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Personalorganisation
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Mikael Andersson, chef
bemanningscentralen § 122
Carl Sjölin, administrativ chef
Moa Nordlund, MAR § 122-123
Pernilla Bremer, sekreterare

Leif Ekman sektionsschef
Pia Joelson, förvaltningschef
Mikael Söderlund, controller
Kerstin Degerlund, enhetschef hälso- och
sjukvårdsenheten §133

,
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Gunilla Tagesdotter Barkar
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Omvårdnadsförvaltningen 2011-10-03 kl 11.00

Justerade paragrafer

122-135

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………………………...
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Gunilla Barkar Tagesdotter
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Berit Lundkvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

Paragraf

Sammanträdesdatum

131

2011-08-31

Innehållsförteckning:
§ 122 Information om bemanningscentralen............................................................................ 3
§ 123 Presentation av MAR ..................................................................................................... 4
§ 124 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2011 .................................................. 5
§ 125 Verksamhetsplan 2012 ................................................................................................... 6
§ 126 Värdighetsgaranti; principdiskussion och nämndens ställningstagande
angående kompensation ................................................................................................. 7
§ 127 Intraprenad ..................................................................................................................... 8
§ 128 Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna ................................... 9
§ 129 Kostnadsjämförelse - Falun i förhållande till andra kommuner................................... 10
§ 130 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut september månad 2011.
Sekretess....................................................................................................................... 11
§ 131 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 12
§ 132 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 13
§ 133 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 14
§ 134 Rapport från kontaktpolitiker ....................................................................................... 15
§ 135 Övriga frågor ................................................................................................................ 16

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

122

2011-09-26

Information om bemanningscentralen

Ärendet
Mikael Andersson, bemanningscentralens chef, informerar om dess verksamhet och framtid.
I Bemanningscenters styrelse sitter förvaltningschefer för de fem förvaltningar som är
Bemanningscenters kunder. Omvårdnadsförvaltningen står för 50 % av alla beställningar till
bemanningscentralen.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsnämnden

§ 123

Paragraf

Sammanträdesdatum

123

2011-09-26

Presentation av MAR

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningens projektanställda MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering),
Moa Nordlund, presenterar sig och sitt uppdrag för omvårdnadsnämnden.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsnämnden

§ 124

Paragraf

Sammanträdesdatum

124

2011-09-26

Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2011
Dnr OMV0117/11-020,

Ärendet
Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut/berättelse inklusive avvikelseanalyser, prognos och
kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden vid dagens sammanträde. Utfallet
t.o.m. augusti 2011 är ett överskott på 8,7 m.kr. Den största delen av överskottet beror på att
vård- och omsorgsboende håller ett lägre pris än budgeterat samt att kostnaden för
utskrivningsklara är lägre än budgeterat. Prognostiserat överskott på helår är 5 m.kr.
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsnämnden
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Paragraf

Sammanträdesdatum

125

2011-09-26

Verksamhetsplan 2012
Dnr OMV

Ärendet
Dialog angående verksamhetsplan 2012.
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet.
Peter Gehlin (FAP) efterfrågar att man i verksamhetsplanen redogör för innehållet i
tematräffarna istället för frekvens på dem. Detta för att fokusera på kvalitet istället för
kvantitet.
Lars Jerdén (S) efterfrågar strävan efter att fortsätta mäta/försöka leva upp till miljömålet
”minskning av antalet körda km i hemtjänsten”.

Beslutsunderlag
• Omvårdnadsförvaltningens verksamhetsplan (arbetsmaterial)
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar att skicka med ledamöternas kommentarer inför det fortsatta
arbetet med verksamhetsplanen samt att ta diskussionen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsnämnden
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Paragraf

Sammanträdesdatum

126

2011-09-26

Värdighetsgaranti; principdiskussion och nämndens ställningstagande
angående kompensation
Dnr OMV 0079/11

Ärendet
Omvårdnadsnämnden beslutade den 25 maj 2011 § 77 att ansöka om prestationsersättning för
införandet av lokala värdighetsgarantier. Socialstyrelsen beviljade Falu Kommun 100 000 kr
för att förbereda införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Falu Kommun
måste senast den 15 oktober skicka in en plan till Socialstyrelsen där man beskriver hur
kommunen ska arbeta med de lokala värdighetsgarantierna och hur de ska införas. När planen
är inskickad delas ytterligare 425 000 kr i prestationsersättning.
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden ger omvårdnadsnämndens presidium i uppdrag att med stöd från
omvårdnadsförvaltningen formulera ansökan om prestationsersättning med tillhörande plan
för inrättande av lokala värdighetsgarantier och insända den till Socialstyrelsen senast den 15
oktober 2011.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse ”Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införande av
lokala värdighetsgarantier år 2011, del 2” inklusive bilagor
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

127

2011-09-26

Intraprenad
Dnr.OMV

Ärendet
Frågan har diskuterats i omvårdnadsnämnden och i ledningsgruppen. Ordförande Christer
Falk (S) och förvaltningschef Pia Joelson har träffat ett företag (Coompanion) som har lång
erfarenhet av att vara ett stöd och utföra utbildningar vid införandet av intraprenader.
Intraprenad är en driftsform där ökat personalinflytande kan ge ökad kvalitet för den äldre och
till en bättre arbetsmiljö för den anställde.
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse ”Intraprenad”
Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden ställer sig positiv till att starta intraprenad inom
Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboende.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sänds till:
Enhetschefer på Omvårdnadsnämndens vård och omsorgsboenden

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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128

2011-09-26

Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna
Dnr.OMV

Ärendet
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om hur arbetet med överföring av hemsjukvården till
kommunerna fortskrider samt att socialchefsgruppen i Dalarna är bekymrade över huruvida
tidsplanen kan hållas.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

129

2011-09-26

Kostnadsjämförelse - Falun i förhållande till andra kommuner
Dnr OMV0151/11

Ärendet
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet.
Rapporten beskriver Falu Kommuns verksamhetskostnader för bokslutsåret 2010 och har en
fördjupad redovisning av äldreomsorgens kostnader. Rapporten bygger på offentlig statistik
och jämför kommunen med riket och andra jämförelsegrupper.
Lars Jerdén (S) ifrågasätter de inrapporterade siffrornas kvalitet då det är mycket stora
skillnader från år till år.
Beslutsunderlag
• Vad kostar verksamheten i Falun? Bokslut 2010 – med fördjupning i äldreomsorgens verksamhet

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar redovisad rapport till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-09-26

§ 130 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut september månad
2011. Sekretess
Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista)
daterad 2011-09-02 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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131

2011-09-26

Anmälan av beslut i personalärenden

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av
pärmredovisning.
Beslutsunderlag
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 132 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden.
Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll Kommunala handikapprådet 2011-06-07 samt 2011-08-18
2. Carema Care kvalitetsundersökning 2011
3. Kommunalrådens ansvarsområden och arbetsfördelning
4. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2011-06-13

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningar till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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133

2011-09-26

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Ärendet
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om:
•
•

Antalet beställda matlådor har minskat sedan 2007 och är fortsatt minskande.
I juni 2011 förlängde förvaltningschefen avtalen med Tunstall gällande trygghetslarm.
Detta för att alla berörda avtal ska löpa ut samtidigt. De löper nu ut 2012-06-30. Ny
upphandling av trygghetslarm samt larmmottagningssystem för trygghetscentralen
kommer att påbörjas för införande då avtalet med Tunstall löper ut.

Pernilla Bremer (utrednings- och nämndssekreterare) informerar om hur nyckelutlämning
påverkar hemtjänstens kunder försäkringsmässigt.
Kerstin Degerlund, enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten, rapporterar om utvecklingen på
XX. Man har tillfälligt förstärkt bemanningen i enlighet med nyckeltal för kvalitetssäkring
vilket är 8 pat/ssk dagtid. Man arbetar med att se över arbetsrutiner och ansvarsområden men
vid första anblicken finns goda rutiner. MAS anser att förstärkningen som gjorts är helt
nödvändig. Om man ska ha korttidsplatser på XX bör nyckeltalen för kvalitet vara styrande
när det gäller bemanning, alltså även 8 pat/ssk dagtid i fortsättningen. MAS kommenterar
vidare att samordningssköterska är mycket viktig för att få till arbetet i vårdteamen.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden begär återrapportering angående läget på XX varje nämndsmöte tills
läget har stabiliserats samt antecknar informationen till protokollet.

Sänds till
Kerstin Degerlund, enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-09-26

Rapport från kontaktpolitiker

Ärendet
Anders Nilsér har besökt Gruvrisgården, där fick han information av enhetschefen och han
deltog på anhörigträff.
Gunilla Tagesdotter Barkar har besökt hemtjänsten i Svärdsjö. De efterfrågade rutin för hur
man går till väga när extraordinära händelser försätter nattpersonal i kris.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar rapporterna till protokollet.

Sänds till
Enhetschefer, ordinärt boende

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-09-26

Övriga frågor

Ärendet
Om inget oförutsett inträffar ställs oktobernämnden in. Den ersätts ev. av en föreläsning,
vidare information ges senare per e-post.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden tar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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