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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-20

§ 75

Ekonomisk rapport

OMV0003/15
Beslut
1. Nämnden har tagit del av periodrapport april 2015.
2. Nämnden beslutar att inte göra en framställan till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt förslag av Pia Persson (V) om medel för att
genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag.
Reservation
Pia Person reserverar sig till beslutet i punkt 2.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med april
2015. Resultatet till och med mars 2015 är ett underskott på 3,9 miljoner. En analys och en
presentation av planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans ges.
Prognosen för 2015 är ett underskott på 5 miljoner. Det är ett svårt mål att nå, men åtgärder
kommer att genomföras för att på alla sätt komma till en budget i balans. Controller Mikael
Söderlund redovisar den ekonomiska uppföljningen.
Pia Persson (V) redogör för den framställan som hon har lämnat till omvårdnadsnämnden
rörande äskande av medel till att genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag. Detta
med hänvisning till att kommunen fått 22 miljoner i AFA-pengar och då försöket har lagts
på is med motiveringen att kommunen inte har tillräckligt med medel år 2015.
Beslutsunderlag
Periodrapport april 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anna Hägglund (C) föreslår att nämnden ska besluta att inte göra den
framställan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som föreslås av Pia Persson (V).
Följande motivering ges. Frågan har prövats i höstens arbete med justerad budget för 2015
och inget nytt har tillkommit som nämnvärt förändrar de ekonomiska förutsättningarna.
Nämnder och styrelser arbetar nu med att löpande under 2015 vidta åtgärder för att skära
kostnader för att klara de tilldelade budgetramarna. Återbetalningen av AFA-pengar ändrar
inte denna bild.
Pia Persson (V) föreslår att omvårdnadsnämnden ska äska medel till ett försök med sex
timmars arbetsdag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandens förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
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Reservation från Vänsterpartiet angående omvårdnadsnämndens
beslut att inte äska AFA pengar till att starta upp
försöksverksamheten med 30 timmars arbetsvecka.
På kommunfullmäktige juni 2014 beslutades att göra försöksverksamhet i tre år med 30
timmars arbetsvecka på en stor eller två mindre äldreboende med start 2015.
Då skatteintäkterna 2015 blev lägre än beräknat beslutades det på kommunfullmäktige
hösten 2014 att detta skulle skjutas på framtiden.
Nu står det klart att Falu kommun 1 år 2015 får AFA pengar motsvarande 22 miljoner
kronor.
Detta innebär att det tidigare plötsligt uppkomna budgetunderskott för Falu kommun inte
längre är aktuellt.
Eftersom majoriteten understrukit att man har för avsikt att genomföra projektet, så vill
Vänsterpartiet yrka på att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära att medel
för att starta upp projektet med 30 timmars arbetsvecka omgående.
30 timmars arbetsvecka för vårdbiträden/undersköterskor skulle betyda att vi får bort
delade turer och på så vis även förhoppningsvis minskad sjukfrånvaro på grund av stress
och förslitningsskador.
Enviken den 25 maj 2015
Pia Persson (V)
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-20

§ 76

Kommundoktoranden presenterar sitt uppdrag

OMV0007/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Kommundoktoranden xx presenterar sig och berättar om projektet Äldre omsorgstagares
syn på hemtjänsten. Projektet är ett samarbete mellan Falu kommun, Högskolan Dalarna
och Karolinska institutet.
Hon berättar att de flesta rapporter som finns att tillgå är grundade på anhörigas och
personals utsagor istället för den äldres egen berättelse. I uppdraget ingår att göra en
kvalitativ studie som bygger på de äldres egna svar, dels genom enskilda samtal och dels
genom en enkätundersökning. Frågorna kommer att beröra följande ämnen; kärnvärden,
egenskaper och stöd samt mål med hemtjänsten. De äldre kommer delas in i två grupper,
den ena gruppen är personer med demenssjukdom och den andra äldre utan
demenssjukdom.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 77

Svar på medborgarförslag - Gratis halkbroddar till alla
pensionärer över 65 år

OMV0049/15
Beslut
Omvårdnadsnämnden avslår medborgarförslag om gratis halkbroddar med
hänvisning till den enskildes eget ansvar för sin säkerhet.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige till omvårdnadsnämnden
för handläggning och besvarande enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 februari 2015,
§ 40. Medborgarförslagsställaren föreslår att Falu kommun ska dela ut gratis halkbroddar
till alla pensionärer över 65 år för att minska fall och fallskador vid snö- och ishalka.
Omvårdnadsförvaltningen bedömer att broddar inte är någon dyr eller svårtillgänglig
produkt. Det bör vara möjligt för alla att kunna skaffa sig broddar. Det som krävs är
riskmedvetenhet och motivation att hantera risken. Ett försök med att dela gratis
halkbroddar i annan kommun visar att det var till största delen de som redan var
riskmedvetna och hade broddar sedan tidigare som hämtade ut broddarna.
Omvårdnadsförvaltningen kommer att fortsätta sina insatser att, i samverkan med ännu fler
aktörer, nå ut med information om vikten av att använda broddar till samtliga
kommuninvånare som är 65 år och äldre. I samband med detta ska också information om
andra åtgärder som den enskilde kan göra för att förebygga fall ges. Informations- och
utbildningssatsningen bör kunna göras tillsammans och i samverkan med bland annat
MSB, Landstinget Dalarna, LD-hjälpmedel och apoteken.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Medborgarförslagsställaren har tackat nej till att närvara på sammanträdet.
Sektionschef Jonas Hampus och medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR, Helena
Hellberg Sandberg redogör för ovan rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2015-03-04 Medborgarförslag om gratis halkbroddar
2. Beslut i kommunfullmäktige
3. MSB rapport ”Skador bland äldre”
4. SBU kommentar ”Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre”
5. Halkskydd till äldre i Kungsbacka kommun – försöksverksamhet vintern
2012/2013
_________________________________________________________________________
Sänds till
Medborgarförslagsställaren
Kommunfullmäktige
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§ 78

Genomgång av PWCs rapporter

OMV0051/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Revisionsbyrån Pricewaterhousecoopers (PWC) har på uppdrag av
omvårdnadsförvaltningen gjort en genomlysning av hemtjänsten som översiktligt
presenterades vid nämndens förra sammanträde.
Omvårdnadschef Pia Joelson går igenom de påpekanden som presenteras i rapporterna och
den handlingsplan som är påbörjad med rapporterna som grund. Det fortsatta arbetet med
handlingsplanen som grund kommer att fortlöpande redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
1. Rapporten Hemtjänst – Ersättningsnivå och produktion
2. Rapporten Myndighetsutövning inom hemtjänsten
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§ 79

Lägesrapport rörande planering av vård- och
omsorgsboenden

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson berättar om de olika alternativ som har lagts fram för att möta
det behov av utökat antal platser som är att vänta de närmaste åren.
Byggnationen av vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården fortgår som planerat. Boendet
är planerat att ersätta vård- och omsorgsboendet Smedjan som görs om till ett trygghetsboende. Nybyggnationen och omvandlingen av Smedjan till ett trygghetsboende är enligt
den plan som beskrivs i nu gällande boendeplan. Boendeplanen är under revidering, men
eftersom demografin även i det nya underlag som har presenterats under våren i stort visar
på samma utveckling finns ingen anledning att frångå den grundplan som beskrivs däri.
Det finns för perioden fram till och med 2019 två förslag att möta behovet av fler platser
på Falu kommuns vård- och omsorgsboenden i nu gällande boendeplan. Det föreslås att
antingen bygga ett nytt boende med 48 vårdplatser eller ett boende med 36 vårdplatser
kombinerat med att bygga ut ett befintligt vård- och omsorgsboende med 16 vårdplatser.
Serviceförvaltningen ser på lämpliga centralt belägna tomter för nybyggnation av ett vårdoch omsorgsboende om 36 eller 48 vårdplatser. Det finns en tomt i Britsarvet som enligt ett
detaljplaneförslag rymmer ett boende om 36 vårdplatser. Vidare ser serviceförvaltningen
på om och hur Risholnsgården skulle kunna byggas ut på lämpligt sätt.
Serviceförvaltningen har kommit fram till att Korsnäsgården inte går att bygga ut på ett bra
sätt på grund av husets läge i förhållande till omkringliggande vägar.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 80

Uppföljning av arbetet med de 8 framgångsfaktorerna
under studiehalvdagen

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Ledningsgruppen redogör kortfattat för den handlingsplan som upprättats. Grunden till
handlingsplanen är de synpunkter som kom fram under diskussionerna kring de åtta
framgångsfaktorerna under en av nämndens studiedagar i januari 2015.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 81

Fördjupning av patientsäkerhetsarbete ur MAS
synvinkel

OMV0012/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Tuulikki Lehtonen redogör för det kontinuerliga
patientsäkerhetsarbete som förvaltningen bedriver. Hon beskriver bland annat de krav som
ställs på att en Lex Maria-anmälan ska göras. Vidare ges exempel på förebyggande
arbetsätt för att undvika vårdskador utifrån faktorerna evidensbaserad kunskap,
sammanhanget/vårdmiljön samt underlättande funktioner. Slutligen ges exempel på
planerade åtgärder som görs inom förvaltningen.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 82

Redovisning av IVO beslut angående tillsyn av
sjukvården

OMV0043/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 28 april 2015 fattat beslut rörande tillsyn
av sjukvården i kommunal verksamhet i Falun. I sitt beslut ställer IVO krav på åtgärder
som syftar till att säkerställa dels en fungerande samverkan och informationsöverföring,
dels delegeringar av medicinska arbetsuppgifter när det är förenligt med god och säker
vård. Under juni månad ska en redovisning lämnas till IVO för vilka åtgärder som har
vidtagits. Detta beslut gås igenom.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lehtonen redogör för ovan rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
Beslut rörande tillsyn av sjukvården i kommunal verksamhet.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Inspektionen för vård och omsorg
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 83

Anmälan enligt Lex Maria

OMV0059/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Protokollsanteckning
På grund av jäv deltar inte Camilla Sparring (C) i handläggningen i detta ärende.
Sammanfattning
Det har gjorts en anmälan enligt Lex Maria. Anmälan med tillhörande handlingar delges
nämnden genom pärmredovisning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Brodén
redogör för ovan rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-02 Anmälan enligt Lex Maria
_________________________________________________________________________
Sänds till
Inspektionen för vård och omsorg
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-20

§ 84

Delegationsärenden fattade enligt socialtjänstlagen
och lagen om bostadsanpassningsbidrag

OMV0020/15
Beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut som fattats enligt
socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Ärende
Omvårdnadsförvaltningen anmäler genom pärmredovisning förteckningar
(delegationslistor) daterade 2015-05-04 respektive 2015-05-06 över de delegationsbeslut
som fattats enligt socialtjänstlagen respektive lagen om bostadsanpassningsbidrag.
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§ 85

Delegationsärenden avseende personalfrågor

Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten avseende personalfrågor.
Ärende
HR-controller Carl Sjölin redogör för ett ärende, resterande ärenden redovisas genom
pärmredovisning.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 86

Lägesrapport från arbetet med sjuktal

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Verksamhetsutvecklare Inga-Lill Norman redogör för det projekt som pågår sedan februari
2015 på Herrhagen/Kvarnen. I dagsläget får personalen inte ut sin tid som kommer av att
personalen arbetar för korta pass i förhållande till sin anställningsgrad. Anledningen till att
det schemaläggs för korta pass är att kundernas behov är som störst vissa tidpunkter på
dygnet. Målet med projektet är att ta fram förslag på åtgärder som kan göra det möjligt för
medarbetarna att få ut sin arbetstid i ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
HR-controller Carl Sjölin berättar att mäns sjukfrånvaro i förvaltningen har minskat sedan
april 2014, vilket är ett trendbrott. Kvinnors sjukfrånvaro fortsätter stiga. Sammantaget är
sjuktalen för april månad höga och betydligt högre än för samma period 2014.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 87

Anmälningsärenden

OMV0005/15
Beslut
Nämnden har tagit del av följande anmälningsärenden i form av pärmredovisning.
Ärende
1. Protokoll hjälpmedelsnämnden 2015-03-19
2. Protokoll hjälpmedelsnämnden 2015-01-29
3. Protokoll hjälpmedelsnämnden 2014-12-12
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-03-17 § 16
Avveckling av möbelreturen OMV0005/15
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-03-17 § 18
Information och lägesbeskrivning från arbetsmarknads-, integrations- och
kompetensförvaltningen OMV0005/15
6. Cirkulär 15:14 från Sveriges kommuner och Landsting OMV0068/15
7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-09, § 90 Svar på motion från
Katarina Gustavsson (KD) Seniorhotell för äldre över 68 år måste byggas snarast
(OMV0131/14)
8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-09, § 97 Entledigande som
ersättare i omvårdnadsnämnden (OMV0004/15)
9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-09, § 98 Fyllnadsval ny
ersättare i omvårdnadsnämnden (OMV0004/15)
10. Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 36 Kompetensförsörjning
kartläggning och plan (OMV0005/15)
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§ 88

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

OMV0006/15
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Ärende
Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om följande:
• Den modell som har föreslagits för en fortsatt brukarrevision säger de flesta
kommuner i Dalarna nej till. Anledningen är att kommunerna måste förhålla sig till
lagen om offentlig upphandling. Det kommer inte att bli några fler gemensamma
revisioner, men förvaltningen ser över andra möjligheter till insatser av detta slag.
• Det har tidigare rapporterats att en person insjuknat av legionellabakterier på ett av
boendena. Efter vidtagna åtgärder ger proverna inte längre utslag på
legionellabakterier.
• Kommunerna och landstinget i Dalarna kommer att lämna sina remissvar över det
förslag som betalningsansvarsutredning har lagt fram. De olika parterna är inte
överens i alla avseenden.
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§ 89

Rapporter från kontaktpolitiker och förtydligande av
ersättningsreglerna

OMV0007/15
Beslut
1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Nämnden beslutar att ersättning för besök i verksamheten utgår endast för besök
hos de enheter som ledamoten/ersättaren är kontaktpolitiker för och maximalt en
heldag alternativt två halvdagar per år.
Ärende
Pia Person (V) redogör muntligt för sitt besök på Lunden i egenskap av kontaktpolitiker.
Skriftlig redogörelse lämnas in och bifogas protokollet.
Sonja Skansgård (S) redogör muntligt för sitt besök på Källegården i egenskap av
kontaktpolitiker. Skriftlig redogörelse lämnas in och bifogas protokollet.
Vanja Ottevall (M) redogör muntligt för sitt besök på Lustigknopp i egenskap av
kontaktpolitiker. Skriftlig redogörelse lämnas in och bifogas protokollet.
Eftersom det rått oklarheter för vilka slags besök ersättning ska utgå har skrivelsen om
kontaktpolitikers uppdrag förtydligats.
Beslutsunderlag
Kontaktpolitikers uppdrag, 2015-05-11.
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Omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
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Kontaktpolitikerbesök på Lunden kortvårdsboende 19/5 2015
På lunden finns två kortvårdsavdelningar, Kopparlunden och Sollunden som har 23 platser
vardera.
Mitt första möte med Lundens enhetschefer var ett mycket positivt möte.
Lunden har haft problem med att hitta sjuksköterskor till sin verksamhet. Denna
sjuksköterskebrist har gjort att man några gånger har fått lov till att använda sig av
stafettsköterskor.
I dag är situationen annorlunda. Lunden har inga vakanta tjänster då det gäller
sjuksköterskor.
Lunden arbetar med strukturschema.
Detta upplever alla positivt då det är lätt att hitta en arbetskollega då man skulle behöva
hjälp.
Anledningen att Lunden fortfarande har strukturschema beror på att det är ett
korthetsboende och då är svårt att göra alltför långa planeringar.
Lundens sommarsemestrar är klara då det gäller sjuksköterskor.
Fortfarande fattas sommarvikarier för undersköterskorna. Enhetscheferna trodde att detta
skulle fixa sig. Alla vikarier under sommaren kommer inte att vara utbildade
undersköterskor.
Lunden har två gruppledare. Dessa gruppledare arbetar även som undersköterskor i vården.
Gruppledarrollen tar mer tid än 20 % av deras arbetstid.
Lunden har även schemaläggare som gör ett mycket bra jobb enligt Lundens enhetschefer.
Ett problem är att Lunden har många delade turer.
Enhetschefer påtalade att de saknade en assistent tjänsten.
Sjukfrånvaron var och har varit mycket hög. Men även här ser enhetschefer ljust på
framtiden.
Jag kommer att besöka Lunden på tre olika arbetsträffar i september, där jag kommer att
presentera mig och informera vad en kontaktpolitiker är för något.
Då hoppas jag även på att få en rundvandring i lokalerna.
Det som gjorde mig mycket glad över detta besök var enhetschefers framtidstro och glada
skratt från några lunchätande personal.
Pia Persson (V)
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Anhörigmöte 4/5 -15
Källegården
Information av Kjell Nordqvist, AIK.
Det är 8 stycken ensamkommande flyktingbarn som kommer att bo på Källegården i en del
lägenheter i ett ½ år.
Anhöriga vill veta hur det blir med lägenheterna när man slussat ut flyktingbarnen till eget
boende.
Sonja (S)
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Kontaktbesök vid Lustigknopps demensboende samt hemtjänst.
De båda besöken gav mycket bra information till mig som kontaktpolitiker. De gör ett
troligt arbete utifrån förutsättningarna de har med alltför höga sjukskrivningstal.
Personalen har hela tiden brukaren för ögonen och utför ett gott arbete och får mycket
positiv feedback av anhöriga! Jag kände mig oerhört välkommen och personalen önskar se
mig där snart igen vilket jag utlovade.

Vanja Ottevall (m)
Kontaktpolitiker
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§ 90

Kurser och konferenser

OMV0008/15
Beslut
Nämnden beslutar att presidiet representerar nämnden på Socialchefsdagarna.
Ärende
Ordförande Anna Hägglund (C) frågar nämnden om presidiet ska ges i uppdrag att delta i
Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping den 30 september till den 2 oktober.
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§ 91

Övriga frågor

OMV0007/15
Beslut
Nämnden antecknar till protokollet att inga övriga frågor anmäldes till dagens
sammanträde.

