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Ledamöter  Närv Frånv Tjänstgörande  

ersättare 
Para-
graf 

Lena Lundgren, ordf. (S)  
Sergio Manzanares (S) 
Wellington Ikuobase (S) 
Jörgen Andersson (S) 
Marianne Valdemarsson (S) 
Evelina Johansson (MP) 
Anita Walther, vice ordf. (V) 
Alexander Jonsson (M) 
Elvi Virdenäs (M) 
Måns Montell (M)  
Jan Rust (M)  
Ann Stenström (FP) 
Maria Lindström (KD)  
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Håkan Sellén (S)  
 
Jorge Poblete (MP) 
 
 
 
 
 
Solveig Nilsson Osseén(M) 
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Ersättare  Närv Frånv Paragraf 
Shenay Toprak (S)  
Jörgen Olsson (S)  
Håkan Sellén (S) 
Jorge Poblete (MP) 
Tord Fredriksen (V)  
Solveig Nilsson Osseén (M) 
Camilla Männikkö (M) 
Karin Qvick (FP) 
Inger Landberg (C)  
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Övriga   
Annmarie Sandberg,  
Lena Isokivelä,  
Leif Sjöberg,  
Anita Bjurström, 
Katarina Skoog,  
Marina Norrman,  
Helena B Jansson,  
Stig Norberg,  
Patrik Bergman, 

förvaltningschef  
bitr. förvaltningschef 
ekonomichef 
HR-chef 
myndighetschef  
kommunikationschef 
vik. sekreterare 
områdeschef 
kvalitetscontroller 

 
§§67-74 
§§72-78 
§§75-82 
 
 
 
§§67-70 
§§67-70 
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 §67: Val av justerare 

 Ann Stenström (FP) utses att tillsammans med ordförande  
Lena Lundgren (S) justera dagens protokoll. 
 
Tid för justering fastställs till tisdag den 29 april, kl 12.00. 
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 §68: Fastställande av föredragningslista  

Föredragningslistan fastställs sedan punkt 6 flyttas ner före punkt 13. 
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 §69: Anmälan av beredning 

Beredning har ägt rum den 9 april 2014 kl.13.15 – 14.45.  
Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita Walther 
(V), Jan Rust (M) och Evelina Johansson (MP).  
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 §70: Revision Boendestöd och Personligt stöd redovis-
ning av verksamheternas vidtagna och planerade åtgärder 

Delges:  
Helena B 
Jansson  
 
Patrik  
Bergman 
 
Lena  
Isokivelä 
 
Stig  
Norberg 

Dnr 13ON 253 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag  
 
att godkänna redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder vid uppföljning-
en efter revisionen på Boendestöd och Personligt stöd år 2013 efter små juster-
ingar av texten i åtgärdsprotokollet. 
 

 Ärendebeskrivning 
 Uppdragsenheten genomförde under 2013 en kvalitetsrevision avseende verk-

samheterna Boendestöd och Personligt stöd. Revisionen visade fungerande 
verksamheter med en del brister, framför allt avsaknaden av ett systematiskt 
arbete. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas enligt omvårdnadsnämndens 
beslut.  
Myndighetsenheten, Verksamhetsstöd och verksamheterna Boendestöd och 
Personligt stöd redovisar vidtagna åtgärder och nuläge med kursiv stil i åtgärds-
protokollet (bilaga 1). Redovisningen visar bl.a. att Boendestöd och Personligt 
stöd aktualiserat styrande dokument samt tagit fram lokala instruktioner för att 
förbättra sina processer kring t.ex. riskanalyser, information och systematiskt 
arbete. Den pågående organisationsöversynen av verksamheten Team Douglas 
slutförs under våren 2014, därefter intensifieras arbetet med aktuella åtgärder i 
den verksamheten. Förvaltningens uppdrag att styra och stödja verksamheterna 
i det systematiska förbättringsarbetet pågår.  
 
Marianne Valdemarsson (S), Ann Stenström (FP), Anita Walther (V) och Lena 
Lundgren (S) yttrar sig. Lena Lundgren (S) föreslår flera små justeringar i texten 
i åtgärdsprotokollet samt redovisning av gällande rutin på punkt 21 vid nästa 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

 Åtgärdsprotokoll med redovisade åtgärder, 13ON253, daterad 28 mars 2014.  
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 §71: Yttrande till IVO i klagomålsärende (sekretess)  

Delges:  
IVO 
 
Annmarie 
Sandberg  

Dnr 14ON117  
 
Beslut 

 Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag  
 
att godkänna yttrandet till IVO som sitt eget samt  

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
 
Ärendebeskrivning  
Annmarie Sandberg, förvaltningschef drar ärendet muntligt.  

  
Beslutsunderlag 
Yttrande till IVO, dnr 14ON117, daterat 2014-04 14, delas ut till ledamöterna och 
samlas därefter in igen.  
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 §72: Remiss- Medborgarförslaget – Underlätta till förlängt 
kvarboende för äldre 

Delges: 
Kommun- 
fullmäktige 
 
Helena B  

Dnr 14ON63 
 
Beslut 

Jansson 
 
Lena  
Isokivelä 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag 
  
att godkänna yttrandet till Medborgarförslaget – Underlätta till förlängt kvarbo-
ende för äldre som sitt eget och sända det till kommunfullmäktige samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 

 Stigslunds villaförening föreslår att inför kommande plogningssäsong kräva att 
plogkant vid infarter undviks och att etablera en Fixar-Maltegrupp i området. 
Åtgärderna föreslås som ett led i att underlätta till förlängt kvarboende.  
Möjligheten till kvarboende ger både en mänsklig positiv fördel med trygghet 
och ett gott liv samt en samhällsekonomisk fördel, precis som villaföreningen 
skriver. Detta ska underlättas i den mån det är möjligt.   
Specifika krav på den kommunala plogningen kan vara en underlättande del i 
detta. Det är redan idag möjligt att i hela kommunen kostnadsfritt använda 
kommunens Fixar-Malteverksamhet. Syftet med Fixar-Malteverksamheten är 
att minimera vissa riskfyllda arbetsmoment i hemmet och kan även öka möjlig-
heten till kvarboende. Olika tjänsteköp via privata serviceföretag eller sociala 
kooperativ underlättar också.   
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande, Dnr 14ON63, daterat 2014-04-11 
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 §73: Gemensam inriktning för vård och omsorg till perso-
ner i livets slutskede 

Delges: 
Landstiget  
Gävleborg  
 
Lena  
Lundgren  

Dnr 14ON119  
 
Beslut 

 
Annmarie 
Sandberg 

Omvårdnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag  

 
att  anta Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets  
slutskede i Gävleborg som sitt eget.   
 
Ärendebeskrivning 

 Inom ramen för kommunernas och landstingets samverkan inom Nätverk Väl-
färd har ett arbete genomförts för att ta fram ett gemensamt inriktningsdoku-
ment benämnt ” Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets 
slutskede i Gävleborg”. En politiskt sammansatt styrgrupp har med hjälp av en 
tjänstemannagrupp tagit fram ett förslag. Länets kommuner och landsting upp-
manas nu att anta den nu gällande lydelsen i sina respektive berörda nämnder. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv, daterat 2014-03-21 och skrivelsen Gemensam inriktning för vård och 
omsorg till personer i livets slutskede i Gävleborg, daterad 2014-03-25. 
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 §74: Kurser/konferenser 

Lena Lundgren berättar att fyra förvaltningar i kommunen under 2013 antog er-
bjudandet att köpa in biljetter till Glada Hudik-teaterns Trollkarlen från Oz den 
28 april kl. 19.30 på Läkerol Arena, Gävle.  Omvårdnad Gävle erbjuder nu gratis 
biljetter till all personal i verksamheten för personer med funktionsnedsättning 
biljetter. Övriga biljetter delas ut via Club Omvårdnad. 
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 §75: Delegationsbeslut 

 
Perioden 2014-03-25 –  
 
Beslut om insatser 
LSS  (personer med funktionsnedsättning)         - 
SoL (personer med funktionsnedsättning)          - 
SoL (äldreomsorg)                                                   - 
 
Uppgift saknas p.g.a. att Treserva uppdaterats över påskhelgen och systemet fort-
farande inte är tillgängligt. Siffrorna presenteras till nästa sammanträde.   
 
 
 
 
Perioden 2014-02-17 - 2014-03-23:  
 
Avgiftsbeslut    1 119 st  
 
Siffran borde vara högre under ovanstående period då det var omräkningsperiod 
och samtidigt fel i Treserva så flera hundra beslut blev aldrig registrerade.  
 
 
 
Perioden 2014-03-23 - 2014-04-17:  
 
Avgiftsbeslut       30 st  
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 §76: Redovisning om hur egenregin arbetar med resultat 
av den egna kundundersökningen 

Delges:  
Annmarie 
Sandberg 

Annmarie Sandberg, förvaltningschef redogör för hur egenregin arbetar med 
resultaten efter den egna kundundersökningen som gjordes inom hemtjänsten 
under februari 2014. En ytterligare uppföljning sker i september 2014.  
 
Resultatet och kommentarer redovisades i en power-pointpresentation. 
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 §77: Aktuellt från förvaltningen 

Delges:  
Annmarie 
Sandberg 

Annmarie Sandberg, förvaltningschef informerar att biståndschefen Ulla Ham-
rén har valt att kliva av sitt chefsuppdrag 31 augusti 2014. Hon tillträder en ny 
tjänst som socialt ansvarig samordnare (SAS) med ansvar för Lex Sarah-
utredningar. Nyrekrytering till chefstjänsten sker.  
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 §78: Ekonomisk rapport 

Delges: 
Leif  
Sjöberg 

Leif Sjöberg, ekonomichef rapporterar om underskott under perioden jan - mars 
på – 12,1 mnkr mot budget.  Årsprognosen är -23 mnkr. Främst har hemtjänsten 
ökade kostnader trots minskad volym.  Arbetet att nå budget i balans fortsätter.  
 
Ann Stenström (FP) önskar och Lena Lundgren (S) ber om uppdelning av övriga 
kostnader i resultatredovisningen framöver. 
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 §79: Frågor från nämndens ledamöter  

Delges: 
Anita  
Bjurström  

Anita Bjurström, HR-chef besvarar fråga från Anita Walther (V) till vilken kost-
nad kan de så kallade delade turerna ersättas med sammanhängande arbetstid 
per arbetsdag.  Anita beskriver hur delade turer används och hur kostnaderna 
ökar då man behöver fler personer till schemaläggningen.  
 
Ett skriftligt svar, daterat 2014-04-22, delas ut till ledamöterna.  
  
Omvårdnadsnämnden tackar föredragande för en utförlig beskrivning. 
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 §80: Rapport från kontaktpolitikerbesök  

 Ann Stenström (FP) redogör för sin kontaktpolitikergrupps besök på hemtjänst 
Centrum den 3 mars. Planerarna i verksamheten berättade hur de turas om att 
arbeta på kontoret och även ute i verksamheten. De beskrev även svårigheterna 
med att styra om i planeringen när kunder önskar byten samma dag.  
  
Marianne Valdemarsson (S) redogör för sin kontaktpolitikergrupps besök på 
Anhörigcentrum. De gick rundvandring, fick information om betydelsen av olika 
stöd- och samtalsgrupper samt mötte en anhörig som bland annat deltar i Möten 
i en mänskligare vård, utgiven av Socialdepartementet. Marina Norrman, 
kommunikationschef, beställer boken till nämndens ledamöter.   
 
Omvårdnadsnämnden tackar de föredragande för rapporterna. 
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 §81: Anmälningsärenden 

 1. Beslut § 5 från kommunfullmäktige 24 mars 2014 – Barn- och ungdoms-
program och barnchecklista för Gävle kommun  
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 §82: Övrigt 

 Ingen övrig fråga.  
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