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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-03-22
Plats och tid

Digitalt Lifesize
kl. 14:00-16:55

Beslutande

Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande)
Birgit Börjesson (S) (vice ordförande)
Bo Hallberg (S)
Britt Andersson Näsman (S)
Margareta Gustafsson (S)
Sven Helgesson (S)
Torbjörn Gustafsson (C)
Ingela Andreen (L)
Anton Bondesson (KD)
Maria Stern (V)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Bo Lundbladh (C) ersätter Zlatibor Sinik (C)
Bengt Eliasson (KD) ersätter Philip Perdin (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Margaretha Sjöberg (S)
Kent Engh (S)
Viola Schüberg (S)
Jan Kesker (L)
Kristina Poulsen (SD)

Övriga deltagare

Anita Hedström (förvaltningschef, Sunnerö)
Anna Ebbesson (avd. chef planeringsavdelningen, Sunnerö)
Emma Pettersson (sekreterare, Sunnerö)
Henrik Larsson (enhetschef ekonomi, informationspunkt A) §13
Camilla Liljegren (utvecklingsledare, informationspunkt B) §13
Ingela Funegård (enhetschef förebyggandeenheten, informationspunkt C,
Sunnerö) §13
Annika Fallqvist (medicinskt ansvarig sjuksköterska, informationspunkt D,
Sunnerö) §13

Utses att justera

Birgit Börjesson (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§13-16

Sekreterare

Emma Pettersson
Ordförande

Eva-Lotta Pamp (M)
Justerande

Birgit Börjesson (S)

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
2021-03-22

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-03-24
Närarkiv VoO

Datum för anslags
nedtagande

2021-04-15
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§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Information och överläggningar
Revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Anmälan av delegationsbeslut 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Ekonomiuppföljning per februari 2021
B/ Revidering av kritiska verksamhetsfaktorer
C/ Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre - återrapportering
D/ Patientsäkerhetsberättelse 2020
E/ Förvaltningschefens information

Utdragsbestyrkande
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§ 14 2021.056 VON

Revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska
verksamhetsfaktorer
Ärendebeskrivning
I enlighet med Alingsås kommuns styrmodell ska vård- och omsorgsförvaltningen identifiera
och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. Vidare ska förvaltningen informera vård- och
omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats samt ge
information vid uppföljning. En kritisk verksamhetsfaktor ringar in områden som är av särskild
vikt för en god kvalitet i förvaltningens grunduppdrag. Verksamhetsfaktorerna sorteras i fyra
perspektiv, ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare. De följs upp genom nyckeltal
som mäter kvaliteten eller resultatuppfyllelsen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Ärendet innebär information om revidering av vård- och omsorgsförvaltningens tidigare
beslutade kritiska verksamhetsfaktorer.
Inför 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att revidera befintliga kritiska
verksamhetsfaktorer. Dessutom har formerna för uppföljning och information till nämnd setts
över. Utgångspunkten har varit att omhänderta resultatet i vård- och omsorgsnämndens
väsentlighets- och riskanalys 2020.
Förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer följs upp två gånger per år inom ramen för
förvaltningens verksamhetsuppföljning, undantaget budgetavvikelse som följs upp
månadsvis.
Nyckeltalen inom perspektiven målgrupp och verksamhet kommer att redovisas till vård- och
omsorgsnämnden i kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Nyckeltalen inom
perspektiven ekonomi och personal redovisas genom månadsuppföljning, fördjupad
månadsuppföljning och delårs- och årsuppföljning.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
Expedieras till
Förvaltningschef, enhetschef ekonomi, utvecklingsledare.

Utdragsbestyrkande
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§ 15 2021.062 VON

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och skall arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten,
samt vilka resultat som har uppnåtts.
Övergripande mål för verksamheterna har varit att varje brukare/patient ska känna sig trygg
och säker i kontakten med vård- och omsorgsförvaltningen.
Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en
säker vård och omsorg kan ges. Ett ledningssystem behövs för att systematiskt och
fortlöpande kunna utveckla, utvärdera och säkra kvaliteten och vården i verksamheterna.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 säger att verksamheten
skall upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det skall framgå hur patientarbetet
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder vi bedrivit för att öka patientsäkerheten
samt vilka resultat vi uppnått.
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
patientsäkerhetsarbete ska dokumenteras och utvärderas. Denna berättelse uppfyller detta
krav.
De viktigaste åtgärderna som vidtagits 2020 har till stora delar präglats av den pandemi som
drabbade världen i början på året. Lokalt innebar det en stor omställning för vård- och
omsorgsförvaltningen som fick ställa mycket av det planerade arbetet åt sidan. I stället
tillsattes en Stab för att planera, besluta och leda vården och omsorgen. Detta har gjorts
utifrån lokala förutsättningar kopplat till rekommendationer, riktlinjer samt rutiner från
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt regionen. Ett antal personer fick uppdrag
tilldelade sig för att säkerställa omvärldsbevakning och följa ett stort informationsflöde
gällande Covid-19. Mycket resurser har lagts på att författa lokala rutiner och riktlinjer för att
säkerställa en god vård och omsorg samt arbeta förebyggande för att förhindra
smittspridning i våra verksamheter.
De viktigaste resultaten som uppnåtts är att verksamheterna gemensamt lyckades hålla
Covid-19-smitta borta från äldreboendena fram till slutet på året. Verksamheterna drabbades
hårdare av andra vågen, men då fanns mycket rutiner och arbetssätt på plats.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för 2020.
Expedieras till
Förvaltningschef, MAS, tf. MAS, MAR.

Utdragsbestyrkande
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§ 16 2021.037 VON

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och
omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och
omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens
delegationsförteckning. Dessa beslut anmäls till vård- och omsorgsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.
Anmälan
2021.033 VON -001. MAS - Enligt p. 2.2.10 anmälan till IVO av händelse som har medfört
allvarlig vårdskada, Lex Maria.
Yttrande och överklagande
2021.006 VON -008. Förvaltningschef - Enligt p. 2.3.8 yttrande till IVO, om besöksförbud på
Kvarnbackens korttidsboende.
2020.363 VON -003. Avdelningschef avdelning för funktionsstöd - Enligt p. 2.3.8 yttrande till
IVO, angående ej verkställt beslut.
Avtal och upphandling
2021.019 VON -001. Förvaltningschef - Enligt p. 3.2.1 – avtal med Securitas om personlarm
med GPS.
2021.040 VON -001. Förvaltningschef - Enligt p. 3.2.1 – överenskommelse kring
kostnadsfördelning av Yrkesresan.
Avgifter/ersättning
2021.037 VON -010. Förvaltningschef - Enligt p. 5.6.5 Nedsättning av eller befrielse från
avgift vid särskilda skäl. 3 st.
Delegationer personalområdet
Se bilaga.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut för februari 2021.

Utdragsbestyrkande

9

Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-03-22

Expedieras till
Förvaltningschef.

Utdragsbestyrkande

