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Välkommen - presentation

Ärendet
Ordförande Christer Falk förklarar sammanträdet öppnat och hälsar omvårdnadsnämndens
nyvalda ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän välkomna till arbetet i
omvårdnadsnämnden under mandatperioden 2011-2014.
Närvarande förtroendevalda och tjänstemän presenterar sig.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Information om sekretess, offentlighetsprincipen, jäv och muta.

Ärendet
Biträdande socialchef Bror Johansson informerar om gällande lagstiftning, enlig
sekretesslagen, kring allmänna handlingars offentlighet, vissa handlingars sekretess samt
regler om tystnadsplikt inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
I kallelsen till innevarande möte skickades ett sekretessbevis ut. I och med underskrift av
detta intygar varje ledamot och ersättare i omvårdnadsnämnden skriftligt att de tagit del av
ovan nämnda information.
Bror Johansson informerar även om gällande regler kring jäv och muta i offentlig verksamhet.
Ordförande Christer Falk tackar Bror Johansson för informationen.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner:

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om omvårdnadsnämndens reglemente

Ärendet
Omvårdnadsnämndens reglemente fastställdes av Kommunfullmäktige 2006-11-30. Detta har
delgivits omvårdnadsnämnden som bilaga i kallelsen till innevarande sammanträde.
Reglementet anger vilka uppgifter som omvårdnadsnämnden har inom den kommunala
förvaltningen samt arbetsformerna för nämnden. En central översyn av reglementet kommer
att ske under första kvartalet 2011.
Sektionschef Jonas Hampus redogör för reglementet samt svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Omvårdnadsförvaltningens organisation

Ärendet
Förvaltningschef Pia Joelson redovisar kort omvårdnadsförvaltningens organisation.
Sektionscheferna Eva Grönlund, Leif Ekman, Jonas Hampus samt chefen för den
administrativa enheten, Carl Sjölin, redogör för verksamheten inom sina respektive
sektioner/enheter.
Pia Joelson delar ut en skiss över omvårdnadsförvaltnings organisation.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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Förslag till Delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen i Falu
Kommun 2011.

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i särskild handling daterad
2011-01-12.
Delegationsordningen reglerar möjligheten att delegera beslut från omvårdnadsnämnden till
befattningshavare inom omvårdnadsförvaltningen. Sektionschef Jonas Hampus redogör för
omvårdnadsförvaltningens förslag till delegationsordning samt svarar på frågor.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till delegationsordning för omvårdnadsförvaltningen att gälla från och
med 2011-01-12.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till sammanträdesplan och studiedagar 2011.

Ärendet
Enligt omvårdnadsnämndens reglemente § 11 ska nämnden årligen fastställa en
sammanträdesplan.
Omvårdnadsförvaltningen och omvårdnadsnämndens ordförande förelägger
omvårdnadsnämnden ett förslag till sammanträdesplan och studiedagar för 2011. Bilaga
Ny sammanträdesplan delas ut, där även politikernas utbildningsdagar är med, i övrigt ser
sammanträdesplanen likadan ut.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplan och studiedagar för 2011 enligt det förslag som delades ut vid
sammanträdet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen 2011

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerat ärende i tjänsteskrivelse daterad 201101-03 med bilaga. Ärendet gäller ansvar, kontroll och befogenheter vid betalningar m.m.
inom omvårdnadsförvaltningen.
Förslag
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta:
att godkänna upprättat förslag till attesträtter enligt bilaga samt
att omvårdnadschef ges behörighet att löpande under året underteckna de förändringar av
attesträtter som behöver göras och att sektionschef ges motsvarande behörighet inom sitt
ansvarsområde, samt
att omvårdnadschef ges behörighet att underteckna manuella övriga utbetalningar och att
sektionschef ges denna behörighet inom sitt verksamhetsområde.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
enligt omvårdnadsförvaltningens förslag.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

9 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omvårdnadsnämnden

§8

Paragraf

8

10 (19)

Sammanträdesdatum

2011-01-12

Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden
2011-2014

Ärendet
Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska omvårdnadsnämnden utse ordförande i
kommunala pensionärsrådet.
1:e vice ordförande Patrik Andersson yrkar att omvårdnadsnämnden utser Christer Falk till
ordförande i Kommunala pensionärsrådet.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att utse Christer Falk till ordförande i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 20112014.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Val av ordinarie ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet
för mandatperioden 2011-2014

Ärendet
Enligt reglementet för kommunala handikapprådet ska omvårdnadsnämnden utse en ledamot
och en ersättare till handikapprådet.
1: e vice ordförande Patrik Andersson yrkar att omvårdnadsnämnden utser ordförande
Christer Falk till ordinarie ledamot i handikapprådet.
Ledamoten Christer Karlsson yrkar att omvårdnadsnämnden utser 2: e vice ordförande
Catharina Hjortzberg-Nordlund till ersättare i handikapprådet.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att utse Christer Falk till ordinarie ledamot i handikapprådet för mandatperioden 2011-2014
samt
att utse Catharina Hjortzberg-Nordlund till ersättare i handikapprådet för mandatperioden
2011-2014.

Expeditioner
Handikapprådet
Stadsbyggnadskontoret
Handikappkonsulenten

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Information om arvoden och ersättningar

Ärendet
Registrator Berit Lundkvist informerar omvårdnadsnämnden om de arvoden och ersättningar
som utgår för förtroendeuppdrag inom Falu Kommun.
Nytt för år 2011 är att om sammanträdet överstiger fyra timmar utgår ersättning timma för
timma. Enligt tidigare regler utgick heldagsersättning om sammanträdet översteg fyra timmar.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Information om omvårdnadsnämndens budget 2011 och ekonomisk
flerårsplan 2012-2013.

Ärendet
Omvårdnadsnämndens budget för år 2011 och ekonomisk flerårsplan för år 2012-2013 har
reviderats och slutligt fastställts av kommunfullmäktige 2010-11-25. Omvårdnadsnämnden
godkände 2010-12-15 § 138 den nya detaljbudgeten och flerårsplanen.
Förvaltningschef Pia Joelson föredrar ärendet samt svarar på frågor. Budget för 2011 är 534
780 t.kr.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Ärendet
Bokslut 2010 är inte klart. På grund av utökad verksamhet under 2010 accepteras ett
underskott på 10 m.kr. Med det i åtanke finns möjligheten att omvårdnadsförvaltningen klarar
sin budget 2010.
I dagsläget är trycket på platser till särskilt boende lågt.
Nämnden får information om upplägget på studiedagarna den 26-27 januari.
Pia Joelson informerar om att hon blivit inbjuden att följa ett samarbetsprojekt som Borlänge
kommun driver med Wuhan (Kina) som observatör. Detta samarbetsprojekt syftar till utbyte
inom de mjuka frågorna. Det handlar om demokrati och jämställdhet, inom äldreområdet,
psykiatrin och omsorgen. Omvårdnadsförvaltningen har blivit inbjuden att delta som
observatör för att kunna avgöra om det är något som man bör delta i.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Handlingsplan för anhörigstödet i Falu Kommun

Ärendet
Omvårdnadsförvaltningen redogör för rubricerat ärende i särskild handling; ”Handlingsplan
för arbete med anhörigstöd i Falu Kommun år 2011”.

Förslag
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att anta ”Handlingsplan för arbetet med anhörigstöd i Falu Kommun år 2011”. (Bilaga)
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
enligt omvårdnadsförvaltningens förslag.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Kontaktpolitiker, och deras roll inom omvårdnadsförvaltningen

Ärendet
Varje mandatperiod utser omvårdnadsförvaltningen kontaktpolitiker för de olika enheterna
inom nämndens verksamhetsområden. Kontaktpolitikern företräder hela
omvårdnadsnämnden. Förslag till kontaktpolitiker återfinns som bilaga i kallelsen.
Förslag
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta
att utse kontaktpolitikerna enligt omvårdnadsförvaltningens förslag.

Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
enligt omvårdnadsförvaltningens förslag.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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För kännedom: Ordförandes expeditionstider:

Ordförande Christer Falk har anmält följande expeditionstider på omvårdnadsförvaltningen:
Måndag -tisdag kl 09.00-11.00.
Övrig tid nås han på telefon 023-82768.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2011-01-12

Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

Ärendet
Delgivningar till omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet 2010-12-06
• Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2010-11-25 § 27
• Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2010-11-25 § 30
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att anteckna delgivningarna till protokollet.

Expeditioner

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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Övriga frågor

Ärendet
Kristina Wahlén tar upp frågan om ett ”id-kort” för omvårdnadsnämndsledamöter. Detta för
att ha något att legitimera sig med då de gör besök som kontaktpolitiker. Jonas Hampus tar
med sig frågan till nästa nämndsmöte.
Beslut
Omvårdnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Jonas Hampus

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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