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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 97

Ekonomisk rapport

OMV0003/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson lämnar en ekonomisk rapport. Resultatet för juli visar på ett
överskott på 3,3 miljoner kronor. Trots detta ligger prognosen för samma period på ett
underskott på 10 miljoner kronor. Orsaken till skillnaden mellan resultat och prognos är
framförallt att effekterna av den kommunala löneöversynen och sommarens
vikariekostnader ännu inte slagit igenom i resultatet. Förvaltningens arbete för att få budget
i balans fortgår enligt den tidigare uppgjorda planen.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 98

Utökad rambudget 2017-2019

OMV0085/16
Beslut
1. Nämnden beslutar begära tilläggsanslag utökad ram 2017 – 2019 med 2,6 mkr med
anledning av den fördyring av hyreskostnaden som uppstått på det nya vård- och
omsorgsboendet Hälsingebacken,
2. Nämnden beslutar begära tilläggsanslag utökad ram 2017 – 2019 med anledning av
lönerevisionen 2016, där Kommunals avtalsområde innebär en merkostnad utöver
den prognostiserade ökningen på 2,2 %, för förvaltningen med ca 7 mkr,
3. Nämnden beslutar uppdra åt presidiet att överväga behovet av att till
kommunstyrelsen framföra synpunkter på mål och indikatorer utöver vad som
framgår av verksamhetsplanen, och om så är fallet lägga fram förslag för nämnden
till sådant yttrande.
Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar om förvaltningens prognostiserade underskott
samt arbete med verksamhetsplanen för 2017-2019. Prognosen för utfallet 2016 visar ett
underskott på 10 mkr tom juli månad. Omvårdnadsnämnden och förvaltningen fortsätter att
lägga stor kraft på att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och genomföra förändringar i
verksamheten för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.
Av olika kända anledningar har byggnationen av vård- och omsorgsboendet
Hälsingebacken blivit väsentligt dyrare än planerat. Det innebär att skillnaden mellan
nuvarande hyra på Smedjan som ska stängas och den budgeterade ökningen på 1 mkr och
den merkostnaden som fördyrningen av byggnationen inneburit, är 2,6 mkr/år.
Löneöversynen 2016 blev framgångsrik för Kommunals avtalsområde. Det innebär för
omvårdnadsförvaltningen en betydande kostnadsökning eftersom förvaltningen har 80 %
av personalen inom Kommunals avtalsområde. Helårseffekt på löneökningen, utöver den
prognostiserade ökningen på 2,2 %, är ca 7mkr.
Arbetet med verksamhetsplanen 2017-2019
Omvårdnadschef Pia Joelsson informera om förvaltningens arbete med verksamhetsplanen
för 2017-2019 och Falu kommuns nya styrmodell. Kommunfullmäktige fattade den 12 maj
2016 beslut om en ny styrmodell för Falu kommun. Kommunens tidsplan kräver att en
preliminär version av planen skickas till kommunstyrelsen den 26 september.
Omvårdnadsnämndens nästa sammanträde är den 28 september. För att nämnden ska ges
möjlighet ta ställning till förslaget till verksamhetsplan och lämna synpunkter på de
indikatorer som används föreslås att presidiet ges i uppdrag att vid sitt möte den 19
september diskutera förvaltningens förslag till verksamhetsplan samt föreslagna
indikatorerna.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
Denna ökning på sammanlagt ca 10 mkr ryms inte i nuvarande ram för
omvårdnadsnämndens verksamheter 2017 – 2019
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 99

Översyn av ersättningssystemet för hemtjänsten inför 2017

OMV0051/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar. Det finns ett behov av att göra förändringar i
förvaltningens ersättningssystem för hemtjänsten i syfte att stödja ett hälsobefrämjande
synsätt och för att minska ”trycket” på hemtjänsten.
I Falu kommun arbetar äldreomsorgen utifrån ett hälsobefrämjande (salutogent) synsätt.
Ett fokus på det friska hos varje människa och stöd med det som den inte klarar själv eller
kan få hjälp av annan med att utföra, vilket stämmer med socialtjänstlagens intentioner. I
socialtjänstlagen talas om att frigöra resurser för att göra medborgaren mer självständig.
Översatt på hemtjänsten innebär detta att målet är att medborgaren ska klara mer själv och
att insatser från socialtjänsten ska kunna minskas.
Syftet med översynen av ersättningsystemet är också att minska upplevelsen av stress hos
personalen inom hemtjänsten, vilket kan bidra till en minskad sjukfrånvaro.
Ersättningssystemet ska även ha en utformning som gör att utförare premieras ekonomiskt
om medborgaren klarar sig med mindre hjälp än tidigare.
Förvaltningen kommer att testa systemet på kommunens egna utförare under 2017 medan
de privata utförarna fortsätter med samma ersättningssystem som idag. Utvärderingen av
systemet kommer att ske genom en avstämning efter sex månader och genom
uppföljning/utvärdering efter ett år. Beroende på utfallet av utvärderingen finns
möjligheten att koppla på de privata utförarna.
Förvaltningen har för avsikt att under hösten lägga fram ett förslag till nämnden om hur vi
ska gå vidare i arbetet med att utveckla ersättningssystemet med start från årsskiftet
2016/2017. Förutom den breda interna processen som ska påbörjas kring
handlingsprogrammet, med stöd av PwCs rapporter, har förvaltningen under en månads tid
kopplat in en extern ekonom för vissa uppgifter med koppling just till ersättningsmodeller.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 100

Granskning gällande statlig ersättning för
flyktingmottagandet

OMV0079/16
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar att lägga till punkten Återsökning av statliga
ersättningar för flyktingmottagandet, i internkontrollplanen för 2017.
Sammanfattning
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en uppföljande granskning av
hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen
gäller kommunstyrelsen, socialnämnden och omvårdnadsnämnden.
KPMG:s bedömning är att omvårdnadsnämnden har utarbetade dokumenterade rutiner som
är aktuella.
Omvårdnadsnämnden rekommenderas däremot av KPMG att inkludera återsökningar i sin
interna kontroll.
Bakgrund
Detta är en uppföljning av en tidigare revisionsrapport som gjordes i juni 2014. Falu
kommun har arbetat aktivt med att få till en fungerande verksamhet gällande återsökningar,
vilket KPMG bedömer som positivt men det finns fortfarande åtgärder som inte har utförts
enligt granskningens rekommendationer.
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
De tidigare rekommendationerna från revisionen har av någon anledning tappats bort i
arbetet med att ta fram och besluta om vad som ska ingå i omvårdnadsförvaltningens
internkontroll. Omvårdnadsförvaltningen ser det som angeläget att kontrollera vår
återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagandet.
Därför föreslår omvårdnadsförvaltningen att det tas med i 2017 internkontroll.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Bilagor
1. Falu kommun ”Uppföljande granskning av: ”Granskning av hantering och ansökning
av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet”.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 101 Samverkansavtal gällande Vård- och omsorgscollege
Dalarna
OMV0082/16
Beslut
1. Nämnden beslutar ingå ett treårigt samverkansavtal gällande Vård- och
omsorgscollege Dalarna, för att säkerställa och utveckla det regionala samarbetet
avseende Vård och omsorg i Dalarna,
2. Nämnden beslutar att kostnaden som uppgår till 84 029 kr/år ska finansieras inom
ram.
3. Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att teckna medfinansieringsintyget
och samverkansavtalet mellan parterna inom regionalt Vård- och omsorgscollege i
Dalarna.
Sammanfattning
Sedan 2008 har länets kommuner och Landstinget Dalarna varit certifierade och
medlemmar i det nationella vård och omsorgscollege (VoC). Det finns dessutom ett
regionalt VoC och ett antal lokala VoC, där Falu Kommun är med i ett lokalt VoC
tillsammans med Borlänge och Säter. Fram till 2014 fanns en regional samordnare anställd
på 50 %. Sedan den resursen slutade har både det regionala och de lokala VoC fört en
tynande tillvaro. Nu har nya initiativ tagits för att fortsätta det regionala samarbete som så
väl behövs, inte minst med tanke på de stora behoven av kompetensförsörjning och
behovet av samverkan mellan utförare av vård och omsorg och utbildarna.
Region Dalarnas direktion har 2016-06-16 § 144 beslutat att rekommendera länets
kommuner och Landstinget Dalarna att ingå detta samverkansavtal.
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
Vikten av samverkan mellan utförarna av vård och omsorg och utbildarna av personalen
som ska arbeta inom vård och omsorg är viktig. VoC är det forum där de båda parterna
möts och kan forma utbildningarna efter framtidens behov av kompetens inom vård och
omsorg.
Medfinansieringen för omvårdnadsförvaltningens utgår från folkmängden per den 1
november 2014 och uppgår till 84 029kr/år.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Bilagor
1. Region Dalarna direktionens beslut gällande vård- och omsorgscollege.
2. Samverkansavtal mellan parterna inom regionalt vård- och omsorgscollege i
Dalarna.
3. Medfinansieringsintyg Vård- och omsorgscollege Dalarna.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Region Dalarna
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 102

Redovisning av beslut från IVO
OMV0089/15

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Sektionschef Jonas Hampus informerar om tillsynen som genomförts av Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Tillsynen rör hälso- och sjukvårdsinsatser för en enskild person
inom LSS verksamhet. IVO riktar i tillsynsbeslutet kritik mot att en bristande uppföljning
skett inom hemsjukvården samt att en otydlighet rått avseende ansvaret för hälso- och
sjukvård inom LSS. IVO avser att öppna ett nytt tillsynsärende för att följa upp de brister
och åtgärder som vårdgivaren redovisat.
Bilagor
1. Beslut IVO 2016-06-03
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 103

Remissvar rörande nya föreskrifter om
läkemedelshantering
OMV0077/16

Beslut
Omvårdnadsnämnden tillstyrker de föreslagna förändringarna till föreskrifter och
allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården som föreslagits,
men uppmanar Socialstyrelsen att beakta de synpunkter nämnden lämnat i sitt yttrande
i ärendet (Socialstyrelsen dnr 4.1.1-14967/2016).
Sammanfattning
De nu gällande föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelshantering inom hälso- och
sjukvården, SOSFS 2000:1, har av många upplevts som otidsenliga och genererat många
frågeställningar till socialstyrelsen. Med anledning av detta har socialstyrelsen genomfört
ett revideringsarbete av föreskrifterna och de allmänna råden där många aktörer har fått
vara delaktiga. Syftet med dessa föreskrifter är att få en säker och effektiv hantering av
läkemedel i den moderna hälso- och sjukvården. Två statliga utredningar som genomförts
de senaste åren; SOU 2014:23 ”Rätt information på rätt plats i rätt tid” och SOU 2016:2
”Effektiv vård”, har bl.a. påtalat behov av förändringar av föreskrifter omkring hanteringen
av läkemedel. I omvårdnadsförvaltningens förslag till remissvar i Socialstyrelsens ärende
dnr 4.1.1-14967/2016 ifrågasätts bl.a.om de nu föreslagna föreskrifterna och allmänna
råden verkligen ger en ökad patientsäkerhet när problemen på system- och stukturnivå inte
är hanterade.
Bilagor
1. Remissvar Föreskrifter om läkemedelshantering
2. Missiv Nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel
3. Föreskrifter-ordination-hantering-läkemedel 160603
4. Konsekvensutredning-föreskrifter-ordination-hantering-läkemedel-160603-mbilagor.
5. Ändring-kompetenskrav-ssk-förskrivning-remiss
6. Upphävande-informationsskyldighet-generiska-Im-remiss
_________________________________________________________________________
Sänds till
Socialstyrelsen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 104

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2016

OMV0017/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6f § och 6h§, 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.
Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.
Beslutsunderlag
Statistikrapport/sammanställning till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt
socialtjänstlagen 16 kap. 6f § och 6h §.
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 105

Lägesrapport från arbetet med sjuktal

OMV0006/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om förvaltningens arbete med att sänka sjuktalen.
Sjukfrånvaron under sommaren har minskat, men ökar nu igen. Utvecklingen följer
mönstret från föregående år liksom nivån på sjukfrånvaron. Förvaltningens arbete
tillsammans med Previa för att sänka sjuktalen återupptas efter semesteruppehållet.
Previa bjuds in till nämndens sammanträde i september för att informera om hur arbetet
fortskrider.
Nämndens ledamöter uttrycker önskemål att få statistik från förvaltningen rörande
sjukfrånvaron över tid och på enhetsnivå för att bättre kunna analysera utvecklingen.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 106

Delegationsärenden avskrivning av kundfordringar
OMV0023/16

Beslut
Omvårdnadsnämnden har tagit del av omvårdnadschefens anmälan av
delegationsbeslut.

Sammanfattning
Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att omvårdschefen
beslutar att avskriva kundfordringar om 69 591 kr. En sammanställning av vilka
kundfordringar som föreslås skrivas av har bifogats.
Enligt omvårdnadsnämndens delegationsordning punkt 1.1.4 är rätten att avskriva
fordringar delegerad till omvårdnadschefen.
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
Omvårdnadschefen beslutar enligt tjänsteskrivelse 2016-07-25 att avskriva fordringar
enligt ekonomikontorets förslag, samt att beloppet ska dras från omvårdnadsförvaltningens
ansvar 1100 och tjänst 510000.
Bilagor
1. Ekonomikontorets skrivelse daterad 2016-07-05
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 107

Delegationsärenden avseende personalfrågor

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Delegationsbesluten redovisas i form av pärmredovisning.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 108

Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen och
lagen om bostadsanpassningsbidrag

OMV0020/16
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut fattade enligt
socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom förteckningar (delegationslistor) daterade 201607-01 och 2016-08-09 de delegationsbeslut som fattats enligt socialtjänstlagen och lagen
om bostadsanpassningsbidrag.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 109

Anmälningsärenden

OMV0005/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
1. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll, 2016-05-26 OMV0045/16
2. Protokoll KPR 2016-06-07 OMV0014/16
3. Anvisningar till verksamhetsplan med budget 2017-2019 OMV0001/16
4. Överenskommelse om samarbete vid tandvårdsstöd och uppsökande
munhälsobedömning OMV0064/16
5. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-06-16 § 142 Godkännande av riktlinjer vid
hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda OMV0005/16
6. Protokoll från kommunfullmäktige 2016-06-16 § 122 Budget 2017 och ekonomisk
plan för 2018-19 samt mål för god ekonomisk hushållning OMV0001/16
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-08-31

§ 110

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

OMV0006/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson samt sektionscheferna Leif Ekman och Jonas Hampus
informerar.
Omvårdnadsförvaltningens verksamhet har fungerat väl under sommarens semestrar. Pia
Joelsson har gjort besök i en rad av förvaltningens olika verksamheter och mötts av samma
intryck. Andelen nya vikarier i verksamheten var dock större i år än föregående år.
Samarbetet med Landstinget Dalarna har fungerat väl där veckovisa möten hållits för att
följa utvecklingen av sjukhusbeläggningen och antalet utskrivningsklara patienter.
Tillgången på platser i kommunens vård- och omsorgsboenden har varit relativt god, vilket
inneburit att färdigbehandlade patienter kunnat skrivas ut från sjukhus utan att
betalningsansvaret trätt in. Samarbetet inom kommunen har också fungerat väl under
sommaren. Ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har inneburit att kunder från
ett 20-tal vård- och omsorgsboenden kunnat besöka Linnés brölloppsstuga.
Serviceförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen har under sommaren utarbetat en
gemensam ansökan om projektmedel omfattande 6,5 miljoner kronor för breddad
rekrytering. Projektet har en integrationsprofil där nya svenskar ska erbjudas praktik i
kommunen i kombination med svenskundervisning. Projektet berör fem enheter med totalt
ca 270 anställda i kommunen. Den personal som deltar i projektet kommer att erbjudas
utbildning i frågor som rör kultur, genus samt introduktion av nya medarbetare. Kommunal
bidrar genom sina utbildningsmedel till projektets finansiering.
Den 9 augusti drabbades Falun samt stora delar av Dalarna av ett 2 timmar långt elavbrott.
Strömavbrottets effekter på kommunens verksamhet har analyserats och åtgärdsplaner har
upprättats. För omvårdnadsförvaltningens del kom strömavbrottet framförallt att påverka
kontaktcenterverksamheten, telefonväxel samt tillgängligheten till lokaler med automatlås.
En förfrågan från SKL har gått ut till samtliga kommuner i landet om att bidra till
finansieringen av SKLs arbete för att stödja de regionala stödstrukturerna för en
evidensbaserad socialtjänst. Kostnaderna för detta stöd har tidigare finansierats av staten.
Det nationella stödet är viktigt för att arbetet på regional nivå ska fungera.
Ordförande Anna Hägglund informerar om att nämndens presidium bjudits in av Rådet för
välfärdsutveckling, Region Dalarna till ett möte den 9 september. Detta möte ska ägnas
information om den regionala stödstrukturen och politisk dialog med presidier såväl i
omsorgsnämnder/socialnämnder i Dalarnas kommuner som i lokala hälso- och
sjukvårdsberedningar.
Ordföranden informerar även om de regelbundna möten som sker mellan presidiet för
kommunstyrelsens serviceutskott/ledningen för serviceförvaltningen och presidiet för
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omvårdnadsnämnden/ledningen för omvårdnadsförvaltningen. Syftet är att utveckla ett
ökat samarbete och en långsiktighet i planeringen av om- och nybyggnation av vård- och
omsorgsboenden, men också i en del fall omvandla befintliga boenden till
trygghetsboenden.
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§ 111

Rapporter från kontaktpolitiker

OMV0007/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Inga rapporter från kontaktpolitiker har anmälts till sammanträdet.
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§ 112

Kurser och konferenser

OMV0008/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Inga kurser och konferenser har anmälts inför sammanträdet.
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§ 113

Övriga frågor

OMV0007/16
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ledamöterna Katarina Gustavsson och Barbro Ödlund tar upp frågan om kollektivtrafiken
och de negativa effekter som indragningen av Mjuka linjen haft för boende i kommunen.
Med anledning av trafikförändringarna kommer Funktionshinderrådet den 21 september att
inledas med ett öppet möte om Mjuka linjen. Till mötet är kommunalrådet Joakim Storck,
Mats Olofsson från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt en representant från
Dalatrafik inbjudna. Mötet äger rum i Region Dalarnas lokaler på Myntgatan och startar kl.
17.30.
Ordförande Anna Hägglund informerar om att frågan om Mjuka linjen även kommer att
diskuteras i vid Kommunala pensionärsrådets ordinarie möte 27 september under
medverkan av Joakim Storck.
Barbro Ödlund informerar om Händelseriket, en kommunalt driven verksamhet som riktar
sig till personer med funktionsnedsättning som demens och utvecklingsstörning. Tidigare
har personer inom denna målgrupp och bosatta i Falun kunnat besöka Händelseriket
kostnadsfritt. Socialnämnden har beslutat att införa en avgift för besökare som inte
omfattas av insatser enligt LSS. Det har fått till följd att tidigare besökare med
demensproblematik inte längre besöker Händelseriket.

