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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§1

Information om sekretess, myndighetsutövning,
kommunalrätt, jäv och muta

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Stadsjurist Leif Nilsson informerar om sekretess, myndighetsutövning, kommunalrätt, jäv
och muta.
I och med undertecknadet av sekretessbeviset intygar varje ledarmot och ersättare i
omvårdnadsnämnden att de följer lagstiftningen rörande tystnadsplikt.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§2

Information om omvårdnadsnämndens reglemente

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadsnämndens reglemente fastställdes av kommunfullmäktige den 27 november
2014 och gäller från och med den 1 januari 2015. Handlingen har skickats till varje
ledarmot och ersättare i omvårdnadsnämnden via e-post den 5 januari 2015. I reglementet
anges vilka uppgifter som omvårdnadsnämnden har inom den kommunala organisationen.
Nämndsekreterare Beatrice Fernros och ordförande Anna Hägglund redogör för
reglementets innehåll och svarar på frågor.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§3

Eventuella frågor om arvode och kontaktpolitikerrollen

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Inga frågor kring arvode till förtroendevalda från Falu kommun ställdes.
Kontaktpolitiker företräder nämnden och ska bevaka kundernas och anhörigas intressen
vad gäller innehåll och kvalitet i den service som erbjuds. Ersättning ges för maximalt en
heldag eller två halvdagar per år ute i verksamheten. Besöket redovisas muntligen på
nästkommande sammanträde och en skriftlig redogörelse ska bifogas protokollet.
Ersättning ansöks på en enskild rapport som fås av nämndsekreteraren. Alla
kontaktpolitiker kommer att få legitimation som kan användas vid besök ute i
verksamheten. Mer information om detta kommer längre fram från nämndsekreteraren.
Nämndsekreterare Beatrice Fernros svarar på frågor kring kontaktpolitikerrollen.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§4

Beslut om delegationsordning 2015

OMV0026/15
Beslut
Nämnden antar delegationsordningen för omvårdnadsförvaltningen från och med 201502-01 i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
I kommunallagen och socialtjänstlagen framgår att nämnden kan delegera beslutanderätten
till utskott av nämnden eller till tjänsteman. Delegationsordningen visar vilken/vilka som
får fatta en viss sorts beslut å omvårdnadsnämndens vägnar. I alla dessa beslut är det
fortfarande omvårdnadsnämnden som är yttersta beslutsfattare. Omvårdnadsnämnden kan
inte ändra på ett beslut som fattats på delegation, men om nämnden anser att
delegationsrätten utövas på fel sätt kan nämnden återta delegationsrätten.
De föreslagna ändringarna innebär en höjning av beloppsgränsen för handläggarna av
bostadsanpassningsbidragen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2015-01-14 Delegationsordning 2015
2. Delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun från och med
2015-02-01
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§5

Beslut om attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2015

OMV0015/15
Beslut
1. Nämnden godkänner upprättat förslag till attesträtter.
2. Förvaltningschefen ges behörighet att löpande under året underteckna de
förändringar av attesträtter som behöver göras och sektionschef ges motsvarande
behörighet inom sitt område.
3. Förvaltningschef och controller ges behörighet att underteckna manuella övriga
utbetalningar och sektionschef ges motsvarande behörighet inom sitt område.
Sammanfattning
Omvårdnadsförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde i enlighet med § 4 i Reglemente om ansvar, befogenheter
och kontroll vid betalningar m.m. i Falu Kommun. Vid enstaka tillfällen uppstår behov
av attesträtt för samtliga omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår att förvaltningschef och controller ges rätt att
attestera vid dessa tillfällen.
När det gäller under året tillkommande attesträtter och avslutande av attesträtter föreslår
förvaltningen att förvaltningschef ges behörighet att underteckna dessa förändringar.
Motsvarande föreslås också gälla för sektionschef inom dennes ansvarsområde. I de fall
manuella namnteckningar behövs för att underteckna utbetalningar som inte inkommer
via elektronisk fakturahantering bör förvaltningschef, controller och sektionschef ges
rätt att underteckna dessa.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Attester ansvar och befattning 2015
2. Attester utdrag ur registret giltigt december 2014
3. Attester manuella utbetalningar 2015
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§6

Beslut om internkontrollplan

OMV0140/14
Beslut
Nämnden antar plan för internkontroll för 2015 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Kommunen har ett gällande internkontrollreglemente sedan 1 januari 2007 som
varje nämnd/förvaltning ansvarar för att säkerställa åtlydandet av. Det primära
syftet med internkontroll är att fastställa att de mål som kommunfullmäktige
beslutat om uppfylls. Kommunstyrelsens allmänna utskott tog den 19 oktober
2011 (§ 76) beslut om reviderad modell och tidsplan för internkontroll.
Revideringen förde med sig att man årligen beslutar om två kommungemensamma kontrollpunkter som ska finnas med i varje nämnds internkontroll.
För 2015 är dessa gemensamma kontrollpunkter:


Ärendehantering, återkoppling till medborgare/frågeställare



Delegationsordning och anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Som specifika kontrollpunkter för internkontroll inom omvårdnadsförvaltningen
föreslås följande:


Enhetschefens sociala dokumentation



Systematiskt arbetsmiljöarbete



Förebyggande arbete hälso- och sjukvårdsområdet

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Internkontrollplan omvårdnadsförvaltningen 2015
2. Gemensamma granskningsområden 2015
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§7

Beslut om sammanträdesplan 2015

OMV0009/14
Beslut
Nämnden fastställer sammanträdesplan för 2015 enligt framlagt förslag.
Ärende
Enligt omvårdnadsnämndens reglemente, § 11, ska nämnden årligen fastställa en
sammanträdesplan.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2015
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunikationskontoret
Stadskansliet
IT-samordnare
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§8

Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet för
mandatperioden 2015-2018

OMV0004/15
Beslut
Nämnden utser Anna Hägglund till ordförande för kommunala pensionärsrådet för
mandatperioden 2015-2018.
Ärende
Anna Fält föreslår Anna Hägglund. Inga andra förslag ges.
Ordförande Anna Hägglund informerar vidare att hon själv tillsammans med Christer
Carlsson är med i samverkansberedningen. Anna Hägglund ingår och Christer Carlsson är
ersättare i den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Anna Hägglund ingår även i
styrgruppen för Innobuild, som är ett brett samarbetsprojekt med den norska kommunen
Lyngdal rörande innovativt tänkande vid nybyggnation av vård- och omsorgsboenden.
Anna Hägglund är även begravningsombud. Camilla Sparring är ledarmot i det kommunala
handikapprådet.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§9

Redovisning av uppföljning av omvårdnadsnämndens
kvalitetskriterier 2014

OMV0060/14
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisning av Uppföljning av
omvårdnadsnämndens kvalitets-kriterier del 2 och därmed har
den slutliga redovisningen för 2014 lämnats till nämnden.
Sammanfattning
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskraven för
tjänsterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemtjänstservice samt ledsagning. De ska
säkerhetsställa att den boende får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av hög
kvalitet. Kvalitetskriterierna revideras årligen.
I syfte att kontrollera efterlevnaden av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier skickades
under våren 2014 en enkät ut till nämndens alla utförare.
Dagens redovisning är del två i den uppföljningen som redovisades på
omvårdnadsnämndens sammanträde den 27 augusti 2014. Anledningen till att
uppföljningen redovisas igen, i form av del två, beror på att inte alla berörda enheterchefer
hade besvarat enkäten det vid tidpunkten för den första redovisningen.
Resultatet av enkätundersökningen är i det stora hela detsamma även nu när alla
enhetschefer inom ordinärt boende och alla utom en enhetschef inom vård- och
omsorgsboende skickat in sina svar. Sammanfattningsvis kan konstateras att
måluppfyllelsen är god och att verksamheterna till allra största del lever upp till
kvalitetskriterierna. De problemområden som identifierats är kända och enhetscheferna
arbetar kontinuerligt för att uppnå målen. Resultatet kommer att överlämnas till
sektionscheferna för vidare analys och genomgång med enhetscheferna, individuellt och i
grupp.
Enhetschef Maria Skog redogör för ärendet och svarar på frågor.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2015-01-07, Uppföljning av omvårdnadsnämndens
kvalitetskriterier del 2

2. Redovisning av egenkontroll av omvårdnadsnämndens
kvalitetskriterier 2014
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 10

Ekonomisk rapport
OMV0003/15

Beslut
Nämnden har tagit del av en första översiktligt lämnad redogörelse för den
ekonomiska uppföljningen till och med december 2014.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med december
2014 i sin korthet. Resultatet för 2014 är -4 miljoner kronor. En mer utförlig genomgång
kommer att redovisas på sammanträdet i februari.
Controller Mikael Söderlund redogör för ärendet och svarar på frågor.
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om att hon och presidiet kommer att delta i ett
heldagsmöte den 10 februari om verksamhet och budget inför 2016 på kallelse av
kommunstyrelsens ledningsutskott.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 11

Delegationsärenden avseende personalfrågor

Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen redovisar ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning och
står till förfogande med kompletterande muntlig information om ärendena så föranleder.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 12

Delegationsärenden under 2014 avseende hyresbefrielse i
samband med flyttning till särskild boendeform

OMV0011/14
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut under 2014 avseende
hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-18 de
delegationsbeslut som fattats avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild
boendeform under tiden 1 januari till 31 december 2014.
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om att 2014 var det 35 ansökningar om
hyresbefrielse varav 20 bifallits, vilket är ungefär samma antal som tidigare år.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 13

Delegationsärenden under 2014 avseende särskild
jämkning av omvårdnadsavgift

OMV0010/14
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut under 2014 avseende
särskild jämkning av omvårdnadsavgift.
Sammanfattning
Omvårdnadsförvaltningen anmäler i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-18 de
delegationsbeslut avseende individuell jämkning av omvårdnadsavgifter med mera enligt 8
kap §§2-9 socialtjänstlagen för tiden 1 januari till 31 december 2014.
Under år 2014 inkom två ansökningar vilka bifölls. Detta är i stort sett samma antal som
tidigare år.

Sammanträdesprotokoll

17 (23)

Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 14

Övriga delegationsärenden under december 2014

OMV0020/14
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut som fattats enligt
socialtjänstlagen respektive lagen om bostadanpassningsbidrag.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar
(delegationslistor) daterad 2015-01-02 respektive 2015-01-15 de delegationsbeslut som
fattats enligt socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Sektionschef Jonas Hampus redogör för de synpunkter som han lämnat till handläggarna
efter att ha gjort stickprov bland de fattade besluten. Utredningsmallen ”SoL tillfällig
utredning” används inkonsekvent, målformuleringarna kan bli mer precisa och individuellt
anpassade samt ansökan kan preciseras mer.
Vidare redogörs för två ärenden som tagits upp i nämnden för diskussion under år 2014,
varav ett biståndsärende och ett bostadsanspassningsärende.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 15
Rapportering av ej verkställda beslut avseende vård- och
omsorgsboenden kvartal 4 2014
OMV0019/14
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av ej verkställda beslut avseende vård- och
omsorgsboenden kvartal 4 2014.
Ärende
Enligt Socialtjänstlagen, SoL 16 kap. 6 f § och 6 h §, ska omvårdnadsnämnden en
gång per kvartal lämna en statistikrapport avseende gynnande biståndsbeslut enligt 4
kap. 1 § samma lag, som inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats
eller från det att verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader. Omvårdnadsnämnden ska också på individnivå till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från det att verkställigheten avbrutits och inte verkställts
på nytt inom tre månader.
Till omvårdnadsnämnden rapporteras ovan rubricerat ärende i form av
pärmredovisning.
Beslutsunderlag
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt
socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f och § 6 h.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 16

Anmälningsärenden

OMV0005/15
Beslut
Nämnden har tagit del av följande anmälningsärenden i form av pärmredovisning:
Ärende
1.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-06 § 13 Svar på
motion från Katarina Gustavsson (KD) Uppvakta alla 100 åringar i
vår kommun OMV0125/13
2.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-11-18 § 15 Införande av
digitala nämnden fas 2 OMV0005/14

3.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-06 § 28
Sammanträdesordning 2015 för kommunfullmäktige KS0660/14
OMV0005/14

4.

Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2014-11-28 § 8
Vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14

5.

Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2014-11-26
§ 9 Godkännande av avtal om växling av semesterdagstillägg till
semesterdagar OMV0005/14

6.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27 § 38 Revidering
och fastställande av budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-17
samt mål för god ekonomisk hushållning OMV0001/14

7.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27 § 46
Godkännande av reglemente för omvårdnadsnämnden OMV0161/14

8.

NY version - Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27 § 46
Godkännande av reglemente för omvårdnadsnämnden OMV0161/14

9.

Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2014-12-18 § 15
Antagande av entreprenör för mark och grund - vårdboende i
Hälsinggården OMV0098/14

10.

Sveriges kommuner och Landsting och regeringen har nu godkänt en
ny överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2015 OMV0163/14

11.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-12-11 § 74 Beslut om
turordning för ersättares inträde OMV0005/14

12.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-12-11 § 70 Val av
ledamöter, ersättare och presidium i kommunens nämnder för
mandatperioden 2015-2018 OMV0005/14
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 17

Aktuellt från förvaltningen

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande:


Det kommer att initieras ett arbetsmiljöprojekt på enheten Herrhagen/Kvarnen.
Projektet kommer bland annat beröra delade turer.



Antal personer som har gynnande beslut om boendeplats, men ännu inte fått någon
plats är för närvarande åtta stycken gällande hög omvårdnad varav sex är på
korttidsboende och två i hemmet. Detta är en lagom lång kö utifrån att det kan
växla fort samtidigt som beläggningsgraden ska vara så hög som möjligt.
Motsvarande siffra för de som väntar på en boendeplats med demensinriktning är
lite sämre. Det är totalt 24 stycken som väntar på en plats på ett demensboende,
varav nio stycken vistas på korttidsboende och 14 i hemmet.

Sektionschef Jonas Hampus informerar om följande:


I Falun råder det sjuksköterskebrist både inom kommunen och landstinget, därför
kommer ett samarbete inledas mellan de båda parterna för att locka fler
sjuksköterskor till regionen. Kommunen kommer att göra en särskild satsning
gällande lönenivån för specialistsjuksköterskor och utbildning kommer att erbjudas
sjuksköterskor så att kommunen får fler specialistsjuksköterskor.



Det är ett ökat tryck på hemsjukvården. Just nu är det många korta insatser hos
kunderna, vilket är resurskrävande med tanke på att det relativt sett går åt mycket
tid till resor till/från kund jämfört med tid hos kund. Samma trend finns i hela länet.



Beviljas man hemtjänst av biståndshandläggare i Falu kommun har man rätt att
välja vem som ska utföra insatsen enligt lagen om valfrihet. Falu kommun har dels
hemtjänst i egen regi och dels flera privata företag som fått sina ansökningar
godkända att välja bland. Ytterligare företag har ansökt om att få bedriva hemtjänst
i form av serviceärenden, såsom städ, tvätt och hemhandling, i Falu kommun och
från och med den 27 januari 2015 står det klart att även Maid for you kommer att
vara ett valbart alternativ för omvårdnadsnämndens kunder.



Av 2014:12 SOSFS, Socialstyrelsens föreskrift, framgår att Socialstyrelsen har fått
i uppdrag titta på bemanningstätheten i vård- och omsorgsboenden. Falu kommun
ligger väldigt nära den modell som föreslås och har äskat och fått pengar från
kommunfullmäktige för att förstärka bemanningen på natten och utöka
biståndsenheten med en handläggare för att hinna med uppföljningar.

Sektionschef Kerstin Jansson informerar om följande:
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Omvårdnadsnämnden


Sammanträdesdatum
2015-01-28
Smedjan är ett boende som har mindre bra boendemiljö och planen är därför att det
boendet ska ersättas av ett boende som ska byggas i Hälsinggården som en del av
Innobuildprojektet.

Enhetschef Maria Skog informerar om följande:


Återrapportering har skett rörande statliga medel som beviljats för att utveckla
uppföljningen av företag som är verksamma inom kommunen med stöd av LOV,
lagen om valfrihet. Falu kommun har sammanlagt fått två miljoner, varav 100 000
kronor gått till samarbete med Rättviks kommun och Leksands kommun.
Samarbetet har kommit till för att följa upp företagen som är verksamma enligt
LOV då alla tre kommunerna är så små att jävighet lätt uppstår samt för att
utveckla information.



Omvårdnadsnämnden har tidigare ansökt om och fått medel för att arbeta med ett
projekt om våld i nära relationer. Projektet har utmynnat i att en handlingsplan är
upprättad och en handbok skriven. Medlen har även bekostat utbildningsinsatser för
personalen. Tanken är att ansöka om mer medel för att fortsatt arbete enligt
handlingsplanen.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 18

Kurser och konferenser

OMV0008/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
xx föreläser om bemanningsplanering – från behov till optimalt schema på teatern klockan
09:00-12:00 den 5 februari 2015.
Högskolan Dalarna bjuder in alla som arbetar inom äldreomsorgen till en föreläsning och
diskussion om fysisk aktivitet, fallrisk och fallprevention i Borlänge den 16 mars klockan
13:00-16:00. Det är xx som är föreläsare.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-01-28

§ 19

Övriga frågor

OMV0007/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Maria Skog informerar om att utvecklingschefen på socialförvaltningen visat upp
omvårdnadsnämndens handbok för våld i relationer på länsstyrelsens samordningsgrupp
kring våld. Handboken fick ett mycket positivt mottagande.
Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde.

