokföringen ännu. Löneökningarna kommer att slå igenom med ca 8 mnkr mer än vad 
budgetramen räknats upp med 2012. Detta lindras av det överskott på 5 mnkr som 
förvaltningen gjorde 2011. De ca 3 mkr som återstår räknar vi med att kunna effektivisera 
under året. 
 

Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning maj 2012 för omvårdnadsförvaltningen. 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Revidering av tillämpningsföreskrifter angående avgifter 

OMV0131/12-730 

     

Omvårdnadsnämndens beslut 

    Nämnden beslutar att anpassa tillämpningsföreskrifterna i enlighet med   

    bilaga 1 för att kunna debitera efter utförd tid from 2012-10-01. 

 

Sammanfattning 

Sedan maxtaxans införande 2002-07-01 har debiteringen av 
hemtjänstavgiften utgått från den beviljade insatstiden/månad med 
justeringar för frånvaro för att därmed komma så nära utförd tid som 
möjligt. I samband med övergång till nytt verksamhetssystem finns 
möjlighet att börja debitera hemtjänstavgift efter faktiskt utförd tid. För att 
kunna genomföra krävs att gällande tillämpningsföreskrifter för avgifter 
justeras i enlighet med förslag i bilaga 1. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-01. Missiv till förslag angående revidering 
av  tillämpningsföreskrifter för avgifter. 

2.   2012-06-04 Tillämpningsföreskrifter för avgifter. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Kommunalisering av hemsjukvården 

OMV0049/12-779 

 

Omvårdnadsnämndens beslut    

1. Tillstyrka att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och 
kommunerna i Dalarnas län godkänns. 

2. Tillstyrka att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avtalet gäller från och med 2013-01-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och 
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

3. Tillstyrka att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07. 

4. Tillstyrka att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns 
landsting till finansdepartementet hemställa att de länsvisa 
skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för 
kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget. 

5. Förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Med anledning av de tydliga fördelar som en kommunaliserad hemsjukvård 
skulle innebära beslutade regeringen i juni 2010 att tillsätta en nationell 
samordnare för hemsjukvård med uppgift att stödja kommuner och landsting 
i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från 
landstinget till kommunerna.  
 
I slutet av mars 2011 beslutade landstingsstyrelsen i Dalarna att inleda 
förhandlingar med länets kommuner om ett övertagande av hemsjukvården.  

Från augusti 2011 fram till maj 2012 har det i Region Dalarnas regi 
bedrivits ett arbete med att utarbeta ett förslag till överföring av 
hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna.  

Direktionen för Region Dalarna beslutade 2012-06-13 att rekommendera 
länets kommuner och landsting att godkänna ett förslag till avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

 



 6 (19) 

Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, Region Dalarna 

2. Sammanträdesprotokoll, Direktionen, Region Dalarna 

3. Tjänsteskrivelse, Region Dalarna 

4. Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län med bilagor. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret      
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Ansökan om statsbidrag. Stödja utvecklingen i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen 

OMV0135/12-047 

       

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om statsbidrag för 
ytterligare insatser som stödjer utvecklingen av värdegrundsarbetet 
inom äldreomsorgen i Falun. 

2. Uppdra åt omvårdnadschef att underteckna ansökan. 

Sammanfattning 

Den nationella satsningen på insatser för att stödja utvecklingen av 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter. En uppdragsutbildning 
om 7.5 högskolepoäng har genomförts vid bl.a. Högskolan Dalarna. Totalt 
kommer fyra kursomgångar à 20 veckor att genomföras fram till december 
2013. 

För att nu ytterligare stimulera värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen så 
bereds kommunerna nu möjlighet att ansöka om medel för att dels utbilda 
personal till värdegrundsledare och dels för att genomföra 
utbildningsinsatser i syfte att vidareutveckla en funktion för mer 
sammanhållet socialt ansvar, en s.k. SAS. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

5.  Information om att ansöka om statsbidrag för ytterligare insatser för att 
stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 

6. Ansökningsblankett för statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja 
utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 

7. Uppdrag om ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen 

8. Fördelning av statsbidrag. 

9. Ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Framtidens kulturskola i Falun 

OMV0117/12-860 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

   Nämnden beslutar att anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse                                                            

   som sitt yttrande angående Framtidens kulturskola i Falun. 

  

Sammanfattning 

I en utredning som genomförts av SMOK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd) på uppdrag av 
kommunstyrelsen i Falun förslås att Dans- och musikskolan, Arenan, Falu konstgrafiska 
verkstad, Naturskolan, Teknikverkstaden och Gruvbäckens Kulturcentrum slås samman och 
bildar framtidens kulturskola i Falun. 
 
I ett brett remissförfarande bereds nu Omvårdnadsnämnden att yttra sig i frågan. 
 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2012-06-07. Yttrande angående Framtidens 
kulturskola i Falun. 

2. Framtidens kulturskola i Falun – remissunderlag. 

 

 

 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Motion. Trygghetsboende eller seniorboende på 
landsbygden 

OMV0105/12-008 

Omvårdnadsnämndens beslut 

        Anta omvårdnadsnämndens tjänsteskrivelse som sitt yttrande angående motion om  
        trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden. 
 

Sammanfattning 

Agneta Ängsås (c) och Carl-Erik Nyström (c) föreslår i en motion till 
fullmäktige att kommunstyrelsen går in som garant för eventuella 
hyresförluster som uppstår i trygghetsboende eller seniorboenden som 
Kopparstaden upprättar i kommundelscentra eller andra delar av 
landsbygden där behov av trygghetsboende eller serviceboenden har 
påvisats och tillgodosetts av Kopparstaden. Som stöd för sitt förslag 
hänvisas till ett kommunstyrelsebeslut från 1987 där en sådan garanti gavs i 
samband med att 3 parhus i Lumsheden byggdes.  

Vidare hänvisar motionärerna till att behovet av trygghetsboende och 
seniorboenden på landsbygden behöver uppmärksammas då det finns många 
pensionärer som bor ensamma på sina gårdar och att en generationsväxling 
på dessa fastigheter uteblir på grund av bristen på hyresbostäder som har en 
god tillgänglighet och finns på landsbygden. Motionärerna finner här stöd 
för detta i bostadsprogrammet för Falun Kommun, 
bostadsförsörjningsprogrammet för Falu Kommun och boendeplan för äldre 
2011 – 2030. 

I kommunstyrelsens beredning av ärendet ges nu Omvårdnadsnämnden 
möjlighet att yttra sig över motionen. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

1.Tjänsteskrivelse. Yttrande angående motion om trygghetsboende eller  

    seniorboende på landsbygden. 

2. Motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik Nyström (C);      

   Trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Intraprenad 

 OMV0155/11-739 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

     Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Intraprenad är en driftsform där ökat personalinflytande kan ge ökad kvalitet 
för den äldre och en bättre arbetsmiljö för den anställde 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar och svarar på frågor  

Förslag på enheter redovisas på nämnden i augusti alternativt september. 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 InnoBuild 

OMV0132/12-734 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

1. Ordförande beslutar om deltagande för 1:e vice ordförande Patrik 
Andersson och 2:e vice ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund i 
Projekt InnoBuild.  

2. Nämndens ordförande medges deltagande i Projekt InnoBuild 

3. Antecknar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Representanter från Lyngdals kommun i Norge besöker Falun under vecka 
25 för att dels lära sig mer om Falun och framförallt om hur Falun planerar 
och bygger vård- och omsorgsboende. Lyngdals representanter kommer att 
träffa representanter från näringslivet för att berätta om hur man hittills har 
arbetat med sina kontakter med näringslivet inför till exempel byggprojekt.  

Projekt InnoBuild finansieras med eu-medel och Lyngdals kommun i Norge 
är projektägare. 

Falun besöker Lyngdals kommun i augusti 2012. 

Sektionschef Jonas Hampus informerar och svarar på frågor. 

Ordförande önskar delta i Projekt InnoBuild. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Principiellt ärende 

 OMV0013/12-739 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

 

Ärende 

Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde. 

Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor. 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för 
maj månad 2012. Sekretess 

 OMV0022/12-739 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

            Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning 
(delegationslista) daterad 2012-06-01 de delegationsbeslut som fattats av 
biståndshandläggare inom ovan ärende i form av pärmredovisning. 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Anmälan om beslut i personalärenden 

  

   

Omvårdnadsnämndens beslut 

         Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Ärende 

Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av 
pärmredovisning. 

 

 

 

 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

 OMV0006/12-700 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

          Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet. 

 

Ärendet 

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden 

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2012-04-25 § 102.  ”Ansökan om 

donationsbidrag till grundbidrag för pensionärsorganisationer 2012”. 

2. Protokollsutdrag  kommunfullmäktige 2012-05-10 § 86. . ”Årsredovisning samt 

revisionsberättelse för Falu kommun”. 

3. Protokollsutdrag  kommunfullmäktige 2012-05-10 § 87. ”Kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning”. 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-05-15 § 67. ”Byte av 

geodetisk  referenssystem i Falu kommun 2012-2013”. 

5. Protokollsutdrag  kommunfullmäktige 2012-05-10 § 101. ”Godkännande av 

Demokratiplan 2015”. 

6. Styrdokument. Befolkningsutveckling i Falu kommun. Prognos 2012-2022. 

7. Nyhetsbrev nr 4 2012. ”Inspiration och fakta om Anhörigstöd”. 

8. Kommunala pensionärsrådet/au. Protokoll 2012-05-07. 

9. Kommunala handikapprådet. Protokoll 2012-05-09. 

10. KPMG. Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Falu 

kommun. 

11. KPMG. Granskning av kommunens bilar. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Aktuellt från förvaltningen 

 OMV0007/12-700 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

         Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om; 

-Öppna jämförelser och svarar på frågor.  

-ökad frånvaro och vilka handlingsplaner som finns. 

- i dagsläget inga väntetider till vård- och omsorgsboende och inget 
betalningsansvar. 

Sektionschef Jonas Hampus redovisar förvaltningens projekt och svarar på 
frågor. 

Sektionschef Leif Ekman redogör för delade turer och svarar på frågor. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Rapporter från kontakpolitiker 

 OMV0008/12-700 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

           Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Ärendet 

Christer Carlsson (M) informerar muntligt om sitt besök som 
kontaktpolitiker  på vård- och omsorgsboendet Risholnsgården. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Kurser och  konferenser 

 OMV0009/12-700 

 

Omvårdnadsnämndens beslut 

Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Information om Kvalitetsveckan delas ut till nämnden. 

Temat för Kvalitetsveckan 2012 är Anhörigstöd 

Program för Kvalitetsveckan finns även på; 
www.falun.se/omvardnadsforvaltningen. 

Sänds till 
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Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-20 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Övriga frågor 

  

    

Omvårdnadsnämndens beslut 

          Nämnden antecknar till protokollet. 

Ärende 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

Sänds till 

      

 
 


