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Information om IPPI – teknik för äldre
Dnr OMV 0007/11

XX berättar om IPPI, som kommunikationsstöd för äldre och anhöriga. Genom tv:n kan den
äldre/funktionshindrade hålla kontakten med anhöriga, vänner och vård- och omsorgsgivare.
Genom IPPI-dosan som kopplas till tv:n kan meddelanden, e-mail, korta filmer, m.m. skickas
direkt hem till den äldre och denne kan också spela in svar som enkelt skickas tillbaka till den
som skickade meddelandet. Detta underlättar kommunikationen med anhöriga och kan öka
tryggheten och möjligheten till kvarboende.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om marknadsföring av Omvårdnad Falun
Dnr OMV 0007/11

Ärendet
Projektledare Lena Halsius berättar om omvårdnadsförvaltningens marknadsföringsarbete
”Omvårdnad Falun – det självklara valet”. Arbetet bottnar i flera olika saker, ett behov av att
höja stoltheten bland medarbetarna om att det omvårdnadsarbetet man utför är viktigt och
kräver kompetens. En annan anledning är också att möta den konkurrens från privata utförare
som idag finns inom förvaltningens verksamheter. Olika marknadsföringsåtgärder är
inplanerade och ska genomföras, bl.a. ska det finnas reklam på bussar, annonser, hemsidor för
varje vård- och omsorgsboende och hemtjänstdistrikt.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2011
Dnr OMV 0003/11, OMV 0004/11

Ärendet
Ekonomisk uppföljning för omvårdnadsförvaltningen t.o.m. april 2011, inklusive
avvikelseanalyser, prognos och kommentarer till prognos delges omvårdnadsnämnden
muntligt vid dagens sammanträde. Budgetavvikelsen efter april är + 3,8 mnkr och
årsprognosen visar att förvaltningen bedömer ett nollresultat för 2011.
Även omvårdnadsnämndens preliminära budget 2012 – 2014 presenteras och förvaltningen
kommer att jobba vidare med åtgärder för att ekonomiskt klara av 2012 års budget. År 2013
och 2014 får förvaltningen preliminärt medel för behovsökningar inom verksamheten.
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till
Kommunstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Riktlinjer om att köra enskild i tjänstebil, i samband med utförande av
biståndsbeslutad insats
Dnr OMV 0081/11

Ärendet
Bilen utgör ett viktigt hjälpmedel i utförandet av de sociala tjänster som beviljas med stöd av
socialtjänstlagens 4 kap 1§. Det är både rationellt och självklart att bil kan användas för att
verkställa fattade beslut. För att vara tydlig i förhållande till enskilda mottagare av insatser,
utförare av de beslutade insatserna och gentemot aktörer inom persontransportnäringen så har
de riktlinjer som redovisas i bilaga 1 utarbetats.
Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden antar riktlinjer för användande av bil i utförande av biståndsbeslutade
insatser enligt bilaga 1.
Yrkande
Christer Karlsson (M) yrkar på att i bilaga 1, ta bort ”om möjligt” i stycket:
”Utförare som på uppdrag från Falu Kommuns omvårdnadsnämnd använder bil
i utförande av biståndsbeslutade insatser ska genom sitt körsätt uppträda som
förebilder i trafiken. D.v.s. följa trafikreglerna, hålla avstånd och om möjligt
stanna vid telefonsamtal”
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse angående användande av bil i utförande av biståndsbeslutade insatser,
inklusive bilaga.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förslag men uppdrar till förvaltningen att
ändra i bilaga 1 enligt yrkandet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadslyftet
Dnr OMV 0078/11

Ärendet
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom Äldreomsorgen,
Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för
undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade
uppgifter. För Falu Kommuns del innebär det att Kommunen kan söka 884 900: - för
utbildning inom Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.
Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar att lämna in ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till
kommuner för att delta i omvårdnadslyftet.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Revisionsrapport angående internkontroll
OMV 0072/11

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat omvårdnadsförvaltningens
kvalitetssäkring och riskanalys för de verksamheter som bedrivs i entreprenadform. Den
sammanfattande bedömningen är att omvårdnadsförvaltningens styrning och kontroll av
verksamheten är tillfredsställande, rutiner för uppföljning, rapportering, riskanalys och
kontroll finns och är fungerande. Dock finns det några utvecklingsområden att gå vidare med:
-

Kvalitetsuppföljningar även av samtliga boenden i egen regi.
Utarbetande av rutiner för uppföljning av hemtjänsten att gälla för både privat och
egen regi.
Revisorernas rätt till insyn i verksamheten bör skrivas i eventuella förnyelser av avtal
för särskilda boenden.
Utforma skriftliga rutiner för hur verksamheten ska upprätthållas om ett avtal ej kan
fullföljas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse med yttrande om utvecklingsområden gällande internkontroll.
Förslag till beslut
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
Omvårdnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande till
kommunrevisionen, angående granskning av verksamheter i entreprenadform och tar
förslaget som sitt.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sänds till:
Kommunrevisionen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ansökan om medel för utredning angående lokala värdighetsgarantier
OMV 0079/11

Ärendet
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell
värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om
äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig
av kommunens äldreomsorg kan kommunerna införa lokala värdegrundsgarantier.
Värdegrundsgarantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och tydliggöra aspekter
som t.ex. privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse inklusive bilagor med ansökan om prestationsersättning till
kommuner för införande av lokala värdighetsgarantier år 2011.
Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden godkänner omvårdnadsförvaltningens ansökan om prestationsersättning
till kommuner för införande av lokala värdighetsgarantier år 2011.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sänds till:
Beslut och ansökan sänds till Socialstyrelsen

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Principiellt ärende, sekretess
Dnr OMV 0012/11

Ärendet
Ett principiellt ärende delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde.
Sektionschef Jonas Hampus redogör för ärendet och svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Anmälan av delegationsbeslut om avskrivning av kundfordringar
Dnr OMV 0059/11

Ärendet
Ekonomikontoret har inkommit med en skrivelse med förslag om att omvårdnadschefen
beslutar om att avskriva kundfordringar om totalt 30 454 kr, till skrivelsen har bilagts en
sammanställning av vilka kundfordringar som föreslås skrivas av.

Förvaltningschefens delegationsbeslut
Omvårdnadschefen beslutar om avskrivning av fordringar enligt ekonomikontorets förslag,
samt att beloppet ska dras från ansvar 1100, konto 7381 och tjänst 510000 inom
omvårdnadsförvaltningen.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
Dnr OMV 0076/11

Ärendet
Länsstyrelsen genomförde 2009-01-21 en tillsyn avseende omvårdnadsnämndens arbete med
våldsutsatta kvinnor och identifierade då följande brister:
• Uppsökande och förebyggande arbete bedrivs inte för gruppen våldsutsatta kvinnor.
• Kvalitetssystem saknas för arbetet med våldsutsatta kvinnor.
I samband med detta åtog sig omvårdnadsförvaltningen att kartlägga förekomsten av våld i
nära relationer inom sina verksamheter, söka och ta del av projekt som pågår i andra
kommuner, kompetensutveckla personalen samt att utarbeta rutiner som stöd för personalen.
Som ett fortsatt led i detta arbete, söker nu omvårdnadsförvaltningen utvecklingsmedel för att
fortsätta arbetet kring våld i nära relationer genom en kunskapshöjande kartläggning
tillsammans med Dalarnas forskningsråd.
Förslag till beslut
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta:
Omvårdnadsnämnden godkänner omvårdnadsförvaltningens ansökan om utvecklingsmedel
för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse med bilagor ”Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld”.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Sänds till:
Länsstyrelsen Dalarna
Plan- och beredskapsenheten
791 84 Falun

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på remiss om föreslaget program för kvinnofrid – mot våld i nära
relationer i Falu Kommun
Dnr OMV 0033/11

Ärendet
Falu Kommuns program för kvinnofrid, är en del av det lokala folkhälsoarbetet, underställt
folkhälsoprogrammet. Programmet ska ses som ett sektorsprogram som lyfter fram
problematiken kring våld i nära relationer. Programmet som ska antas av kommunfullmäktige
löper parallellt med folkhälsoprogrammet under 2011 – 2013.

Förslag till beslut
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
Omvårdnadsnämnden biträder och ställer sig positiv till förslag till Falu kommuns program
för kvinnofrid – mot våld i nära relationer.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sänds till:
Socialförvaltningen
Socialnämndens.diarium@falun.se

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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82

2011-05-25

Redovisning av genomförda kurser och konferenser

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning de kurser och konferenser som
genomförts under 2010.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden tar informationen till protokollet.

Sänds till:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-05-25

Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för april månad
2011. Sekretess.
Dnr OMV 0022/11

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista)
daterad 2011-05-02 innehållande de delegationsbeslut som fattats av biståndshandläggare
inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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84

2011-05-25

Anmälan av beslut i personalärenden

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen delger Omvårdnadsnämnden ovan rubricerat ärende i form av
pärmredovisning.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-05-25

Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
Dnr OMV 0006/11

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-16 med följande bilagor:
1. Socialnämndens beslut om donationsmedel till grundbidrag till
pensionärsorganisationer 2011.
2. Protokoll från Kommunal pensionärsrådets arbetsutskott.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar delgivningarna till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
Dnr OMV 0007/11

Ärendet
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde.
•

Sektionschef Jonas Hampus berättar om den nya regel som gäller sedan 1 maj 2011 att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för hemtjänstinsatser. Tidigare
har vistelsekommunen fått stå för kostnaden att utföra hemtjänstinsatser även för
enskilda från andra kommuner.

•

Förvaltningschef Pia Joelson berättar om det arbete som nu initieras kring
dalakommunernas övertagande av hemsjukvården, det kommer att starta regionala
arbetsgrupper såväl som lokala kommunala arbetsgrupper kring detta.
Stimulansmedel från Socialstyrelsen fortsätter att minska i omfattning och blir mer
och mer prestationsbaserade.
Förvaltningschefen berättar också om ett kommande besök till Warzawa som kommer
att handla om ett utbyte om bl.a. demensverksamheten.
Vidare berättar förvaltningschefen om sitt studiebesök till Kina som hon genomfört
tillsammans med Borlänge Kommun. Med på resan har också varit tio stycken
undersköterskor från Borlänge som varit med i vårdarbetet i olika verksamheter i Wu
Han i Kina.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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87

2011-05-25

Rapporter från kontaktpolitiker
Dnr OMV 0008/11

Ärendet
Följande information delges omvårdnadsnämnden vid dagens sammanträde.
•

Kristina Walén rapporterar från sitt besök vid Daljunkaregården.
Omvårdnadsförvaltningen svarade på frågan om insatser i utemiljön runt
Daljunkaregården. Omvårdnadsförvaltningen kommer att informera ledningen för
Daljunkaregården om planerade insatser i utemiljön.

•

Inger Olenius rapporterar från sitt besök vid Lyssfallet. Skriftlig rapport lämnades.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Övriga frågor
Dnr OMV 0008/11

•

Ordförande Christer Falk (S) kommer med förslag om hur omvårdnadsnämndens
ledamöter ska kunna delta i FSS-dagarna (Föreningens Sveriges Socialchefer).

Förslag:
Christer Falk (S) föreslår att omvårdnadsnämnden deltar vid FSS-dagarna med 4 ledamöter
den 28/9 och 4 ledamöter 29/9. platserna fördelas så att majoriteten får 4 platser och
oppositionen får 4 platser. Majoritet respektive opposition utser sina deltagare.
Inget arvode
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 6 timmar
Resersättning medges.

Beslut
Omvårdnadsnämndens beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag

Sänds till

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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