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Presentation av ny revisor för omvårdnadsnämnden
Dnr OMV 0007/10-700

Ärendet
Omvårdnadsnämndens nye revisor Margareta Jonback presenterar sig för nämnden och
berättar bl.a. att revisionen jobbar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Uppföljning av kundenkät i hemtjänsten
Dnr OMV 0121/07-739

Ärendet
Under våren 2009 gjordes en kundundersökning med hjälp av en enkät till alla kunder med
hemtjänst. Resultatet var genomgående bra och positivt. Några förbättringsområden har dock
identifierats. Dessa förbättringsområden var information, personalkontinuitet och
aktivitetsutbud för äldre. För att förbättra informationen har man t.ex. bestämt att
kontaktperson ska ha regelbundna samtal med sin kund. När det gäller personalkontinuiteten
har man strävat efter att öka kontaktpersonens andel av kundbesöken, något man också
lyckats med att göra. Aktivitetsutbudet för de äldre har förbättrats genom
programverksamheten på Öppna främjandet och att Träffpunkt Svärdsjö har öppnats.
Sektionschef Eva Grönlund tillsammans med 5 enhetschefer föredrar ärendet och svarar på
frågor.
Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund tackar för informationen.
Christer Falk (S) ställer en fråga om de många enkäter som görs på olika nivåer i kommunen
och undrar om vi inte kan samordna dem så att vi får färre enkäter.
Enhetschef Maria Skog på Kvalitets- och utvecklingsenheten svarar att förvaltningen i år just
på grund av detta har beställt en utökad undersökning från SCB istället för att göra en egen
enkät.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse för 2009
Dnr OMV 0003/09-042, Dnr OMV 0122/09-042

Ärendet
Förvaltningens resultat för 2009 blev ett underskott om 2,8 mkr. Förvaltningen har bedrivit
verksamhet för 601 mkr under året, således är budgetavvikelsen i procent 0,46 %.
Orsakerna till resultatet finns till stor del att hitta i ökningen av hemtjänsttimmar, dessa har
ökat med ca 26 000. Ökningen har framförallt skett hos befintliga kunder men antalet nya
kunder för året är 84 stycken, totalt har nu sektion ordinärt boende 1280 kunder. Andra
orsaker är betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter, som har ökat under senare delen
av hösten och kostnader för inte helt arbetsför personal. Dessa underskott har vägts upp av
ökade intäkter och stor återhållsamhet på övriga poster.
Förvaltningschef Pia Joelsson ärendet och svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner:
Kommunstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Justering och harmonisering av ”10 – dagarsregeln” vid in- och
utflyttning vid särskilt boende
Dnr OMV 0047/08-730

Ärendet
Det finns idag två tiodagarsregler inom omvårdnadsförvaltningen. Av dessa två regler finns
det tre olika varianter, två av dem berör kund/efterlevande/dödsbon och en berör ersättningen
till utföraren. När det gäller kund/efterlevande/dödsbon så räknas idag inte lördag, söndag
eller helgdag in i de tio dagarna. Utföraren av omvårdnaden får dock enbart ersättning för en
tom plats i tio kalenderdagar. Det har ibland uppstått oklarheter mellan vilken regel som ska
användas i olika fall, därför finns det ett behov av att harmonisera dessa båda regler.

Förslag
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta:
att justera tillämpningen av ”10 – dagarsregeln” vid in- och utflyttning från särskilt boende till
att gälla 10 kalenderdagar.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse: Justering och harmonisering av ”10 – dagarsregeln vid in- och
utflyttning vid särskilt boende med tillhörande bilaga 1, 2010-02-04.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag

Expeditioner
Kommunstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om vikarieförmedlingens arbete
Dnr OMV 0006/10-700

Ärendet
Tommy Qvarfordt som är chef för vikarieförmedlingen, berättar om vikarieförmedlingens
arbete. Vikarieförmedlingen fungerar ungefär som arbetsförmedlingen, man förmedlar arbete
som man får in från andra förvaltningar. Det finns idag 4 förmedlare som under 2009 hanterat
33 000 beställningar. Förutom omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen så använder
även förskolan och kommunservice vikarieförmedlingen idag. En av de största svårigheterna
är att svara upp till verksamheternas behov av vikarier på helgerna.
Ordföranden tackar för informationen och frågestunden.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet

Expeditioner
Kommunstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2010-02-17

Rapport om arbetet med en elevavdelning på Lustigknopp
Dnr OMV 0059/08-739

Ärendet
Maria Wilje (Fap) och Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) skrev 2008-02-06 ett förslag om
att inrätta en elevavdelning för korttidsboende i Falun. Omvårdnadsnämnden har 2008-02-20
§ 26 uppdragit åt omvårdnadsförvaltningen att inrätta en sådan elevavdelning. Ett samarbete
mellan omvårdnadsförvaltningen och gymnasieförvaltningen, om att starta en sådan
elevavdelning på Lustigknopps särskilda boende har inletts. Enligt planeringen ska
avdelningen starta till hösten 2010.

Tidigare behandling
Förslag om: Utveckling av Falu Kommuns korttidsboende med en elevavdelning 2002-02-06.
Omvårdnadsnämndens beslut om att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att inrätta en
elevavdelning för kortidsboende 2008-02-20 § 26.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse: Rapport om arbetet med en elevavdelning på Lustigknopp 2010-0204.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Internkontroll 2010 för omvårdnadsförvaltningen
Dnr OMV 0018/10-007

Ärendet
Kommunen har ett gällande internkontrollreglemente sedan 2007-01-01 och varje
nämnd/förvaltning ansvarar för att säkerställa åtlydandet av denna. Det primära syftet med
intern kontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige beslutade målen uppfylls. De
prioriterade områdena för intern kontroll för omvårdnadsförvaltningen 2010, framgår av den
plan som här ligger till förslag att besluta om.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande med tillhörande förslag till plan, för internkontroll 2010 för
omvårdnadsförvaltningen, 2010-02-02.

Förslag
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att godkänna förslaget till internkontrollplan 2010 för omvårdnadsförvaltningen.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 20 För delgivning: Ordförandens delegationsbeslut ang. minskning av
antalet lägenheter i särskilt boende
Dnr OMV 0116/09-734

Ärendet
När omvårdnadsnämnden i september tog beslut om besparingar inför 2010 så var inte
konsekvensutredningen och förhandlingarna med de fackliga organisationerna klara.
Ordföranden fick då nämndens mandat att fatta det slutliga beslutet när detta var genomfört.
Ordföranden delger nu det fattade beslutet enligt nämndens tidigare förslag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Beslut ang. minskning av antalet lägenheter i särskilt boende – åtgärd för
ekonomisk balans 2010, 2009-10-21.
• Sammanträdesprotokoll: Omvårdnadsnämnden 2009-09-23 § 110.
• Risk- och konsekvensbedömning av arbetsmiljön, 2009-10-16.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden
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Paragraf
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2010-02-17

Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för januari månad
2010. Sekretess
Dnr omv 0023/10-739

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista)
daterad 2010-02-01 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

11 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 22

Paragraf

Sammanträdesdatum

22

2010-02-17

Anmälan av beslut i personalärenden

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
Dnr OMV 0006/10-700

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-02-10 med följande bilagor:
•

Protokoll från Kommunala handikapprådet 2009-12-17.

•

Ersättningar till förtroendevalda fr.o.m. 2010-01-01, daterad 2010-01-07.

•

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-01-20 § 6 ”Verksamhetsprövning vid
tillsättandet av undersköterska/vårdbiträde inom omvårdnadsförvaltningen”.

•

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett
program för en god äldreomsorg. 2009-12-11.

•

Förvaltningens svar på detaljplaneförfrågan om Lilla Källviken samt Främby hallar.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
Dnr OMV 0007/10-700

Ärendet
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av
förvaltningschef Pia Joelsson.
•

Falun har kommit överens med Borlänge om olika områden där kommunerna ska
utveckla samarbetet och även utbyta erfarenheter.

•

Förvaltningen ska teckna ett nytt internhyresavtal för Lunden som löper till 2023.

•

En Lex Sarah anmälning har gjorts på det särskilda boendet XX. Ansvariga chefer har
samtalat med alla inblandade och utrett vad som hänt.XX.

•

Förvaltningschefen redogör för svar på tidigare inlämnad fråga om kylbilar från
Kristina Wahlén (C) och överlämnar förvaltningens svar, Dnr OMV 0145/09-737.

•

Förvaltningen har fått en fråga från kommunfastigheter om de nedlagda lägenheterna
på Källegården kan användas av annan verksamhet i kommunen. Förvaltningen ser
inte något hinder i detta. Däremot kan det ur ett bostadspolitiskt perspektiv vara
befogat att lyfta frågan om dessa lägenheters fortsatta användning. Detta eftersom det
finns en efterfrågan i Svärdsjö på tillgängliga seniorlägenheter som inte är särskilt
boende. Omvårdnadsförvaltningen och omvårdnadsnämnden ser det som gynnsamt
utifrån ett bostadspolitiskt perspektiv, om de sex lägenheterna vid Källegården skulle
vara tillgängliga för äldre i Svärdsjö som är i behov av en bostad i närområdet.
Uthyrning och förvaltning av dessa lägenheter skulle då kunna skötas av
kommunfastigheter på samma sätt som de intilliggande Källestugorna. Diskussion om
hur man ska gå vidare pågår politiskt.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Rapporter från kontaktpolitiker
Dnr 0008/10-700

Ärendet
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde.
Staffan Trossholmen (S) har besökt Korsnäsgården och inkommit med skriftlig redogörelse
för sitt besök. Han rapporterar om att ett aktivitetsråd finns som planerar många aktiviteter för
de boende, t.ex. gymnastik, massage, bio m.m.
Susanne Norberg (S) har besökt Risholnsgården när de haft anhörigmöte och redogör för sitt
besök. Hon rapporterar att man där bl.a. arbetar med att förbättra måltidssituationen så att
man gör särskild helgdukning som skiljer sig åt från vardagsdukning. Även taktil massage och
andra aktiviteter erbjuds. Sundbornskören besöker också boendet varje vecka.
Förvaltningen ska också påminna enheterna om att bjuda in sin kontaktpolitiker när de har
sina anhörigmöten.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 26
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Sammanträdesdatum

26

2010-02-17

Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess

Ärendet
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde.
Jonas Hampus föredrar tre ärenden av principiell natur inom handläggningsområdet.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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