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Tendensrapport 2008:1 för omvårdnadsnämnden för det ekonomiska utfallet t.o.m.
februari månad 2008.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i särskild rapport
benämnd Tendensrapport 2008:1 – Driftsbudget.
Av rapporten framgår att omvårdnadsnämnden bedöms överskrida tilldelad budget för
år 2008 med 8,3 mkr. Det är i första hand personalkostnader och måltidskostnader som
bedöms förorsaka överskridandet.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund omtalar att kommunstyrelsen 2008-03-25
beslutat att utöka omvårdnadsnämndens budgetram med 2,3 mkr för 2008 för
finansiering av ytterligare 21 platser inom särskilt boende vid Bjursåsgården, Skoghem,
Smedjan och Gruvrisgården. Detta innebär att tendensrapporten och det befarade
budgetöverskridandet kan därför minskas till 6,0 mkr för år 2008.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund med flera reagerar över att det inte sedan
september 2007 finns något avtal med kommunservice om maten till äldreboendena och
mattjänsten samt att kostnaderna för maten ökat dramatiskt. Omvårdnadsnämnden kan
inte fortsättningsvis acceptera debitering för matproduktionen på löpande räkning.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund yrkar med instämmande av Gunilla Barkar
att omvårdnadsnämnden bl.a. ska besluta
att uppdra till omvårdnadsförvaltningen att senast till 2008-05-01 få till stånd ett avtal
med kommunservice om matleveranserna till äldreomsorgen. .
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen om tendensrapporten 2008:1 till protokollet
att uppdra till omvårdnadsförvaltningen att ta fram förslag om åtgärder för att nedbringa
det bedömda budgetöverskridandet samt
att uppdra till omvårdnadsförvaltningen att senast till 2008-05-01 få till stånd ett avtal
med kommunservice om matleveranserna till äldreomsorgen. .
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Kommunservice
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Underlag till omvårdnadsnämndens budgetdialog med kommunstyrelsen inför
budgetåret 2009 och ekonomisk flerårsplan för 2010 – 2011.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i särskild handling
benämnd Budgetdialog 2009 – 2011 – Omvårdnadsnämnden.
Omvårdnadsnämndens presidium och förvaltningsledningen ska 2008-04-02 med detta
dokument som underlag inför kommunstyrelsen redogöra för nämndens framtida
verksamhet och ekonomiska resurser.
Av handlingen framgår vilka kostnader enligt kommunens nya styrmodell i
tjänstekatalog som förvaltningen har för de verksamheter som man har ansvar för.
Vidare redovisas vilka prioriteringar och äskanden som omvårdnadsförvaltningen har
gjort inom drifts- respektive investeringsbudgeten inför budget 2009 och ekonomiska
flerårsplaneringen 2010- 2011. Enligt detta så skulle omvårdnadsnämnden behöva 9,5
mkr ytterligare för år 2009 utöver tilldelad ekonomisk ram i flerårsplan som är på
524,2 mkr
Förvaltningschef Tommy Qvarfordth föredrar ärendet och svarar på frågor. Underlaget
har fokus på ett kund- och anhörigperspektiv.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att godkänna underlaget för budgetdialogen för år 2009.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__

Exp utom fast tilldelning

.
_____________
___
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Yttrande över utredning ”Bo för att leva – Seniorbostäder och Trygghetsbostäder”.
SOU 2007:103.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteutlåtande
2008-03-14.
Ärendet gäller ett delbetänkande från Äldreboendedelegationen om s.k.
mellanboendeformer som av socialdepartementet är utsänt på remiss och där bl.a. Falu
kommun har utsetts som remissinstans. Kommunstyrelsen har översänt remissen till
omvårdnadsnämnden, kommunfastigheter och stadsbyggnadskontoret för synpunkter
innan officiellt remissvar avges från kommunen.
Controller Per Pettersson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Omvårdnadsförvaltningen tillstyrker i tjänsteutlåtandet utredningsförslaget att
begreppet ”särskilda boendeformer för äldre” som i dag är den lagtekniska
benämningen för biståndsprövat äldreboende ändras till ”vård- och omsorgsboende”.
Vidare anser förvaltningen att s.k. mellanboendeformer, senior- och trygghetsbostäder,
bör tillskapas för att kunna erbjuda den alltmer åldrade befolkningen bostäder med god
tillgänglighet, trygghet och gemenskap. Detta bör i första hand ske inom ramen för
den ordinarie bostadsförsörjningen och eventuellt i andra hand genom särskild
sociallagstiftning.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att som omvårdnadsnämndens svar på remissen ” Bo för att leva – Seniorbostäder och
Trygghetsbostäder” till kommunstyrelsen översända omvårdnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Kommunstyrelsen

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Paragraf

44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-03-26

7

Detaljplan för Slätta Centrum – Remissvar
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteutlåtande
2008-03-12.
Ärendet gäller ett förslag till ändrad detaljplan för Slätta Centrum som innebär ändrat
användningsområde för området. Nuvarande detaljplan anger att området ska
användas som stadsdelscentrum med kommersiellt , socialt och kulturellt innehåll.
Föreslagen ändring innebär att även bostäder kan tillåtas vilket kan möjliggöra
ombyggnation av en f.d. vårdcentral till bostäder/gruppboende.
Omvårdnadsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till ändrad detaljplan.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att översända tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret som omvårdnadsnämndens
yttrande över detaljplan för Slätta Centrum.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Stadsbyggnadskontoret
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Anmälan om missförhållande enligt 14 kap. 2 § Socialtjänstlagen, Lex Sarah.
Sekretess.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för rubricerat ärende i Missiv 2008-03-12 med
bilaga i form av skriftlig rapport.
Ärendet gäller en anmälan från personal i hemtjänstgruppen 2008-01-31 där man
påtalar att rubricerad person far illa.
Ärendet anmäldes på omvårdnadsnämndens sammanträde 2008-02-29 § 32 då
nämnden beslutade
att uppdra till omvårdnadsförvaltningen att utreda ärendet och till nästa sammanträde
redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av anmälan.
I den skriftliga rapporten daterad 2008-03-12 kan utläsas att det föreligger olika
uppfattningar mellan den vad den anmälande hemtjänstpersonalen anser vara bra
boendemiljö och vad den enskilde och dennes anhöriga anser vara godtagbara hemoch levnadsförhållanden. Insatser i form av dagverksamhet fem dagar i veckan samt
utökad hemtjänst bedöms för närvarande vara tillräckligt stöd för att vederbörande inte
ska fara illa.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att godkänna vidtagna åtgärder och förklara ärendet avslutat.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Socialstyrelsens beslut 2008-02-20 i Lex Maria-ärende vid Lunden
Sekretess.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska har i augusti 2007 anmält rubricerat ärende till
socialtstyrelsen enligt Lex Maria med anledning av felaktig läkemedelshantering vid
korttidsboendet Lunden, Falun. Socialstyrelsen har 2008-02-20 beslutat att begära en
redogörelse av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan för att få veta vilka åtgärder
man vidtagit med anledning av händelsen. Redogörelsen ska vara socialstyrelsen
tillhanda senast 2008-03-31.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen om beslutet till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Kammarätten i Sundsvalls dom 2008-02-21 angående bistånd i
hemmet. Sekretess.
Omvårdnadsnämnden delges rubricerad dom som gäller ett ärende om bistånd i
hemmet nattetid medan sammanboende man arbetar på annan ort. Ärendet har varit av
principiell karaktär och har därför av nämnden överklagats till Kammarrätten.
Nämndens besvär har dock inte vunnit gehör hos kammarrätten som avslagit
överklagandet.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna domen till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 avgivit ett yttrande till
Länsstyrelsen i tillsynsärende rörande rubricerad person som har ett gynnande
biståndsbeslut om särskilt boende som inte verkställts på grund av resursbrist.
Länsstyrelsen överväger nu att ansöka om att omvårdnadsnämnden ska betala en
särskild sanktionsavgift enligt Socialtjänstlagens 16 kap. § 6 a på grund av att beslutet
inte verkställts inom skälig tid.
I yttrandet redogör omvårdnadsförvaltningen för orsakerna till dröjsmålet med
verkställigheten och hävdar att det inte föreligger något skäl för länsstyrelsen att
ansöka om sanktionsavgift för dröjsmålet med verkställigheten.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes delegationsbeslut till protokollet.
______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 avgivit ett yttrande till
Länsstyrelsen i tillsynsärende rörande rubricerad person som har ett gynnande
biståndsbeslut om särskilt boende som inte verkställts på grund av resursbrist.
Länsstyrelsen överväger nu att ansöka om att omvårdnadsnämnden ska betala en
särskild sanktionsavgift enligt Socialtjänstlagens 16 kap. § 6 a på grund av att beslutet
inte verkställts inom skälig tid.
I yttrandet redogör omvårdnadsförvaltningen för orsakerna till dröjsmålet med
verkställigheten och hävdar att det inte föreligger något skäl för länsstyrelsen att
ansöka om sanktionsavgift för dröjsmålet med verkställigheten.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes delegationsbeslut till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 avgivit ett yttrande till
Länsstyrelsen i tillsynsärende rörande rubricerad person som har ett gynnande
biståndsbeslut om särskilt boende som inte verkställts på grund av resursbrist.
Länsstyrelsen överväger nu att ansöka om att omvårdnadsnämnden ska betala en
särskild sanktionsavgift enligt Socialtjänstlagens 16 kap. § 6 a på grund av att beslutet
inte verkställts inom skälig tid.
I yttrandet redogör omvårdnadsförvaltningen för orsakerna till dröjsmålet med
verkställigheten och hävdar att det inte föreligger något skäl för länsstyrelsen att
ansöka om sanktionsavgift för dröjsmålet med verkställigheten.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes delegationsbeslut till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsstyrelsen rörande
tillsyn gällande ej verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 avgivit ett yttrande till
Länsstyrelsen i tillsynsärende rörande rubricerad person som har ett gynnande
biståndsbeslut om särskilt boende som inte verkställts på grund av resursbrist.
Länsstyrelsen överväger nu att ansöka om att omvårdnadsnämnden ska betala en
särskild sanktionsavgift enligt Socialtjänstlagens 16 kap. § 6 a på grund av beslutet
inte verkställts inom skälig tid.
I yttrandet redogör omvårdnadsförvaltningen för orsakerna till dröjsmålet med
verkställigheten och hävdar att det inte föreligger något skäl för länsstyrelsen att
ansöka om sanktionsavgift för dröjsmålet med verkställigheten.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes delegationsbeslut till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-03-12 till länsrätten i
mål xxx-08 angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 översänt rubricerat yttrande till
länsrätten gällande länsstyrelsens framställning om utdömande av särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen för ej verkställt beslut om särskilt boende för rubricerad XX. Enligt
länsstyrelsens ansökan har omvårdnadsnämnden underlåtit att inom skälig tid erbjuda
särskilt boende varför länsstyrelsen yrkat att sanktionsavgift ska utgå.
Omvårdnadsnämnden har i tidigare yttranden till både länsstyrelsen och länsrätten
angivit skälen till den långa handläggningstiden och yrkat att länsstyrelsens ansökan
om särskild avgift ska avslås.
Länsstyrelsen har 2008-02-26 ånyo till länsrätten yttrat sig i ärendet men i stort sett
bara upprepat tidigare ställningstaganden. Länsrätten ger nu omvårdnadsnämnden
möjlighet att kommentera länsstyrelsens yttrande. Omvårdnadsnämndens ordförande
finner dock att inget ytterligare i sak tillförts ärendet och yrkar därför utan ytterligare
argumentering att länsstyrelsens ansökan om särskild avgift ska avslås.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes åtgärd till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-03-12 till länsrätten i
mål xxx-08 angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 översänt rubricerat yttrande till
länsrätten gällande länsstyrelsens framställning om utdömande av särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen för ej verkställt beslut om särskilt boende för rubricerad XX. Enligt
länsstyrelsens ansökan har omvårdnadsnämnden underlåtit att inom skälig tid erbjuda
särskilt boende varför länsstyrelsen yrkat att sanktionsavgift ska utgå.
Omvårdnadsnämnden har i tidigare yttranden till både länsstyrelsen och länsrätten
angivit skälen till den långa handläggningstiden och yrkat att länsstyrelsens ansökan
om särskild avgift ska avslås.
Länsstyrelsen har 2008-02-26 ånyo till länsrätten yttrat sig i ärendet men i stort sett
bara upprepat tidigare ställningstaganden. Länsrätten ger nu omvårdnadsnämnden
möjlighet att kommentera länsstyrelsens yttrande. Omvårdnadsnämndens ordförande
finner dock att inget ytterligare i sak tillförts ärendet och yrkar därför utan ytterligare
argumentering att länsstyrelsens ansökan om särskild avgift ska avslås.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes åtgärd till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande 2008-03-12 till länsrätten i
mål xxx-08 angående särskild avgift enligt Socialtjänstlagen. Sekretess.
Anmäles att ordförande på delegation 2008-03-12 översänt rubricerat yttrande till
länsrätten gällande länsstyrelsens framställning om utdömande av särskild avgift enligt
Socialtjänstlagen för ej verkställt beslut om särskilt boende för rubricerad XX. Enligt
länsstyrelsens ansökan har omvårdnadsnämnden underlåtit att inom skälig tid erbjuda
särskilt boende varför länsstyrelsen yrkat att sanktionsavgift ska utgå.
Omvårdnadsnämnden har i tidigare yttranden till både länsstyrelsen och länsrätten
angivit skälen till den långa handläggningstiden och yrkat att länsstyrelsens ansökan
om särskild avgift ska avslås.
Länsstyrelsen har 2008-02-26 ånyo till länsrätten yttrat sig i ärendet men i stort sett
bara upprepat tidigare ställningstaganden. Länsrätten ger nu omvårdnadsnämnden
möjlighet att kommentera länsstyrelsens yttrande. Omvårdnadsnämndens ordförande
finner dock att inget ytterligare i sak tillförts ärendet och yrkar därför utan ytterligare
argumentering att länsstyrelsens ansökan om särskild avgift ska avslås.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna ordförandes åtgärd till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
avseende februari månad 2008.
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning en förteckning daterad
2008-03-07 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare
inom omvårdnadsförvaltningen avseende bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
under februari månad 2008.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delegationsbesluten för februari månad 2008 till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Anmälan om beslut i personalärenden.

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

§ 57

Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse daterad
2008-03-19 med bilagor enligt följande:
- Protokoll från kommunstyrelsen 2007-03-04 § 41 angående Återredovisning av
projekt FixarMalte.
- Verksamhetsberättelse 2007 från Patientnämnden Dalarna.
- Protokoll 2008-01-25 från Region Dalarna – Nämnden för primärkommunala frågor.
- Protokoll 2008-01-30 från kommunala handikapprådets arbetsutskott.
- Information 2008-01-29 om länsstyrelsens samordnade tillsyn och uppföljning
avseende planering av Trygg och säker boendemiljö för barn och äldre.
- Brev 2008-02-25 från länsstyrelsen om insatser till äldre.
- Brev från länsstyrelsen 2008-02-12 om kartläggning av kommunens beredskap för
personer med utländsk bakgrund.
- Information om En dag om TILLGÄNGLIGHET 2008-04-17 på stadsbiblioteket.
- Protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2008-02-26.
- Informationsbroschyr från omvårdnadsförvaltningen om Projektarbeten 2004 – 2007
Vid sammanträdet delges omvårdnadsnämnden
- Information om seminarieteater om Bemötande inom vård och omsorg 2008-04-29
och 2008-05-13 på Kristinehallen.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Föredragning av ett ärende av principiell natur
Biståndshandläggare XX redogjorde för ett enskilt ärende där vissa
socialjuridiska och handläggningsmässiga svårigheter uppstått när en person inte
accepterat erbjudet särskilt boende utan stannat kvar på korttidsplats. Ärendet, som nu
är löst, gav dock omvårdnadsnämnden en god inblick i vilka svårigheter som kan
uppstå i ärendehandläggningen.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
_________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
Information om enheterna som upphandlats
Förvaltningschef Tommy Qvarfordth omtalar att förvaltningen har kommit överens
med de två entreprenörer som ska överta driften vid äldreboendena Daljunkaregården
( Temabo ) samt Norshöjden och Korsnäsgården ( Carema ) att av praktiska skäl skjuta
på tillträdesdagen från 2008-04-01 till 2008-05-01.
Vidare rapporteras att det är 47 personal av ca 150 vid de tre enheter som lagts ut på
alternativ drift som valt att stanna i kommunen och inte övergå till anställning hos de
nya arbetsgivarna. Dessa personer kommer att placeras om på andra arbetsuppgifter
inom omvårdnadsförvaltningen.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationerna till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Rollspel omkring rutiner för inflyttning till särskilt boende samt introduktion av
nyanställd personal.
Personal från särskilda boendet Herrhagsgården medverkar vid dagens sammanträde
och framför ett rollspel omkring hur informationen omkring inflyttning till särskilt
boende bör gå till för att vara bra. Likaså framförs ett rollspel omkring introduktionen
av nyanställt personal.
Bakgrunden till att rollspelen kommit till är att personalen genomgått
kompetensutbildning och valt att genom rollspel tydliggöra hur viktigt det är med att
boende och personal får en god introduktion.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund tackar personalen från Herrhagsgården för
framträdandet och önskar dem lycka till i det vardagliga vårdarbetet.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning

