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Covid-19 situationen

• Läget i allmänhet 

• Status i verksamheten kopplad till coronaviruset

• Besöksrekommendationer VoB

• Smittspårning 

• ”Familjeisolering” vid hushållsnära kontakter 

• Pandemigrupp inom Falu kommun 

• Informationsbrev till kunder och närstående

• Säsongsinfluensa vaccinationer 
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Status i verksamheten kopplad till 

coronaviruset

Efterföljsamhet till instruktioner

Trygga medarbetare, uppföljningssamtal 

God tillgång till skyddsmaterial

Mycket extraarbete, anpassning och provtagning

Stort behov av stöd till hela kommunen i pandemiarbetet

Hög sjukfrånvaro, många med förkylningssymtom
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Besöksrekommendationer VoB

Vi har fått flera samtal och har en bra dialog med anhöriga och det har inte blivit någon anstormning.

Kårebacken tar emot besök fritt, helst mellan kl10-17 under förutsättning att anhörig bokar med personal så besöken inte krockar.

Kårebacken fortsättning... Många anhöriga väljer att besöka på rummen. Det finns viss oro att man på rummen inte håller avstånd.

Lyssfallet: Vi har en anvisad plats vilket har fungerat bra. Enstaka situationer där anhöriga inte har respekterat rekommendationerna 
eller där de har klivit rakt in utan att läsa anslagen. Vi har en markering på golvet som visar vilket avstånd man ska hålla, vilket har 

fungerat förhållandevis bra.

Gruvrisgården har haft stor förståelse endast något enstaka fall där vi behövt prata lite mer kring hur vi hanterar det.

Risholnsgården: Vi har besök nere i samlingssalen, det har gått bra. De ringer och bokar tid som vanligt. Ingen anstormning.

Lustigknopp: det har gått bra, ingen anstormning. Fortfarande en del som väljer promenader. Några anhöriga vill inte gå upp t ill
lägenheten utan hellre ha en anvisad plats inomhus, vilket är på gång. Någon enstaka situation har uppstått där anhöriga inte

respekterat våra rekommendationer

Hälsingebacken: Besök sker i rummen, anvisad plats inomhus eller promenader utomhus. Har inte varit något problem och det har
fungerat bra anhöriga nöjda.

Källegården: Bokade besök utomhus eller på anvisad plats inomhus. Försöker undvika besök i lägenhet så långt det är möjligt. Har dock 
inte varit någon större anstormning och besöken har fungerat bra.

Kårebacken : I det stora hela har det gått bra. Tack för information och anslag till hjälp att föra ut till anhöriga och sätta upp på enheten.
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Smittspårning 
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Familjeisolering” vid hushållsnära 

kontakter 
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Pandemigrupp inom Falu kommun 

• Personalkontor

• Kommunikationskontor

• Stadskansli

• Omvårdnad Hälso- och sjukvård

• Risk och säkerhet
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Informationsbrev till kunder och 

närstående
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Säsongsinfluensa vaccinationer 
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Arbetet med ny organisation

• Aktuellt läge
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Förvaltningschef 
(A)

VOB
Sektionschef (B)

OBO
Sektionschef (B)

HSL
Sektionschef (B)

BKU
Sektionschef (B)

LSS Vuxna
Sektionschef (B)

LSS 
socialpsykiatri 
Sektionschef (B)

Ekonomi/HR
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Äldreomsorgslyftet

• Inför 2021

• Inventering

• Kompetensutvecklingsplan
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Tomma platser
2020-10-13 Demens Hög omvårdnad Antal 

Tomma lägenheter 4 tomma men anvisade 

4 genomgår renovering 

2 ej anvisade (1 av dem är ej tömd än) 

 

6 tomma men anvisade 

5 genomgår renovering 

7 tomma ej anvisade (4 av dem är ej 

tömda än) 

28 

Tomma platser på 

Lunden 

  
0 

Tomma platser på 

HHG pl 3 (korttids) 

  
0 

Korttids på ”hus” 

utan VoB-beslut 

7 6 
13 
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Ansökan om att bli godkänd som 

utförare inom hemtjänsten enligt LOV 

från Attendo.

Annikas hemtjänst har begärt att få ett 

godkännande om överlåtelse av 

verksamhet till Attendo.
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Hyresavtal för Örjesbogården

uppsagt

• Hyresavtalet har 

sagts upp av …..

• Omvårdnads-

nämnden har givit 

omvårdnads-

förvaltningen i 

uppdrag att utreda 

frågan om 

Örjesbogårdens

framtid tillsamman 

med sektor service,

• Region Dalarna ville överlåta 

hyresavtalet på kommunen.

• Stenvalvet vill renovera och 

höja hyran

• Sektor service har tillsammans 

med oss motsatt sig 

hyreshöjning
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Hemhandling
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Uppstart av dagverksamheterna


