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Kostnadsreduceringar för att få omvårdnadsnämndens budget 2007 i balans.
Av Tendensrapport 2007:1 - Driftsbudget framgick att det troliga ekonomiska resultatet
för år 2007, enligt en prognos gjord utifrån det ekonomiska utfallet för årets två första
månader, innebär ett överskridande av budget med 6,2 mkr. Största anledningen till
detta är att antalet biståndstimmar inom hemtjänsten ökar kraftigt samt höga internhyror
för lokaler.
Vid omvårdnadsnämndens sammanträde 2007-03-28 diskuterades möjliga åtgärder för
att komma till rätta med överskridandet. Omvårdnadsnämnden beslutade också vid
samma tillfälle att uppdra till omvårdnadsförvaltningen att ta fram förslag om åtgärder
för att nedbringa kostnaderna till fastställd budget. Kommunfullmäktige har därefter
2007-04-12 beslutat att de nämnder som i aktuell tendensrapport redovisat
överskridanden mot beslutad budgetram ska vidta åtgärder som innebär att redovisade
budgetöverskridande elimineras.
Förvaltningschef Tommy Qvarfordth föredrar ärendet och omtalar ett antal åtgärder för
att bringa omvårdnadsnämndens budget i balans förbereds Dessa åtgärder kommer att
utredas vidare i samverkan med berörd personal och föreläggas omvårdnadsnämnden
vid nästa sammanträde i maj 2007. Han har gett omvårdnadsförvaltningens tre
sektionschefer i uppdrag att arbeta vidare med ett åtgärdspaket med följande innehåll:
- Åtgärder som sänker kostnadsnivån
- Vem som har ansvar för åtgärden
- Konsekvensbeskrivningar för kunden, ekonomin och verksamheten
- Det ska framgå om det är förvaltningen eller nämnden som ska fatta beslutet
- Åtgärderna ska följas av tidsplan för återredovisning till omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden beslutar
att uppdra till omvårdnadsförvaltningens tre sektionschefer att till sammanträdet 200705-23 inkomma med konkreta åtgärder för att omvårdnadsnämndens budget ska komma
i ekonomisk balans till 2007-12-31.
______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KPMG-revisorer
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Utredningsuppdrag till omvårdnadsförvaltningen avseende alternativa driftsformer för
särskilda boenden för äldre.
Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund redogör för ovan
rubricerat ärende i skrivelse 2007-04-11.
Ärendet gäller ett förslag från nuvarande borgliga majoritetspartier i Falu kommun om
att upphandla alternativa utförare av verksamheter inom äldreomsorgen för att kunna
erbjuda större valfrihet i verksamhetsutbudet.
Catharina Hjortzberg-Nordlund föreslår i skrivelsen omvårdnadsnämnden besluta
att ge omvårdnadsförvaltningens utvecklings- och kvalitetsgrupp i uppdrag att
tillsammans med undertecknad senast till omvårdnadsnämndens sammanträde i maj
2007 utreda och föreslå 2-3 enheter inom Falu kommuns särskilda boendeformer, som
är lämpliga att lägga ut på upphandling samt
att påbörja ett förslag till en mera långsiktig upphandlingsstrategi och plan för fortsatta
upphandlingar av tjänster och verksamheter inom omvårdnadsnämndens
verksamhetsområde under mandatperioden 2007 - 2010.
Ärendet har varit föremål för MBL-förhandling i förvaltningsgrupp 2007-04-17 varvid
de fackliga organisationerna Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade
Sjukgymnasters Riksförbund, Kommunal och Vårdförbundet yrkat att få deltaga när
utvecklings- och kvalitetsgruppen utser tänkbara enheter för upphandling samt att på
samma sätt få delta i den långsiktiga upphandlingsstrategin. Detta har arbetsgivaren
medgivit.
Vid dagens sammanträde yrkar 2:e vice ordförande Christer Falk avslag på ordförande
Catharina Hjortzberg-Nordlunds förslag och yrkar i stället att omvårdnadsnämnden
ska besluta:
att ge omvårdnadsförvaltningens utvecklings- och kvalitetsgrupp i uppdrag att
tillsammans med nämndens ordförande och en representant för oppositionen utreda
om det är möjligt att lägga ut särskilda boendeformer och/eller hemtjänst på
entreprenad samt att i en tilläggsattsats besluta
att gå ut med en intresseförfrågan till personalen om att driva verksamhet i form av
personalkooperativ.

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Ordförande Catharina Hjortzsberg-Nordlund instämmer delvis i Christer Falks
yrkande avseende hennes första att-sats och ändrar sitt yrkande från att enbart hon som
ordför-ande ska medverka i urvalet av lämpliga enheter för upphandling till att
omvårdnads-nämndens presidium ska medverka i urvalet av lämpliga enheter för
upphandling.
Därutöver yrkar Catharina Hjortzberg-Nordlund att hennes förslag ska bifallas och
avslag på Christer Falks yrkande om en tilläggsattsats om göra en intresseförfrågan
hos personalen om att starta personalkooperativ.
1:e vice ordförande Margaretha Helgesson yrkar bifall till Catharina HjortzbergNordlunds yrkanden.
Sedan diskussionen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på sitt eget
yrkande avseende första att-satsen mot Christer Falks yrkande om och finner sedan
propositionen besvarats att omvårdnadsnämnden beslutat i enlighet med ordförandes
förslag
Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till andra attsatsen mot Christer Falks yrkande och finner sedan propositionen besvarats att
omvårdnadsnämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.
Avslutningsvis ställer ordförande proposition på Christer Falks yrkande i
tilläggsattsats om att göra en intresseförfrågan till personalen om att starta
personalkooperativ mot sitt eget avslagsyrkande och finner sedan propositionen
besvarats att omvårdnadsnämnden beslutat i enlighet med hennes eget yrkande om
avslag på Christer Falks yrkande. Votering begärs
Ordförande uppställer följande propositionsordning som godkänns av
omvårdnadsnämnden. Den som röstar Ja stödjer Christer Falks yrkande och den som
röstar Nej stödjer Catharina Hjortzberg-Nordlunds yrkande. Vinner Nej har
omvårdnadsnämnden beslutat avslå Christer Falks yrkande om att göra en
intresseförfrågan om personalkooperativ hos personalen.
Vid upprop röstar för Ja-propositionen: Christer Falk, Lars Lagerkvist, Lars Jerden
och Sussanne Norberg. För Nej-propositionen röstar: Margaretha Helgesson, Gunilla
Barkar, Anders Pettersson, Evy Millbäck, Anna Maria Zorilla, Ann Christine Wiborgh
och Catharina Hjortzberg-Nordlund.
Omvårdnadsnämnden har således med 7 Nej- röster mot 4 Ja-röster beslutat avslå
Christer Falks tilläggsyrkande.
Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Omvårdnadsnämnden har således beslutat
att ge omvårdnadsförvaltningens utvecklings- och kvalitetsgrupp i uppdrag att
tillsammans med omvårdnadsnämndens presidium senast till omvårdnadsnämndens
sammanträde i maj 2007 utreda och föreslå 2-3 enheter inom Falu kommuns särskilda
boendeformer, som är lämpliga att lägga ut på upphandling samt
att påbörja ett förslag till en mera långsiktig upphandlingsstrategi och plan för fortsatta
upphandlingar av tjänster och verksamheter inom omvårdnadsnämndens
verksamhetsområde under mandatperioden 2007 - 2010.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Statistikrapport till Länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen, SoL 16 kap. 6 § f och 6 § h.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse
2007-04-12.
Ärendet gäller den kvartalsvisa redovisningen av ej verkställda biståndsbeslut som
omvårdnadsnämnden enligt Socialtjänstlagen är skyldig att redovisa till länsstyrelsen,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Av statistikrapporten framgår att det
under 1:a kvartalet 2007 fanns 20 ärenden med gynnande biståndsbeslut avseende
särskilt boende för äldre som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att anteckna rapporten till protokollet
att överlämna individstatistik, som redovisas i särskild sekretessbilaga, och
ovanstående redovisning till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
att till kommunfullmäktige anmäla ovanstående redovisning som visar att 20 beslut
om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § inte har verkställt inom tre
månader under 1:a kvartalet 2007.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Länsstyrelsen Dalarna
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
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Enkätundersökning till omvårdnadsnämndens kunder.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse
2007-04-03.
Ärendet gäller omvårdnadsförvaltnings planer på att under 2007 genomföra en större
enkätundersökning hos förvaltningens samtliga kunder för att få en återkoppling på
hur de uppfattar kvalitén i de biståndsinsatser som tillhandahålls. Det är två enkäter
om vardera 15 frågor som i det ena fallet riktar sig till personer med hemtjänstinsatser
och i det andra fallet riktar sig till personer i särskilt boende. Enkäterna är framtagna i
samverkan med Dalarnas Forskningsråd och ett antal närliggande kommuner och
möjliggör att göra jämförelser mellan kommunerna på upplevd kvalitet.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra enkätundersökningen enligt
bilaga nr 1 till samtliga kunder inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter
hemtjänst och särskilt boende samt
att omvårdnadsförvaltningen återredovisar resultatet av enkätundersökningen till
omvårdnadsnämnden vid omvårdnadsnämndens sammanträde i juni 2007.
Ledamoten Lars Jerdén anser att de mål som finns för verksamheten i bl.a.
budgetdokument inte kan utvärderas med de frågor som finns i enkäten. Detta är en
brist som borde rättas till menar han och yrkar därför på att ärendet återremitteras.
Ledamöterna Margaretha Helgesson och Gunilla Barkar instämmer i Lars Jerdéns
yrkande.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att återremitera enkäten till omvårdnadsförvaltningen för omarbetning.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Detaljplaneprogram för Lilla Källviken - Remissvar.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteutlåtande daterat
2007-04-04.
Ärendet gäller ett förslag till detaljplaneprogram för ett markområde mellan Källviken
och Tallen som tidigare i kommunens översiktsplanering 1990 var ämnat som
bostadsområde med ca 800 lägenheter. I nu aktuellt detaljplaneprogram för området
föreslås att området ska innehålla ca. 400 bostäder företrädesvis i form av friliggande
villor och kedjehus. Omvårdnadsförvaltningen betonar att det är angeläget att det
ordnas med gång- och cykelvägar till Tallens köpcentrum liksom bra kollektivtrafik.
Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker förslaget.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen och stadsbyggnadskontoret som
omvårdnadsnämndens yttrande över detaljplaneprogrammet för Lilla Källviken.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Stadsbyggnadskontoret
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För delgivning: Ansökan om statliga stimulansmedel för insatser inom vård och
omsorg om äldre för år 2007 och 2008.
Omvårdnadsförvaltningen redovisar i Ansökan 2007-04-11, ingiven till
Socialstyrelsen samma dag via E-post, slutligt vilka utvecklingsprojekt som man avser
att bedriva med stöd av de statliga stimulansmedlen för år 2007 och 2008.
Vid omvårdnadsnämndens sammanträde 2007-02-28 och 2007-03-28 informerades
omvårdnadsnämnden om att statligt stimulansbidrag kommer att utgå under år 2007
och 2008 för utvecklingsinsatser inom vård och omsorg om äldre personer och att Falu
kommun preliminärt tilldelats ett bidrag om 5,6 mkr för olika projekt inom området.
En preliminär plan för hur stimulansmedlen skulle användas godkändes av
omvårdnadsnämnden 2007-03-28 § 49. Vidare uppdrogs åt ordförande att slutligt
godkänna och underteckna ansökningarna avseende de statliga stimulansmedlen vilket
skett 2007-04-11.
Anmäles att Vårdförbundet 2007-04-17 inkommit med synpunkter på ansökan
avseende projektet för demensvården.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ansökan till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Socialstyrelsen
Äldreenheten
106 30 Stockholm
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För delgivning: Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2007-03-29 angående Tillsyn över
äldreomsorg, särskilt boende – Källegården.

Länsstyrelsen Dalarna har efter en nattlig tillsyn 2006-12-05 – 12-06 av särskilda
boendet Källegården beslutat att rikta viss kritik mot verksamheten och påpeka att
vissa områden inom verksamheten behöver förbättras. Länsstyrelsen vill ha
omvårdnadsnämndens redogörelse med tidplan över åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtas med anledning av länsstyrelsens beslut.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna länsstyrelsens beslut till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Länsstyrelsen Dalarna
Åsgatan 38
791 84 Falun
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För delgivning: Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2007-03-29 angående Tillsyn över
äldreomsorg, särskilt boende – Gruvrisgården.
Länsstyrelsen Dalarna har efter en nattlig tillsyn 2006-12-05 – 12-06 av särskilda
boendet Gruvrisgården beslutat att rikta viss kritik mot verksamheten och påpeka att
vissa områden inom verksamheten behöver förbättras. Länsstyrelsen vill ha
omvårdnadsnämndens redogörelse med tidplan över åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtas med anledning av länsstyrelsens beslut.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna länsstyrelsens beslut till protokollet.
_______

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Länsstyrelsen Dalarna
Åsgatan 38
791 84 Falun
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Rapporter från utsedda kontaktpolitiker inom omvårdnadsnämnden.
Omvårdnadsnämnden beslutade 2007-02-28 § 23 att utse kontaktpolitiker till
verksamheter och enheter inom omvårdnadsförvaltningen för mandatperioden 20072010. Vid dagens sammanträde lämnas en första kort redovisning av möten och
intryck från verksamheterna och enheterna av de utsedda kontaktpolitikerna.
Omvårdnadsnämnden besluter
att anteckna informationen till protokollet.
______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende mars månad 2007.
Omvårdnadsförvaltningen redovisar på delegationslista 2007-04-02 de
delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare inom omvårdnadsförvaltningen
avseende bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen under mars månad 2007.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna besluten till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för mars 2007.
Följande ärenden har av ordförande lottats för individuell redovisning:
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
Vidare föredrogs ett enskilt ärende som är föremål för handläggning och där
omvårdnadsförvaltningen önskade få viss vägledning av nämnden i beslutsfattandet.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna lottade ärenden och övrigt ärende till protokollet.
_______

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Anmälan om beslut i personalärenden.

Omvårdnadsnämnden delges ovan rubricerat i form av pärmredovisning.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna anmälningarna till protokollet.

§ 77

Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse daterad
2007-04-11 med bilagor enligt följande:
- Protokoll från kommunfullmäktige 2007-03-08 § 30 angående Fastställelse av
kommunövergripande jämställdhetsplan och handlingsplan vid sexuella trakasserier.
- Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2007-03-21.
- Protokoll från samverkansberedningen mellan Falu kommun och landstinget
Dalarna 2007-03-22.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.
_______

.

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
Sektionscheftjänst särskilt boende
Förvaltningschef Tommy Qvarfordth omtalar att den nyutnämnde sektionschefen för
sektionen särskilt boende, xx, som skulle tillträda tjänsten 2007-07-01, har meddelat
att hon inte kommer att tillträda tjänsten som planerat utan har återtagit sin ansökan.
Trygghetslarm
Sektionschef Eva Grönlund meddelar att det kan befaras att en larmknapp till ett
individuellt trygghetslarm inte fungerat när personen försökt larma om hjälp. Nya
kontroller av larmknapparnas funktion ska därför göras.
Omvårdnadsförvaltningen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Information om Sektionen ordinärt boende.
Sektionschef Eva Grönlund, enhetscheferna Leif Ekman, Lena Olsson, Vivianne
Åkerlund och Eva Busk samt undersköterskorna xx och xxoch sjuksköterskan xx
informerar om sektion ordinärt boendens organisation, uppdrag och verksamheter.
Verksamheten kan delas in i fyra områden enligt följande:
- Larm, Nattpatruller, Fritidsverksamhet och Matdistribution
- Hemtjänst
- Korttidsplatser
- Daglig verksamhet
Ca 500 personal finns inom verksamheten varav 420 personer arbetar som
vårdbiträden och undersköterskor. Verksamheten har en driftsbudget på 190 mkr.
Målet för verksamheten är högt ställd och ambitionen är att skapa ” Dalarnas bästa
hemtjänst, dagverksamheter och korttidsplatser”.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund tackar för en uttömmande och väl
genomförd information.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
_______

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Byte av sammanträdesdag för omvårdnadsnämnden
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund föreslår att omvårdnadsnämndens
sammanträde 2007-09-19 flyttas en vecka framåt till 2007-09-26 med anledning av
förvaltningens och presidiets deltagande i Föreningen Sveriges Socialchefers
studiedagar.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att flytta sammanträdet från 2007-09-19 till 2007-09-26.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning

