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Ekonomisk uppföljning februari 2012

Ärendet
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. februari 2012, inklusive
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden vid
dagens sammanträde. Resultatet för perioden är 1,1 mkr, dock saknas debiteringar från itkontoret och personalkontoret med ca 0,8 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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Budgetdialog 2013
Dnr: OMV 0078/12

Ärendet
Inför budgetdialog 2013 tar omvårdnadsförvaltningen fram ett dokument enligt mall från
Ekonomikontoret innehållande riktlinjer och förutsättningar.
.

Beslutsunderlag
 ”Planförutsättningar inför budget 2013-2015”
 ”Preliminära driftsramar 2013-2015”
 ”Verksamhetsbudget 2013 (planeringsperiod 2014-2015)”
Förslag till beslut
Godkänna dokumentet Verksamhetsbudget 2013 (planeringsperiod 2014-2015)
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandens signaturer
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Kvalitetsuppföljningsrapport Bjursåsgården
Dnr: OMV0163/11

Ärendet
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitetsoch utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboendet
Bjursåsgården. Bjursåsgården som drivs i egen regi, besöktes i oktober 2011.
Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vårdoch omsorgsboende. Resultatet från kvalitetsuppföljningen redovisas i en rapport, se bilaga 1.
De områden som får påpekanden i kvalitetsuppföljningen är bland annat avvikelsehantering,
dokumentation samt vård- och omsorgsplanering. Omvårdnadsförvaltningen anser inte att det
finns grund för att rikta någon allvarlig kritik mot utföraren då enheten drivs på ett bra sätt.
Omvårdnadsförvaltningen kommer att följa upp de områden där påpekanden föreligger under
juni 2012. Det allmänna intrycket vid kvalitetsrevisionen är att boendemiljön var harmonisk
samt att alla visar ett engagemang och intresse. Kvalitetsrevisionen har också funnit flera
goda exempel.
Leif Ekman sektionschef vård- och omsorgsboende och Anna Lundell- Bohlin, enhetschef
Bjursåsgården presenterar den åtgärdsplan som gjorts utifrån kvalitetsrevisionen.
Beslutsunderlag
 ”Revisionsrapport Bjursåsgården 2011”
Förslag till beslut
1.

Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp de påpekanden som
gjorts i kvalitetsuppföljningsrapporten.

2.

Redovisad kvalitetsuppföljningsrapport från Norshöjden antecknas till
protokollet.

3.

Informationen från ansvariga chefer antecknas till protokollet.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:
Leif Ekman, sektionschef Vård- och omsorgsboende
Anna Lundell Bohlin, enhetschef Bjursåsgården

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Redovisning av stimulansbidrag
Dnr OMV0092/11

Ärendet
Sedan 2006 har stimulansmedel fördelats till landsting och kommuner för att driva
utvecklingen framåt inom äldreomsorgen. De områden som prioriterats under 2011 är
rehabilitering, kost och nutrition samt förebyggande hembesök. Omvårdnadsnämnden har
fortlöpande informerats om resultaten från de områden där omvårdnadsförvaltningen bedrivit
utvecklings- och förbättringsarbete med statliga stimulansmedel.
Förslag till beslut
1. Omvårdnadsförvaltningens redovisning av 2011 års stimulansbidrag för insatser inom
vård och omsorg om äldre personer antecknas till protokollet.
Beslutsunderlag
”Ekonomisk redovisning för 2011”
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sänds till:
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
XX.XX@socialstyrelsen.se

Justerandens signaturer
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Fråga om avtalsförlängning för Temabo och Carema Care
Dnr OMV0120/07

Ärendet
Omvårdnadsnämnden beslutade 2007-08-29 att verksamheten vid Daljunkaregården,
Norshöjden och Korsnäsgården skulle konkurrensutsättas och gav omvårdnadsförvaltningen i
uppdrag att utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling. Upphandlingen gjordes i en s.k.
kvalitetsupphandling med fast pris. Anbudsgivarna konkurrerade om uppdraget genom de
mervärden som kunde erbjudas utöver de grundläggande kraven. Mervärdena bedömdes och
utvärderades av omvårdnadsförvaltningen.
Under andra halvåret av 2011 hamnade Carema Care i medias fokus efter att allvarliga brister
i vård och omsorgs uppdagats vid äldreboendet Koppargården i Vällingby. I samband med
detta uppmärksammades ägarförhållandena som rådde mellan Carema Care AB och ägaren
Ambea som i sin tur som ägs av Triton och KKR på en 50-50 basis.
I det lokala perspektivet har både Carema Care och Temabo bidragit till en utveckling av
kvaliteten inom äldreomsorgen. Men med anledning av den diskussion som följde ser
omvårdnadsförvaltningen det som principiellt viktigt och intressant att i en förnyad
upphandling pröva hur krav och/eller värdering av ett anbudsgivande företags
ägarförhållanden kan/bör vägas in i ett tilldelningsbeslut.
Förslag till beslut
1. Avtalet med Temabo rörande driften av Daljunkaregården förlängs med två år.
2. Avtalet med Carema Care rörande driften av Norshöjden och Korsnäsgården avslutas i
samband med att nuvarande avtal löper ut den 30 april 2013.
3. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av
verksamheterna vid Norshöjden och Korsnäsgården
4. I förfrågningsunderlaget för upphandling av verksamheten vid Norshöjden och
Korsnäsgården ska det framgå att omvårdnadsnämnden vill veta, och om det är
upphandlingsrättsligt möjligt, ställa krav och värdera huvudägarens värdegrund och
finansiella relation till anbudsgivande företag.
Yrkanden
Punkt ett; Inger Ohlenius (MP) och andre vice ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund
(M) stödjer beslutet.
Punkt två: andre vice ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) yrkar på att avtalet med
Carema inte sägs upp utan det förlängs med två år såsom Temabo. Anders Pettersson (FAP)
instämmer i yrkandet.
Ordförande Christer Falk ställer förvaltningens förslag mot förslaget att Carema förlängs två
år och finner att förvaltningens förslag bifalles. Votering begärs av andre vice ordförande
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M).

Justerandens signaturer
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Ordförande Christer Falk (S) ställer följande proposition: de som anser att avtalet med
Carema bör sägas upp säger ja och de som anser att avtalet bör förlängas säger nej.
Förste vice ordförande Patrik Andersson (V), Karin Jacobsson (S), Lars Lagerqvist (S),
Camilla Knutsson (S), Inger Olenius (MP), Gunilla Barkar-Tagesdotter (C) samt ordförande
Christer Falk (S) röstar ja.
Andre vice ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Vanja Ottevall (M), Anders
Pettersson (FAP), Ewy Millbäck (KD) röstar nej.
Förvaltningens förslag röstas igenom med röstetalet 7-4.
Andre vice ordförande Catharina Hjorzberg-Nordlund (M), Ewy Millbäck, Vanja Ottevall
(M) och Anders Pettersson (FAP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Punkt 3 Inger Olenius (MP) yrkar på ändring av punkt tre till ”Omvårdnadsförvaltningen får i
uppdrag att ta över verksamheten vid Norshöjden och Korsnäsgården i egen regi samt att
punkt fyra utgår”. Ordföranden Christer Falk (S) ställer ovanstående förslag mot
förvaltningens förslag och finner förvaltningens förslag bifallet. Inger Olenius (MP)
reserverar sig mot förslaget.
Protokollsanteckning
Angående yrkandena på punkt 3-4; ”Jag håller i sak med MP i frågan, men med hänsyn till
förhandlingarna inom det rödgröna samarbetet väljer jag att bifalla förslaget om entreprenad,
mot att det hålls hårdare krav vid upphandlingen av etisk karaktär, med möjlighet att ta
tillbaka verksamheten i egen regi om kraven inte går att uppfylla.”
Förste vice ordförande Patrik Andersson (V)
Beslutsunderlag
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar, efter votering, enligt förvaltningens förslag

Sänds till:
Carema Care AB
Temabo AB

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ippi

Ärendet
Projektledare Inga-Lill Norman informerar nämnden om hur projektet med
kommunikationsplattformen Ippi fortskrider. Ippi är tänkt att underlätta kommunikation via epost, sms och andra elektroniska kommunikationssätt för äldre/funktionshindrade. En
utvärdering kommer att göras för att ta reda på hur Ippi har fungerat.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Kommunalisering hemsjukvården

Ärendet
Sektionschef Jonas Hampus ger en lägesrapport om hur arbetet med kommunaliseringen av
hemsjukvården fortskrider. Region Dalarnas direktion kommer fatta beslut angående
hemsjukvården i juni. Detta kommer att skickas till dalakommunernas fullmäktige för
fastställande, omvårdnadsförvaltningens förhoppning är att omvårdnadsnämnden kan börja
bereda ärendet i maj.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Grundbidrag pensionärsorganisationer
Dnr. OMV0195/11

Ärendet
Från 1997 har grundbidrag till pensionärsorganisationer utgått från socialnämndens stiftelser
och donationer om 30 kr. 2011 höjdes bidraget till 50 kr, 30 kr av dessa ska utgå från
Socialnämndens stiftelser och donationer, 20 kr ska tas ur omvårdnadsnämndens budget.
Anders Pettersson (FAP) deltar inte i beslutet på grund av risk för delikatessjäv.
Förslag till beslut
1. Utbetala grundbidrag om 20 kr per medlem till de pensionärsorganisationer som
redovisas i tjänsteskrivelsen
2. Skicka ansökan till Socialförvaltningen för utbetalning av donationsbidrag för
pensionärsorganisation om 30 kr per medlem.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:
Mikael Söderlund, Omvårdnadsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandens signaturer
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Uppdatering hygienpaket
Dnr.OMV0046/12

Ärendet
2005-12-21 § 328 fattade socialnämnden beslut att inom ramen för bistånd enligt SoL 4 kap §
1 som ges till personer boende i särskild boendeform för äldre att erbjuda ett abonnemang på
ett hygienpaket innehållande tvål, tvättmedel, tandkräm, toalettpapper samt tvättlappar. Detta
har tillämpats sen 2006-01-01.
Under tidens gång har hygienpaketets innehåll förändrats, dessutom innehöll abonnemanget
från början inte vad som behövs för att sköta den dagliga hygienen. Det vore mer praktiskt
och lätthanterligt att omvårdnadsnämnden slog fast att hygienpaketet innehåller produkter
som behövs för att sköta den dagliga hygienen. När det gäller korttidsplatser är omsättningen
på boende stor, för enklast möjliga hantering bör dygnsavgift tas ut för hygienartiklar.
Förslag till beslut
1. I de hygienpaket som boende i vård- och omsorgsboende har möjlighet att abonnera
ska endast ingå dagliga hygienartiklar. Tvättmedel, rengöringsmedel, toalettpapper ska
ingå i omvårdnadsavgiften.
2. På kortidsenheten/-platser ska tvättmedel, rengöringsmedel och dylikt ingå i
omvårdnadsavgiften.
3. På korttidsplatser ska hygienartiklar ingå på samma sätt som mat och debiteras per
dygn.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till:
Enhetschefer sektion vård- och omsorgsboende

Justerandens signaturer
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Trygghetsboende
Dnr.

Ärendet
Bostadsprogram för Falu Kommun som antogs 2011-06-09 och Boendeplan för äldre,
beskriver att Falu Kommun ska möjliggöra för öppnandet av ett trygghetsboende årligen.
Förslag till beslut
1. Britsarvsgården kategoriseras under 2012 till ett trygghetsboende enligt
kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer för trygghetsboende – principiellt
ställningstagande”.
2. Omvårdnadsförvaltningen bemannar och bedriver verksamhet på trygghetsboendet
Britsarvsgården.
3. Omvårdnadsnämnden äskar om tillskott i budget med 400 000 kr för detta uppdrag.
Beslutsunderlag
1. Bostadsprogram för Falu Kommun 2012-2014
2. Boendeplan för äldre 2011-2030
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Anmälan delegationsbeslut om avskrivningar av kundfordringar
Dnr.

Ärendet
Ekonomikontoret har inkommit med två skrivelser med förslag om att omvårdnadschefen
beslutar om att avskriva kundfordringar om 521 852 och 88703, totalt 610 555 kr.
Förslag till beslut
Omvårdnadschefen beslutar om avskrivningar av fordringar enligt ekonomikontorets förslag,
samt att beloppet dras från ansvar 1100, konto 7381 och tjänst 510000 inom
omvårdnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelser daterade 2012-02-02 och 2012-02-07
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:
Ekonomikontoret, XX

Justerandens signaturer
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Principiellt ärende
Dnr.

Ärendet
Tre principiella ärenden delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde.
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar diskussionen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för februari månad
2012. Sekretess
Dnr:

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista)
daterad 2012-03-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Anmälan beslut i personalärenden
Dnr:

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av
pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
Dnr:

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden.
Beslutsunderlag
1. Övergång till digital leverans av handlingar under planprocessen, 2012-03-01
2. Carema Care, 2012-02-13
3. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 29, 2012-01-31
4. Föranmälan inspektion – Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus,
arbetsmiljöverket 2012-02-13
5. Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – utbetalning av
prestationsersättning 2011
6. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 5, 2012-02-09
7. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 12, 2012-02-09
8. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 15, 2012-02-09
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen lämnar svar på de frågor som ställdes vid februarinämnden;
 Omvårdnadschef Pia Joelsson, svarar på frågan från Gunilla Barkar-Tagesdotter (C)
om de privata entreprenörerna kan ringa kommunens hemtjänst för bistånd vid t.ex.
svåra lyft. Nej sådant avtal finns ej.
 Maria Skog, enhetschef kvalitet och utvecklingsenheten, svarar omvårdnadsnämnden
på frågan om kvalitetsrevisionerna bakåt i tiden; Det som framförallt återkommer år
efter år är brister i den sociala dokumentationen. Förvaltningschefen har godkänt att
enhetscheferna brister i den sociala dokumentationen i väntan på det nya
verksamhetssystemet. Avvikelser och synpunktshantering är också avvikelser som
återkommer år efter år. Alltför lång nattfasta och utevistelse är också återkommande
påpekanden.
Sektionschef Jonas Hampus informerar om:
 konkurrensverket gör en uppföljning av hur tio kommuner tillämpar LOV, Falu
Kommun är en av dessa.
 KPMG har fått i uppdrag att utarbeta förslag till värdighetsgarantier. Denna frågan
återkommer i aprilnämden.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer
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Paragraf
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Sammanträdesdatum

2012-03-28

Rapporter från kontaktpolitiker

Ärendet
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) kontaktpolitiker för anhörigstöd har tillsammans med
900 av omvårdnadnadsförvaltningens medarbetare varit på XX föreläsning om anhörigarbete,
inlämnar en skiftlig rapport om detta.
Anders Pettersson ( FAP) har varit på anhörigträff på Örjesbogården.
Kristina Wahlen (C) har varit på anhörigträff på Daljunkaregården.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer
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