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Årsberättelse 2011 och ekonomisk rapport januari 2012

Ärendet
Årsberättelse för omvårdnadsförvaltningen 2011, delges omvårdnadsnämnden vid dagens
sammanträde. Resultatet för förvaltningen som helhet är 5,3 mnkr.
Ekonomisk uppföljning t.o.m. januari 2012 för omvårdnadsförvaltningen delges
omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. Januari är en skakig månad då alla
siffror inte är på plats ännu, men det verkar ligga i nivå med budget.
Förvaltningchef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar till protokollet.

Sänds till:
Kommunstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kvalitetsuppföljningsrapport Norshöjden
Dnr: OMV0146/09

Ärendet
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitets- och
utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på vård- och omsorgsboendet Norshöjden.
Norshöjden som drivs av Carema Care, besöktes 2011-10-17 och 2011-10-19.
Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för vård- och
omsorgsboende och innefattar även de eventuella mervärden och utvecklingsarbeten som utförarna
arbetar med.
Resultatet från kvalitetsuppföljningen redovisas i en rapport, se bilaga 1. De områden som får
påpekanden i kvalitetsuppföljningen är bland annat avvikelsehantering, fel och brister samt
dokumentation.
Omvårdnadsförvaltningen anser inte att det finns grund för att rikta någon allvarlig kritik mot
utföraren då enheten drivs på ett bra sätt. Omvårdnadsförvaltningen kommer dock att följa upp de
områden där påpekanden föreligger under 2012. Det allmänna intrycket vid kvalitetsrevisionen är att
boendemiljön var harmonisk och välordnad. Kvalitetsrevisionen har också funnit flera goda exempel.
XX (VD Carema Care), XX, (marknadschef), XX (gruppchef och undersköterska) och XX
(verksamhetschef Norshöjden) presenterar Carema i stort, verksamheten på Norshöjden och en
åtgärdsplan utifrån den kvalitetsrevision som gjorts på Norshöjden.

Beslutsunderlag
 ”Revisionsrapport Norshöjden 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 samt ger förvaltningen i uppdrag
att se tillbaka i tidigare revisioner för att se huruvida påpekandena är återkommande.

Sänds till
XX, Norshöjden

Justerandens signaturer
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Information om projektet ”Heltid för alla”

Ärendet
XX, projektledare och XX informerar omvårdnadsnämnden om hur projektet ”Heltid till
alla” är uppbyggt och hur projektet framskrider. Tidsplanen för att genomföra projektet är tre
år.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

5 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 18

Paragraf

Sammanträdesdatum

18

2012-02-29

Lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom i Falu Kommun
Dnr OMV0044/12

Ärendet
Ett lokalt vårdprogram som grundar sig på de nationella riktlinjerna för demens har utarbetats
i samverkan med landstinget Dalarna. Vårdprogrammet ska vara till stöd och hjälp för
politiker och tjänstemän i arbetet med att skapa en god och likvärdig personcentrerad
demensvård. Programmet ska också vara ett stöd i den praktiska vården, omvårdnaden och
omsorgen.
XX, sjuksköterska med specialistkompetens, föredrar ärendet.
XX informerar dessutom, tillsammans med Åsa Johansson (projektledare), om projekt
”Integrerad funktionsinriktad hemtjänst med inriktning mot demens”. Syftet är att utarbeta en
modell som kan tillämpas både i kommunal verksamhet och hos de privata aktörerna.
Förslag till beslut
1. Lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom i Falu Kommun – i enlighet
med bilaga 1- antas.
2. Anteckna informationen om projekt ”Integrerad funktionsinriktad hemtjänst med
inriktning mot demens” till protokollet.
Beslutsunderlag
 Lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom i Falu Kommun
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sänds till:
Falu Kommuns revisorer
Landstinget Dalarna

Justerandens signaturer
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Kommunaliseringen av hemsjukvården - lägesrapport
Dnr OMV0049/12

Ärendet
I juni 2010 tillsatte regeringen en nationell samordnare med uppdrag att stödja landsting och
kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landsting till kommuner.
I juni 2011 presenterade den nationella samordnaren SOU 2011:55, där det bl.a. föreslås att
kommunerna ges en vidgad befogenhet att tillhandahålla hemsjukvård så att även
hemsjukvård som är ansluten till den somatiska slutenvården och till den psykiatriska
slutenvården omfattas samt att läkarinsatser även fortsättningsvis ska vara ett
landstingsansvar.
I mars 2011 beslutade landstingsstyrelsen i Dalarna att påbörja diskussioner med
dalakommunerna om överlämnande av hemsjukvården. I maj 2011 beslutade direktionen,
Region Dalarna, att driva utredningsarbetet. En projektorganisation med kommun- och
landstingsrepresentanter tillskapades.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns fortfarande en hel del frågor kvar att lösa
och tiden är knapp. Omvårdnadsförvaltningen har tagit initiativ till ett lokalt dialogarbete med
de verksamheter som sannolikt kommer att föras över till kommunen.
Förvaltningschef Pia Joelsson föredrar ärendet.
Förslag till beslut
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Lägesrapport, kommunalisering av hemsjukvården i Dalarna
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Rapport XX och Socialstyrelsens beslut angående Lex Maria 2011-0720.
Dnr OMV0136/11-795

Ärendet
Socialstyrelsen konstaterar att händelsen som inträffade delvis berodde på bristande rutiner
för rapportering och informationsöverföring. MAS och verksamhetsansvariga har ett ansvar
att se till att det finns fungerande rutiner för intern samverkan, rapportering och
infomationsöverföring. Socialstyrelsen har med anledning av vad som framkommit i
utredningen valt att vidare granska sjuksköterskans yrkesutövning.
MAS, Ann Eriksson, föredrar ärendet. Nämnden informeras också om det pågående
utvecklingsarbetet på XX. En utökning av antalet sjuksköterskor är på gång, detta bl.a. genom
att konvertera en (natt)underskötersketjänst till sjukskötersketjänst istället. Orsaken är att det
ska vara en sjuksköterska och en undersköterska på varje plan.
Förslag till beslut
Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Socialstyrelsens beslut 2012-01-27 XX
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Nattbemanning inom vård- och omsorgsboende
Dnr: OMV0047/12

Ärendet
KPMG genomförde på uppdrag av Falu Kommuns revisorer en granskning av kommunens
demensvård. I den framkom bl.a. att nattbemanningen behöver ses över.
Förvaltningen redovisar nulägen när det gäller nattbemanning på omvårdnadsnämndens
demensboenden. Det finns en enhet som är svåröverblickbar, men enhetschefen är trygg med
de rutiner som finns för hur nattpersonalen ska arbeta. Enhetschefen sätter vid behov in extra
personal. När det gäller nattbemanningen som helhet bedömer förvaltningen att den är
tillräcklig tills Socialstyrelsen presenterar de nya riktlinjerna.
Sektionschef Leif Ekman föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Invänta Socialstyrelsen riktlinjer för bemanning.
Beslutsunderlag
Översyn av nattbemanning på demensenheter
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:
Falu Kommuns revisorer

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Delgivning av delegationsbeslut enligt KL 6 kap § 36 ”Yttrande
demokratirapport 2011”
Dnr. OMV0227/11

Ärendet
I juni beslutade Falu Kommuns fullmäktige at bilda en tillfällig fullmäktigeberedning om Falu
demokratikommun. 12 förtroendevalda representanter från samtliga politiska partier i
kommunfullmäktige – fick i uppdrag att utreda hur det i fortsättningen ska finnas bättre
förutsättningar och plats för medborgardialog i Falu Kommun.
Inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde finns olika fora där medborgardialog sker.
Ett sådant forum är det kommunala pensionärsrådet (KPR). Det finns också ett matråd i Falu
Kommun där representanter från KPR har möjlighet att delta. Kommunikationen med det
kommunala pensionärsrådet går att utveckla, ett sätt är att i högre grad använda KPR:s
arbetsutskott. Omvårdnadsnämnden ställer sig bakom behovet av interna och externa
temadagar. Ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän är inte
bara viktigt för att skapa effektivitet i politiskt styrd verksamhet utan är också en
grundförutsättning för att utveckla den lokala demokratin och allmänhetens förtroende för de
politiskt styrda institutionerna.
Beslutsunderlag
 Yttrande Falu Demokratirapport 2011
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till:
Kommunfullmäktige

Justerandens signaturer
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Anmälan av delegationsbeslut 201 avseende hyresbefrielse i samband
med flytt till särskild boendeform, Sekretess
Dnr.OMV

Ärendet
Anmälan av delegationsbeslut under år 2011 avseende hyresbefrielser i samband med
flyttning till särskild boendeform under tiden 2011-07-01 till 2011-12-31.
Omvårdnadsnämndens delegationsordning punkt 3.4.1.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till:

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

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista)
daterad 2012 -02-29 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

Utdragsbestyrkande:
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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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§ 26 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
Dnr:

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden.
Beslutsunderlag
1. Protokoll kommunala handikapprådet, 2011-12-15
2. Information om ersättningar till förtroendevalda 2012-01-16
3. Delegationsbeslut, Kurser och konferenser 2011. Bordsredovisning
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Ärendet
Leif Ekman informerar om det fortsatta arbetet med leda för resultat.
Förvaltningschef Pia Joelson informerar om att:
 en resa till Island med Föreningen Sveriges Socialchefer på studiebesök.
 Nämnds-/utredningssekreterare Pernilla Bremer har sagt upp sig och avslutar sin
anställning i Falu Kommun den 31 mars 2012.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer
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Rapporter från kontaktpolitiker

Ärendet
Hans Carlson (S) rapporterar muntligt och skriftligt från ett besök på Skoghem.
Gunilla Barkar (C) rapporterar från hemtjänsten i Svärdsjö, träffpunkten i Svärdsjö och den
privata hemtjänstutföraren i Svartnäs.
Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer
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