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Redovisning av kund-, anhörig- och personalenkät inom hemtjänsten.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i särskild handling
daterad 2009-05-15. Sektionschef Jonas Hampus föredrar ärendet och svarar på frågor.
I enlighet med omvårdnadsnämndens beslut under våren 2007 (§ 68 och § 87) att
regelbundet följa upp vad kunder och anhöriga anser om de tjänster som levereras har
omvårdnadsförvaltningen genomfört en enkätundersökning inom hemtjänsten våren
2009. I enkätundersökningen, som riktat sig till samtliga 1200 kunder, har kunderna
gett omvårdnadsförvaltningen ett mycket gott betyg. Svarsfrekvensen är 51 % och
resultatet visar bl.a. att Nöjd Kund Index ligger på 79 poäng av 100 möjliga. Intressant
är dessutom att jämförelser mellan kundernas och personalens svar visar på en
kundmedvetenhet bland personalen. De områden som förvaltningen bör jobba med att
förbättra, enligt enkätens resultat, är sociala kontakter och information till kunderna
bl.a. om kontaktmannaskap och möjligheten att byta hemtjänstinsats.
Enhetscheferna inom hemtjänsten kommer tillsammans med sina medarbetare i
hemtjänstgrupperna att göra de mer detaljerade analyserna av enkäterna under det
kommande året. Detta för att använda det insamlade materialet i sin
verksamhetsutveckling. Under första halvan av nästa år kommer arbetet att
återrapporteras till nämnden.
Omvårdnadsnämnden beslutar.
att anteckna informationen till protokollet.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Sektionschef Ordinärt Boende
Eva Grönlund
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Bokslutsprognos 1/09 för omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsförvaltningen redogör i särskild handling för ovan rubricerat ärende.
Förvaltningschef Tommy Qvarfordth föredrar ärendet.
Enligt prognosen som bygger på det ekonomiska utfallet till och med 2009-04-30
bedöms omvårdnadsnämnden inte överskrida tilldelad budget om 517 milj. kr för år
2009. Prognosen indikerar ett överskott på nämndens verksamhet om ca 2,9 milj. kr.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna bokslutsprognosen till protokollet.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Kommunstyrelsen
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Valfrihetssystem inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i
Falu Kommun.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse
daterad 2009-05-15. Sektionschef Jonas Hampus föredrar ärendet och svarar på frågor.
Från den 1 januari 2009 gäller Lag om Valfrihetssystem. Denna lag är en
koncession avsedd att användas som frivilligt verktyg för kommuner som vill
konkurrensutsätta verksamheter som drivs i egen regi.
Omvårdnadsnämnden beslutade 2008-08-27 (§ 124) att ge omvårdnadsförvaltningen i
uppdrag att ansöka om statligt stimulansbidrag för att förbereda ett eventuellt
införande av valfrihetssystem inom verksamhetsområdena hemtjänst, ledsagning,
dagverksamhet, korttidsplatser samt matdistribution. Stimulansbidrag beviljades och
en konsekvensutredning har gjorts av den revisionsbyrå (KPMG) som Falu Kommun
har ramavtal med. Denna ska ligga till grund för ett ställningstagande av
omvårdnadsnämnden om valfrihetssystem ska tillämpas för något/några av
verksamhetsområdena eller inte. Av konsekvensutredningen framgår att ett
valfrihetssystem är bäst lämpat för verksamheterna hemtjänst (omvårdnadstjänster och
servicetjänster), ledsagning och dagverksamhet. För tjänsterna städ, tvätt och
hemhandling finns idag valfrihet för kunden. Dessa upphandlades enligt LOU 2007.
Kommunfullmäktige har 2009-05-14 § 72, efter begäran från omvårdnadsnämnden
behandlat frågan om lämpligheten att införa valfrihetssystem i hemtjänsten och givit
omvårdnadsnämnden bemyndigande att, om nämnden finner det lämpligt, införa
valfrihetssystem i hemtjänsten.
Med utgångspunkt i KPMG: s konsekvensanalys ser omvårdnadsförvaltningen
det som möjligt att i första hand tillämpa LOV inom hemtjänst (omvårdnadstjänster
och servicetjänster), ledsagning och dagverksamhet.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att för servicetjänsterna städ, tvätt och hemhandling inom verksamhetsområdet
hemtjänst tillämpa LOV från och med 1 oktober 2009
att för omvårdnadstjänsterna inom verksamhetsområdet hemtjänst tillämpa ett
valfrihetssystem enligt LOV.
att för insatsen ledsagning tillämpa ett valfrihetssystem enligt LOV.
Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att anpassa den upphandling av
servicetjänsterna städ, tvätt och hemhandling inom verksamhetsområdet hemtjänst
som gjorts enligt LOU till att omfattas av LOV från den 1 oktober 2009.
att ge omvårdnadförvaltningen i uppdrag att påbörja de planerade insatserna 2-7 i
ansökan om stimulansbidrag (bilaga 1).
att till omvårdnadsnämndens sammanträde den 21 oktober 2009 ta fram
kvalitetskriterier och kravspecifikation för utförare av hemtjänst (omvårdnadstjänster)
och ledsagning.
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att bevaka och förbereda frågan om
tillämpning av LOV för verksamhetsområdena dagverksamhet, matdistribution och
korttidsplatser.
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur omvårdnadsförvaltningen ska
förhålla sig till medarbetare som avser starta eget företag och bli en av utförarna inom
ramen för LOV.
I den efterföljande diskussionen yrkar ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund med
instämmande av 1: e vice ordförande Margaretha Helgesson och ledamöterna Gunilla
Tagesdotter Barkar och Anders Pettersson bifall till omvårdnadsförvaltningens förslag
i sin helhet.
2: e vice ordförande Christer Falk yrkar avslag på att-sats nr 2.
När diskussionen förklarats för avslutad ställer ordföranden proposition på 1: a attsatsen och finner sedan propositionen besvarats att omvårdnadsnämnden beslutat i
enlighet med omvårdnads-förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på den 2: a att-satsen där hennes eget yrkande
om bifall till omvårdnadsförvaltningens förslag ställs mot Christer Falks yrkande om
avslag och finner sedan att propositionen besvarats att omvårdnadsnämnden bifallit
ordförandens eget yrkande om bifall till omvårdnadsförvaltningens förslag. Votering
begärs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns av
omvårdnadsnämnden. Den som röstar JA stöder ordförandes yrkande om

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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bifall till 2: a att-satsen och den som röstar NEJ stöder Christer Falks yrkande om
avslag på 2:a att-satsen. Vinner NEJ har nämnden beslutat att avslå förslaget om
införande av valfrihetssystem för omvårdnadstjänsterna inom verksamhetsområdet
hemtjänst.
Vid upprop röstar följande för JA-propositionen: Margaretha Helgesson, Jan-Erik
Holmberg, Gunilla Tagesdotter Barkar, Anders Pettersson, Evy Millbäck och Catharina
Hjortzberg-Nordlund. För NEJ-propositionen röstar: Christer Falk, Lars Lagerkvist,
Karin Jacobson, Gunnar Rydberg och Staffan Trossholmen. Omvårdnadsnämnden har
således med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla 2:a att-satsen
Därefter ställer ordförande proposition på de återstående 6 att-satserna och finner att
omvårdnadsnämnden bifallit dessa.
Omvårdnadsnämnden har således beslutat
att för servicetjänsterna städ, tvätt och hemhandling inom verksamhetsområdet
hemtjänst tillämpa LOV från och med 1 oktober 2009
att för omvårdnadstjänsterna inom verksamhetsområdet hemtjänst tillämpa ett
valfrihetssystem enligt LOV.
att för insatsen ledsagning tillämpa ett valfrihetssystem enligt LOV.
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att anpassa den upphandling av
servicetjänsterna städ, tvätt och hemhandling inom verksamhetsområdet hemtjänst som
gjorts enligt LOU till att omfattas av LOV från den 1 oktober 2009.
att ge omvårdnadförvaltningen i uppdrag att påbörja de planerade insatserna 2-7 i
ansökan om stimulansbidrag (bilaga 1).
att till omvårdnadsnämndens sammanträde den 21 oktober 2009 ta fram
kvalitetskriterier och kravspecifikation för utförare av hemtjänst (omvårdnadstjänster)
och ledsagning.
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att bevaka och förbereda frågan om
tillämpning av LOV för verksamhetsområdena dagverksamhet, matdistribution och
korttidsplatser.

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Paragraf

67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-05-28

8

att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur omvårdnadsförvaltningen ska
förhålla sig till medarbetare som avser starta eget företag och bli en av utförarna inom
ramen för LOV.
Christer Falk, Lars Lagerkvist, Karin Jacobson, Gunnar Rydberg och Staffan
Trossholmen reserverar sig mot beslutet.

________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Paragraf
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Yttrande över hemställan från Lars Westerlund (SPI Falunsamverkanspartiet) angående kontaktperson för äldre.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för rubricerat ärende i tjänsteskrivelse
daterad 2009-05-14.
Lars Westerlund (SPI Falun – samverkanspartiet) efterfrågar en kontaktperson
för äldre i Falu Kommun. Föreslaget är att en äldreombudstjänst ska inrättas,
alternativt att kommunen utser lämplig befattningshavare att vara kontaktperson för
äldre. Avsikten med en sådan kontaktperson är att den ska vara medborgarna
behjälplig vid kontakter med myndigheter såsom försäkringskassan, länsstyrelsen,
landsting och den kommunala verksamheten.
Omvårdnadsförvaltningen stöder inte förslaget angående en kommunalt finansierad
kontaktperson då det redan finns stöd till människor som behöver det vid kontakter
med myndigheter. Förvaltningen föreslår att den assistans som biståndshandläggarna
redan ger idag lyfts upp genom mer tydlig information från omvårdnadsförvaltningens
sida.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att avvisa förslaget om kontaktperson för äldre.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.

________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Lars Westerlund
Haminavägen 7
79141 Falun
Kommunstyrelsen
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Särskilt boende till dem som har hemtjänstinsatser som uppgår till sex timmar
per dygn eller mer.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för rubricerat ärende i tjänsteskrivelse daterad
2009-05-15.
I budgetdialogen inför 2010 lyfte omvårdnadsförvaltningen fram ett förslag om
att aktivt erbjuda dem vars hemtjänstinsatser uppgår till 6 timmar eller mer
per dygn särskilt boende.
Det finns idag inga möjligheter att tvinga någon att flytta till särskilt boende.
Däremot kan ett mer restriktivt förhållningssätt till hur mycket hemtjänst uttryckt i
timmar per dygn som kan beviljas i enskilda ärenden ha en styrande effekt.
Dock är inte rätten att få behoven tillgodosedda på det sätt som den enskilde önskar
helt oinskränkt för den enskilde, utan det är upp till kommunen att visa andra sätt
som behoven kan tillgodoses på och i så fall hänvisa till det.
För att ytterligare lyfta fram vikten av att aktivt arbeta med dessa ärenden och
utveckla praxis föreslår omvårdnadsförvaltningen en förändrad handläggningsrutin.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att biståndsbeslut om hemtjänst som bedöms omfatta sex timmars hemtjänst
per dygn eller mer alltid ska omprövas inom tre månader.
att beslut om avslag om hemtjänstinsatser som motiveras med att behovet kan
tillgodoses genom särskilt boende alltid ska delges omvårdnadsnämnden separat.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Enhetschef Tina Andersson
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Rapport angående entreprenörer inom Omvårdnadsförvaltningen ur ett
medarbetarperspektiv.
Omvårdnadsförvaltningen redogör för rubricerat ärende i tjänsteskrivelse
daterad maj 2009. Personalsekreterare Carl Sjölin och enhetschef Kristina Andersson
föredrar ärendet och svarar på frågor.
I maj 2008 övergick driften av tre särskilda boenden Daljunkaregården, Norshöjden
samt Korsgården, till de privata entreprenörerna Carema Äldreomsorg AB och
Temabo AB. Inför övergåendet informerades de berörda medarbetarna vid tre olika
tillfällen under perioden augusti 2007 till februari 2008. Medarbetarna hade tre
alternativ att ta ställning till:
1. Säga upp sin anställning i Falu Kommun.
2. Begära tjänstledigt under ett år för att pröva arbeta hos entreprenören.
3. Ej övergå till entreprenören.
Av de 158 personerna som arbetade på de tre boendena valde 49 (31 %)
omedelbart att ej övergå till entreprenören. 50 % valde att gå över till entreprenören.
Under perioden maj 2008 till april 2009 valde ytterligare 30 medarbetare att lämna
entreprenören. Det innebär att 50 % av medarbetarna valde att stanna kvar med
kommunen som arbetsgivare.
Omvårdnadsförvaltningen har genomfört en undersökning (enkät) för att
undersöka vilka faktorer som inverkade på de 50 % som valde att stanna med
kommunen som arbetsgivare. 53 % angav Falu Kommun som mer attraktiv
arbetsgivare som orsak till att stanna kvar. En slutsats som kan dras är att
kommunen bör inför eventuell ny upphandling ha i beredskap att många
medarbetare kan välja att behålla sin anställning i kommunen.
Omvårdnadsförvaltningen bör också fundera över hur ett eventuellt erbjudande om
tjänstledighet i samband med övergång ska se ut.
Omvårdnadsförvaltningen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Yttrande över Detaljplan för området vid Kartongfabriken i Grycksbo
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad detaljplan till
omvårdnadsnämnden för yttrande. Omvårdnadsförvaltningen redogör för
ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2009-05-13.
Syftet med detaljplanen är att tillåta ytterligare användningssätt inom planområdet,
t.ex. så att vissa delar av fabriksbyggnaderna och intilliggande bostadshus kan
användas även för handel eller kontor. Planen omfattar även en garagebyggnad på
riksvägens andra sida, och förslaget innebär att en mindre bostad ska få placeras i
byggnadens sydvästra del, medan resten av byggnaden får användas för hobby- eller
näringsverksamhet.
Omvårdnadsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till ändrad detaljplan.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att besluta att översända tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret som
omvårdnadsnämndens yttrande över förslaget till ny detaljplan för området vid
Kartongfabriken i Grycksbo.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Stadsbyggnadskontoret
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Yttrande över Detaljplaneprogram för Falu lasarett
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat planprogram bl.a. till
omvårdnadsnämnden för synpunkter. Omvårdnadsförvaltningen redogör
för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2009-05-12.
Då gällande detaljplaner för Falu lasarett till stor del är föråldrade och inte ger
ett tillfredsställande stöd för förändringar syftar detaljplaneprogrammet till att
klarlägga och redovisa avvägningar mellan olika intressen som utgångspunkt
för kommande deltaljplanering. En väsentlig del av uppgiften är att beskriva
ramar för kommande planers innehåll och en hög grad av flexibilitet.
Omvårdnadsförvaltningen anser att scenario 1, KONCENTRERA, är att
föredra utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att översända yttrandet till stadsbyggnadskontoret som omvårdnadsnämndens
yttrande över förslaget till Detaljplaneprogram för Falu lasarett.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Stadsbyggnadskontoret

13
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Yttrande över Detaljplan för ny vårdbyggnad inom Falu lasarett
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad detaljplan bl.a. till
omvårdnadsnämnden för synpunkter. Omvårdnadsförvaltningen redogör för
ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2009-05-14.
Ärendet gäller ett avgränsat planområde inom Falu lasarett där nuvarande kvinnoklinik är uppförd. Huset som byggdes år 1950 är i stort behov av en upprustning och
modernisering. Med anledning av byggnadens konstruktion med bärande väggar och
takhöjder vill landstinget riva huset och i stället på samma plats uppföra en helt ny och
större mer ändamålsenlig byggnad som bättre motsvarar dagens och framtidens behov.
Omvårdnadsförvaltningen har inget att erinra mot detaljplanförslaget.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att översända tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret som omvårdnadsnämndens
yttrande över förslaget till ny detaljplan för ny vårdbyggnad inom Falu lasarett.
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
Stadsbyggnadskontoret
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Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april 2009.
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning
(delegationslista) daterad 2009-05-04 innehållande de delegationsbeslut som fattats av
biståndshandläggare inom omvårdnadsförvaltningen avseende bistånd enligt 4 kap 1 §
i socialtjänstlagen under april 2009.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delegationsbesluten till protokollet.
_______

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Anmälan av beslut i personalärenden.
Omvårdnadsnämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.
________

Utdragsbestyrkande
Just. sign
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Övriga delgivningar till omårdnadsnämnden
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse daterad
2009-05-18 med bilagor enligt följande:
– Protokoll från kommunfullmäktige 2009-04-16 § 46 angående Tendensrapport 1 för
Falu Kommun.
– Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-04-22 § 45 angående
redovisning av långtidssjuka i Falu Kommun samt förslag till projekt.
– Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-04-22 § 46 angående remiss
från socialdepartementet: ”I den äldres tjänst”- betänkande av utredningen
”Yrkeskrav inom äldreomsorg.”
– Protokoll från kommunstyrelsens allmänna arbetsutskott 2009-04-22 § 73
”Verksamhetsprövning.”
– Protokoll från socialnämnden, sociala utskottet, 2009-04-01 § 97 ”Grundbidrag
till pensionärsorganisationer”.
– Information om uppstart av Volontärbyrån.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
Översyn av assistentorganisationen
När det gäller översynen av assistenttjänsterna har man kommit fram till att det är 5
årsarbetare som ska tas bort. I dagsläget pågår ett arbete med konsekvensanalyser för
att säkerställa att assistenternas arbete kan skötas med det antal årsarbetare som blir
kvar. Förhandling med berörda fackliga organisationer är inplanerad den 2 juni 2009.
Omvårdnadsförvaltningen har för avsikt att ge besked till assistenterna om deras
framtid inom kommunen före midsommar. 3-4 av assistenterna är intresserade av att
anta erbjudandet om 9 månaders uppsägningstid med avgångsvederlag.
Gruppledare
Sedan januari 2009 har ett gruppledaresystem provats på Herrhagsgården. Detta har
visat sig lyckosamt då boendetryggheten har ökat och dessutom uppfattas
arbetsklimatet som lugnare och tryggare av personalen. I dagsläget pågår ett arbete för
att tydliggöra gruppledarens arbetsuppgifter. Under nästa år planeras eventuellt
gruppledaresystemet att införas inte bara på de andra boendena i kommunen utan även
inom hemtjänsten. Orsakerna till det är att arbetsstrukturen främjar säkerheten för de
boende, skapar ett bättre arbetsklimat och skapar karriärmöjligheter för personalen.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
_______

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Rapporter från kontaktpolitiker
Gunilla Tagesdotter Barkar och Kristina Wahlén inkommer med en skriftlig rapport
om studiebesök den 6 maj 2009. De har besökt Kardmakaren, Norshöjden,
Korsnäsgården och hemtjänsten i Svartnäs i syfte att bilda sig en uppfattning om
personalens åsikt i frågan om huruvida hemtjänsten bör läggas ut på entreprenad eller
inte.
Kristina Wahlén rapporterar om deltagande den 7 maj 2009 då Daljunkaregården hade
ettårsjubileum. Rapporterar om en positiv upplevelse där de boende och deras
anhöriga deltog med liv och lust. Förvaltningen var representerad av Jonas Hampus
vid det tillfället.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Föredragning av ärenden av principiell natur
Ärendet, som är en vägledningsdiskussion angående ett biståndsbeslut, föredras av
sektionschef Jonas Hampus.
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna diskussionen till protokollet.
________

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning
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Övriga frågor
Uppvaktning
1:e vice ordförande Margaretha Helgesson gratulerade under sammanträdet ordförande
Catharina Hjortzberg-Nordlund som dagen innan fyllt 70 år. Hon överlämnade en
blomma från omvårdnadsnämnden samt inbjöd samtliga till kaffe med tårta i pausen.
_______

Just. sign
Utdragsbestyrkande
_____________
__
_____________
___

Exp utom fast tilldelning

