SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande
ersättare

1 (26)

2014-12-03

Omvårdnadsförvaltningen, lokal sal D, kl. 13:15-16:45
S
V
S
S
S
MP

Christer Falk, ordf.
Patrik Andersson, 1:e vice ordf.
Karin Jacobsson
Lars Lagerqvist
Monica Enarsson
Staffan Mild

FAP Violet Maskoonee
M Vanja Ottervall
FP Åsa Nilser

Catharina Hjortzberg-Nordlund
2:e vice ordf.
M Christer Carlsson
C
Gunilla Tagesdotter Barkar
KD Katarina Gustavsson ej § 159

istället för Peter Gehlin §§ 157-165
istället för Peter Gehlin §§ 166-178
istället för Katarina Gustavsson § 159

Ej tjänstgörande Lars Jerdén (S)
Birgitta Gradén (S)
ersättare
Anders Björn (S)
Karolina Tham (S)
Personalxx, xx
organisation

Inger Olenius (MP)
Eva Ferdeen (V)
Kristina Wahlén (C)

Övriga deltagare Pia Joelson, omvårdnadschef

Mikael Söderlund, controller
Maria Skog, enhetschef
Carina Andersson, enhetschef
Eva Grönlund, projektledare
Cecilia Söderholm, biståndshandläggare

Jonas Hampus, sektionschef
Leif Ekman, sektionschef
Kerstin Jansson, sektionschef
Carl Sjölin, HR-controller
Beatrice Fernros, sekreterare

Utses att justera

M

Karin Jacobsson
2014-12-04
157-178

Justeringsdag
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Beatrice Fernros

Ordförande

………………………………………………………….…..
Christer Falk

Justerande

………………………………………………………….…..
Karin Jacobsson
Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Omvårdnadsnämnden
2014-12-03
2014-12-08
Datum när anslaget tas ner
Omvårdnadsförvaltningen
…………………………………………………………………..
Kristina Hedlöf

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Innehållsförteckning
§ 157 Ekonomisk uppföljning oktober 2014 ........................................... 3
§ 158 Uppföljning av internkontrollplan 2014 ........................................ 4
§ 159 Tilldelningsbeslut för drift av Daljunkaregården .......................... 5
§ 160 Resultat av enkätundersökning till
omvårdnadsförvaltningens kunder avseende
hemtjänstinsatser och insatser i särskilt boende ............................ 6
§ 161 Svar på motion från Mats Dahlström (c) Agneta Ängsås
(c) Anna Hägglund (c) Dan Westerberg (c)Låt inte äldre
komma i kläm - Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta
över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset. ................ 7
§ 162 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan
Clarström (FAP) Kjell Hjorth (FAP) Inför
Trygghetsboende/Serviceboende med halvinackordering
för kommunens äldre med möjlighet till samvaro. ........................ 8
§ 163 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) - Senior
hotell för äldre över 68 år måste byggas snarast .......................... 9
§ 164 Yttrande över detaljplan för småhus vid Gullnäsgården ............. 10
§ 165 Antagande av sammanträdesplan för
omvårdnadsnämnden 2015 .......................................................... 11
§ 166 Redovisning av pilotförsök med ”Nattfrid” – kamera för
tillsyn och beslut om fortsättning ................................................ 12
§ 167 Pilotförsök med vårdrobot i hemtjänst ........................................ 14
§ 168 Resultat av enkätundersökning rörande lokala
värdighetsgarantier 2014 ............................................................. 16
§ 169 Enskilt ärende. Sektion vård- och omsorgsboende.
Sekretess ...................................................................................... 17
§ 170 Enskilt ärende, bostadsanpassning .............................................. 18
§ 171 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
november och december 2014 ..................................................... 19
§ 172 Principiellt ärende ........................................................................ 20
§ 173 Anmälan om beslut i personalärenden ........................................ 21
§ 174 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden ............................ 22
§ 175 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014 ............................. 23
§ 176 Rapporter från kontaktpolitiker ................................................... 24
§ 177 Kurser och konferenser 2014....................................................... 25
§ 178 Övriga frågor ............................................................................... 26
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 157

2014-12-03

Ekonomisk uppföljning oktober 2014
OMV0003/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen till
och med oktober 2014
Sammanfattning
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och
med oktober 2014 samt analys och planerade åtgärder för att få ekonomin i
balans. Utfallet visar ett underskott på 5 758 000 kronor.
Mikael Söderlund, controller, redogör för ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning oktober 2014

Sänds till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 158

2014-12-03

Uppföljning av internkontrollplan 2014
OMV0134/13

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
1. Den redovisade rapporten med uppföljning av
internkontrollplan för 2014 godkänns
2. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med
att åtgärda de framkomna utvecklingsområdena, samt att
redovisa vidtagna åtgärder för nämnden när de är
genomförda
Sammanfattning
Förvaltningen prioriterar sedan årligen särskilda områden för granskning
och kontroll och sammanfattar dessa i den internkontrollplan som
omvårdnadsnämnden beslutar om, det är dessa områden tillsammans med
de obligatoriska, som denna uppföljning har inriktats på.
Genomförda kontroller 2014:


Att upphandling gjorts vid samtliga inköp överstigande beloppsgräns
i LOU



Ärendehantering och ärendebalans



Systematiskt arbetsmiljöarbete



Användande av giltig identitetshandling



Enhetschefens sociala dokumentation

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan för omvårdnadsförvaltningen 2014

Sänds till
Ekonomikontorets samordnare för internkontroll
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 159

2014-12-03

Tilldelningsbeslut för drift av Daljunkaregården
OMV0061/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
1.

Tilldela Temabo AB uppdraget att ansvara för driften av
Daljunkaregården i enlighet med förfrågningsunderlag och
anbud

2.

Ge omvårdnadschef i uppdrag att teckna avtal med Temabo
AB när tilldelningsbeslutet inte längre är överklagningsbart

Reservation:
Patrik Andersson (V) väljer att inte delta i beslutet. Detta med anledning av
att han vid sammanträdet den 26 mars 2014 röstade emot att Daljunkaregården skulle fortsätta läggas ut på entreprenad och förspråkade att
verksamheten skulle återgå till kommunal regi.
Sammanfattning
Omvårdnadsförvaltningen har på omvårdnadsnämndens uppdrag
genomfört upphandling av verksamhet vid vård- och omsorgsboendet
Daljunkaregården och kommit fram till det förslag till tilldelningsbeslut
som anges i den här tjänsteskrivelsen.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-10-27
2. Utvärdering av anbudsgivare i upphandling av driften vid vård- och
omsorgsboendet Daljunkaregården

Sänds till
Ekonomikontoret
Colligio
Anbudsgivarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 160

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Resultat av enkätundersökning till
omvårdnadsförvaltningens kunder avseende
hemtjänstinsatser och insatser i särskilt boende
OMV0069/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antecknar informationen till protokollet
Ärende
Resultatet av enkätundersökningen avseende hemtjänstinsatser och insatser
i särskilt boende visar på att omvårdnadförvaltningen i det stora hela håller
en hög nivå.
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ovan rubricerat ärende och svarar
på frågor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 161

2014-12-03

Svar på motion från Mats Dahlström (c) Agneta Ängsås
(c) Anna Hägglund (c) Dan Westerberg (c)Låt inte äldre
komma i kläm - Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta
över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset.
OMV0127/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med
konceptet trygg hemgång, vilket ligger i linje med motionärernas
förslag
Sammanfattning
Motionens förslag ligger i linje med det arbete som pågår inom
förvaltningen när det gäller att skapa en trygg hemgång från sjukhuset för
patienter. Flera av de åtgärder som ligger på de roller och funktioner som
beskrivs från Gävles modell används sedan tidigare i Falun.
Omvårdnadsförvaltningen instämmer i motionens ambition att skapa en
trygg hemgång men ser det som angeläget att Falun utformar en modell
som är anpassad efter de förutsättningar erfarenheter som finns här.
Det arbetet pågår redan och har arbetsnamnet ”Trygg hemgång”. I det
arbetet är bland annat Gävles, Umeås, Örebros och Ronnebys modeller för
detta några av inspirationskällorna men framförallt så försöker vi ta tillvara
de erfarenheter vi själva har från Kerstiprojektet som pågick 2004 – 2006
och som handlade om en trygg och obruten vårdkedja. Omvårdnadsnämnden kommer fortlöpande att hållas informerad om arbetets utveckling.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
”Låt inte de äldre komma i kläm! – Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta
över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset”

Sänds till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 162

2014-12-03

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan
Clarström (FAP) Kjell Hjorth (FAP) Inför
Trygghetsboende/Serviceboende med
halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet
till samvaro.
OMV0130/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antar omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
remissvar till kommunstyrelsen angående motion om att införa
trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för
kommunens äldre med möjlighet till social samvaro
Sammanfattning
Motionen från Falupartiet besvaras med att Falu kommun idag har och
kommer att inviga fler trygghetsboenden så att det totalt kommer att finnas
fem trygghetsboenden år 2016. Detta i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna och 2014 reviderade ”Boendeplanen för äldre 2014 –
2030. På trygghetsboendena bedrivs regelbundet social samvaro för
boenden men också för personer som bor i närheten. Det som inte finns
idag är restaurang och möjlighet för de boende att äta tillsammans, utom
vid olika speciella tillfällen. I alla trygghetsboenden finns idag
hemtjänstgrupper i husen. Ska det bedrivas restaurangverksamhet i
trygghetsboendena så ligger det inte i omvårdnadsförvaltningens
kompetens eller verksamhetsansvar.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-10-20
2. Motion; Inför trygghetsboende/serviceboende med
halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet till social
samvaro

Sänds till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 163

2014-12-03

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) - Senior
hotell för äldre över 68 år måste byggas snarast
OMV0131/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
remissvar till kommunstyrelsen, angående motion om
seniorhotell för äldre
Sammanfattning
Motion är ställd från Kristdemokraterna om att Falu kommun ska bygga ett
seniorhotell för äldre över 68 år. Omvårdnadsnämnden avslår motionen
med följande bedömning. Att driva ett seniorhotell är inte förenligt med
omvårdnadsnämndens kärnverksamhet som styrs av socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Den åldersgräns, 68 år som motionären föreslår,
är inte relevant i något sammanhang. Kostnaden för den som ska ta in på
hotellet (130kr/dygn) skulle innebära att varje dygn måste subventioneras
av Falu kommun.
Tanken att ett seniorhotell skulle kunna vare en förebyggande insats skulle
möjligen vara relevant. Falu kommun har en hel det förebyggande insatser
som till exempel trygghetsboenden.
Omvårdnadsförvaltningens kompetens och resurser bör i huvudsak inriktas
på kärnverksamheten och inte hyres- eller hotellverksamhet. Det skulle
dessutom kunna uppfattas som konkurerande verksamhet mot övrig
hotellverksamhet.
Gällande anhörigstöd och avlastning för anhöriga har omvårdnadsnämnden
redan idag flera insatser till exempel växelvård, dagliga verksamheter,
träffpunkter, anhörigavlastning och anhörigcirklar. Sedan kan anhörigstöd
naturligtvis utvecklas på olika sätt.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-10-20
2. Motion; Seniorhotell för äldre över 68 år måste byggas snarast

Sänds till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 164

2014-12-03

Yttrande över detaljplan för småhus vid Gullnäsgården
OMV0125/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till stadsbyggnadsoch näringslivskontoret som omvårdnadsnämndens yttrande.
Sammanfattning
Omvårdnadsförvaltningen har fått ett förslag på förändrad detaljplan för
området vid Gullnäsgården med anledning av att ”Hasse säljer hus” vill
uppföra småhus i området. Yttrande avges av omvårdnadsförvaltningen
enligt omvårdnadsnämndens delegationsordning punkt 1.4.3.
Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget i sin helhet.
Förvaltningen vill att husen ska byggas på så sätt att de görs tillgängliga för
personer med fysiska funktionshinder. Husen bör vara planerade så att en
person med till exempel rullstol kan beträda huset och röra sig fritt inuti det
utan att det behöver göras bostadsanpassningar. Med det som bakgrund ser
förvaltningen helst att det endast byggs enplanshus. Om tvåvåningshus
ändå byggs i området bör det största badrummet finnas på entréplan av
samma anledning.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-10-13
2. Gullnäsgården inbjudan samråd
3. Gullnäsgården Pb SAMR EBN
4. Gullnäsgården Pk A2L Skalr EBN
5. Gullnäsgården Pk SAMR A4 L F
6. Gullnäsgården Pkt SAMR A4 F

Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 165

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Antagande av sammanträdesplan för
omvårdnadsnämnden 2015
OMV0009/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Omvårdnadsnämndens sammanträdesordning fastställs med
ändring gällande februaris sammanträde
Reservation
Patrik Andersson (V) önskar att novembers sammantäde flyttas då det
samanfaller med KSS sammanträde.
Ärende
Enligt omvårdnadsnämndens reglemente, § 11, ska nämnden årligen
fastställa en sammanträdesplan. Omvårdnadsnämndens ordförande ger i
bilaga omvårdnadsnämndens förslag till sammanträdesplan.
Tidpunkten för februaris sammanträde senareläggs en vecka till den 25
februari.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2015

Sänds till
Kommunikationskontoret
Stadskansliet
IT-samordnare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 166

2014-12-03

Redovisning av pilotförsök med ”Nattfrid” – kamera för
tillsyn och beslut om fortsättning
OMV0067/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
1. Införa e-hemtjänst i form av fjärrtillsyn med kamera i
verksamheten som första alternativ vid behov av
tillsynsbesök på natten
2. Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla fjärrtillsyn med
kamera eller om möjligt avropa från befintligt avtal
3. Ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att göra en
uppföljning i ärendet senast december 2015
Sammanfattning
Ett pilotprojekt med tillsyn i form av fjärrtillsyn med kamera har
genomförts på omvårdnadsförvaltningen. Detta för att kunna erbjuda
kunderna ett alternativ och komplement till fysiskt tillsynsbesök och för att
kunna möta framtida behov inom äldreomsorgen. Varje natt så gör
nattpatrullerna i Falun cirka 400 besök varav 160-170 besök är
tillsynsbesök.
Till en början var det svårt att få kunder till pilotprojektet men efter
ytterligare information och kontakt med kunder och anhöriga så var fler
personer intresserade. Det är tio kunder som testat fjärrtillsyn med kameror
från två leverantörer under pilotprojektet. Fjärrtillsynen har främst skett
nattetid hos kunder i eget boende. En kund i eget boende har haft tillsyn
dagtid och en kund boende i särskilt boende har haft tillsyn. Det är
trygghetscentralen respektive personalen på det särskilda boendet som
utfört fjärrtillsynen. Efter en del problem med teknik, täckning, åskväder
med mera så har fjärrtillsynen fungerat bra.
Utvärderingen av projektet visar att kunderna och anhöriga är mycket
nöjda. Kunderna känner sig trygga och sover bättre. Biståndshandläggarna
ser att fjärrtillsyn är ett bra alternativ och komplement till fysiska besök.
Fjärrtillsynen ger även positiva ekonomiska effekter i form av färre besök
och därmed mindre restid.
Förvaltningens bedömning är att fjärrtillsyn bör införas som ett första
alternativ vid behovsbedömning av tillsynsbesök på natten och ingå som en
form av utförande. Införande av fjärrtillsyn med kamera ska alltid föregås
av en tydlig information och en skriftlig överenskommelse mellan kund och
utförare.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-03

IT-samordnare Carina Andersson redogör för ovan rubricerat ärende och
svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Slutrapport från pilotprojekt fjärrtillsyn
Förslag till beslut under sammanträdet
Monica Enarsson (S) och Katarina Gustavsson (KD) föreslår att en
uppföljning ska göras inom ett år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 167

2014-12-03

Pilotförsök med vårdrobot i hemtjänst
OMV0151/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Ge förvaltningen i uppdrag att införa vårdrobot, i ett
pilotprojekt under en period om sex månader, i verksamheten
Reservation:
Patrik Andersson (V) och Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Patrik Andersson (V): Det finns en stark misstro till teknik som ersätter den
mänskliga kontakten som införandet utav "giraffen" kan innebära. Även om
införande av en så kallad giraff är frivillig idag finns det en risk att de
positiva ekonomiska effekter som denna nya teknik skulle kunna medföra,
på sikt kan komma att bli överordnad den personliga valmöjligheten i
framtiden. Är inte övertygad om att jag vill vara med och bidra till en
utveckling mot denna riktning utav framtidens äldreomsorg och yrkade
därför avslag på att pilottesta "giraffen".
Sammanfattning
Hemtjänsten ger service och omvårdnad till cirka 1100 kunder. För att
kunna möta framtida behov inom äldreomsorgen behöver alternativ och
komplement till den traditionella hemtjänsten införas i verksamheten.
En giraff är rent tekniskt en fjärrstyrd mobil videokonferensrobot med en
14” skärm med högtalare, videokamera med zoom och vidvinkellins.
Giraffen är tänkt att vara ett alternativ till fysisk tillsyn och ett komplement
till hembesök för att öka möjligheten till självständighet, trygghet och
underlätta för den som vill bo kvar hemma utan att bli isolerad eller ensam.
Giraffen har även en social funktion där även anhöriga kan ha kontakt med
användaren.
Ett pilotprojekt med fem giraffer bör genomföras under sex månader innan
ett införande sker. Giraffen är en form av utförande av beviljad
biståndsinsats. Tillsyn kan ske effektivare om det innebär minskad restid
och därigenom ge möjlighet till flera tillsynsbesök. Intitutionen med
giraffen stämmer väl överens med förvaltningens värdegrund.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
IT-samordnare Carina Andersson redogör för ärendet och svarar på frågor.
Yttrande
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Förslag till beslut
Ordförande Christer Falk (S): Enligt omvårdnadsförvaltningens förslag.
Patrik Andersson (V) och Katarina Gustavsson (KD): Föreslår att ett
pilotprojekt inte ska genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
omvårdnadsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 168

2014-12-03

Resultat av enkätundersökning rörande lokala
värdighetsgarantier 2014
OMV0056/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antecknar resultatet av enkätundersökningen till
protokollet
Sammanfattning
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft som
innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med anledning av
denna lagändring fick Socialstyrelsen flera olika uppdrag, bland annat att
fördela pengar till kommuner för att de skulle arbeta med lokala värdighetsgarantier, vilket Falun har gjort.
För att beviljas prestationsersättning 2014 ska Falu kommun redovisa
resultatet av sin uppföljning till Socialstyrelsen. Uppföljningen ska besvara
samtliga tio frågor som Falu kommun har beskrivit i sin uppföljningsplan.
Uppföljningsplanen och dess resultat redovisades för omvårdnadsnämnden
vid sammanträdet den 22 oktober 2014. Här redovisas resultatet av den
enkätundersökning som vid den förra redovisningen inte var avslutad.
Enkäter har lämnats ut till kund, anhörig och medarbetare under veckorna
39 och 40. Dessa har nu sammanställts och svaren visar att värdighetsgarantierna är kända och att kunder, anhöriga och medarbetare anser att de
medfört mervärde för kunden. Alla tre grupperna anser också att det är
positivt att Falu kommun lämnar värdighetsgarantier till sina kunder.
Medarbetarna upplever att värdighetsgarantierna, helt eller delvis, har
förändrat deras arbetssituation till det bättre.
Redovisningen har delgivits Socialstyrelsen den 10 november 2014.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-11-10
2. Sammanställning av enkäter 2014

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 169

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Enskilt ärende. Sektion vård- och omsorgsboende.
Sekretess
OMV0146/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
1. Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen
2. Nämnden har tagit del av den muntliga informationen
3. Nämnden antecknar informationen till protokollet
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson redogör för ovan rubricerat ärende. Nämnden
delges ärendet skriftligt genom bordsredovisning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 170

2014-12-03

Enskilt ärende, bostadsanpassning
OMV0055/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Med stöd av §§ 4-7 BAB bevilja NN en ökning med 100 000
kronor utifrån tidigare beviljat bostadsanpassningsbidrag
Sammanfattning
Bostadsanpassningsbidrag har tidigare beviljats av omvårdnadsnämnden i
detta ärende med en summa av 554 800 kronor. Den beräknade kostnaden
för nödvändiga åtgärder beräknades till 654 800 kronor. Då vårdnadshavarna för den sökande avsåg att söka rotavdrag med 100 000 kronor
avgick den summan från den beräknade kostnaden.
Skatteverket har avslagit ansökan om rotavdrag på grund av att fastigheten
har ett värdeår som är lägre än 5 år. Vårdnadshavarna för den sökande
ansöker därför en utökning av det tidigare beviljade beloppet med 100 000
kronor i detta ärende.
Det anses det vara styrkt att 100 000 kronor ska tillföras det tidigare
beslutade bostadsanpassningsbidraget. Det beviljade bostadsanpassningsbidraget bör därför utökas och uppgå till en total summa om 654 800
kronor.
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2014-11-05
2. Skatteverkets utlåtande angående rotavdrag.

Sänds till
Vårdnadshavare för NN

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 171

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för
november och december 2014
OMV0020/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckningar
(delegationslistor) daterade den 3 november 2014 och den 1 december 2014
de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare inom ovan
rubricerat ärende.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 172

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Principiellt ärende
OMV0012/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden har tagit del av informationen
Ärende
Ett principiellt ärende delges nämnden muntligt vid dagens sammanträde.
Biståndshandläggare Cecilia Söderholm och sektionschef Jonas Hampus
redogör för ärendet och svarar på frågor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 173

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Anmälan om beslut i personalärenden

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antecknar delgivningarna till protokollet
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen delger nämnden ovan rubricerat ärende i form av
pärmredovisning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

21 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 174

2014-12-03

Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
OMV0005/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden tar del av den skriftliga informationen
Ärende
Nämnden delges ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-30 § 230 Återrapport
om avgifter för hemsjukvården
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14
§ 159 Införande av kontaktcenter OMV0071/13
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15 §
105 Kontaktcenter i Falu kommun OMV0071/13
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15 §
109 Beslut om Heltidsavtal OMV0005/14
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 §
102 Vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14
6.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 § 105
Rapport - färdigställda investeringsprojekt OMV0005/14

7.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 § 101
Nulägesbeskrivning av serviceavdelningens arbete med FM-uppdraget
OMV0005/14

8.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 § 99
Vägledningsdiskussion angående fastighetsförsäljningar OMV0005/14

9.

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-10-13 § 252 Val av
etappindelning för nytt vårdboende i Hälsinggården OMV0098/14

10. Protokoll från kommunfullmäktige 2014-10-13 § 253 Kommunens
delårsrapport per 2014-08-31 med årsprognos för Falu Kommun
OMV0005/14
11. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15 § 105
Kontaktcenter i Falu kommun OMV0071/13
12. Cirkulär 14:39 Budgetpropositionen för 2015

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 175

2014-12-03

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014
OMV0006/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden har tagit del av informationen
Ärende
Omvårdnadschef informerar:


Det är trångt på våra boenden så det finns funderingar på att öppna
Källegården igen.



Omvårdnadsförvaltningen har beviljats stimulansmedel då det har
utförts ett gott arbete med att förbättra vården för de mest sjuka
äldre.

HR-controller Carl Sjölin redovisar:
Statistik för 2014 rörande personalfrågor visar att andelen män har ökat en
procentenhet sedan 2013 till 10 procent. Antalet tillsvidareanställda är är
lika som föregående år, det vill säga 91 procent.
Sjukfrånvaron har ökat med knappt en procentenhet och är nu 8,6 procent.
Upprepad sjukfrånvaro, det vill säga fler än sex gånger per år, har ökat med
två procentenheter till 18 procent. Det är framförallt ansställda under 30 år
som har upprepad sjukfrånvaro. Det är fortfarande procentuellt sett fler
kvinnor än män som är sjukskrivna med gruppen män ökar mer.
Andelen undersköterskor har ökat med tre procentenheter sedan 2013 till
70 procent.
Antal medarbetare som går i pension är 24-33 stycken per år under
perioden 2014 - 2019.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omvårdnadsnämnden

§ 176

2014-12-03

Rapporter från kontaktpolitiker
OMV0007/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antecknar informationen till protokollet
Ärende
Monica Enarsson (S) berättar om sitt besök på Dala Omsorg med anledning
av företagsveckan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 177

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Kurser och konferenser 2014
OMV0008/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden antecknar informationen till protokollet
Ärende
Christer Falk informerade om att han tillsammans med Patrik Andersson
och Catharina Hjortzberg Nordlund deltagit i FSS-konferensen i Göteborg.
Nämnden rekommenderas att titta på filmklipp, speciellt Hans
Abrahamssons föredrag, på internet från konferensen.
Ordförande informerar om att det det kommer att anordnas en utbildning
för nämnden den 21-22 januari 2015.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§ 178

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Övriga frågor
OMV0007/14

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut:
Nämnden har tagit del av informationen
Ärende
Birgitta Gradén (S) vill framföra till nämnden att en anhörig till kund på
Kårebacken är nöjd med den vård som ges där.
Lars Jerdén (S) vill tacka alla i nämnden och i förvaltningen för bra
samarbete.
Gunilla Tagesdotter Barkar (C) tackar för sig och Catharina Hjortzberg
Nordlund instämmer.
Ordförande avslutar med tacka för sig och önskar alla en god jul.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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