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§ 78

Information och överläggningar

Ärendebeskrivning
A/ Förfrågningsunderlag LOV
B/ Systematisk kvalitetsgranskning inom vård- och omsorg
C/ Revidering av kvalitetskrav
D/Hälso- och sjukvårdsavtal
E/ Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
F/ Vård- och omsorgsnämndens budget 2022
G/ Tuvegården
H/ Måltidsprogram särskilt boende
I/ information - återrapportering avvikelser
J/ Förvaltningschefens information
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 79 2021.234 VON

Förfrågningsunderlag LOV
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV som vård- och omsorgsnämnden tillämpar för
utförare av hemtjänst i Alingsås ska kommunen upprätta ett förfrågningsunderlag. Detta skall
innehålla en uppdragsbeskrivning, administrativa bestämmelser, krav på leverantörer och
kommersiella villkor.
För att ha en möjlighet att förändra avtalen med hemtjänstleverantörerna har vård- och
omsorgsnämnden valt att skriva avtal med utföraren som gäller för ett år i taget. Då ges
möjligheten att årligen revidera förfrågningsunderlag utifrån nya behov och bestämmelser.
Beredning
Förfrågningsunderlaget är reviderat och förändringar i detta förfrågningsunderlag är gjorda
enligt följande:
3.5 Arbetstillstånd
3.10 Antidiskrimineringsklausul
4.1 Beskrivning av tjänsten
4.11 Kvalitet
8.8 Hantering av personuppgifter
Detta förfrågningsunderlag föreslås gälla från 2022-04-01 till och med 2023-03-31.
Arbetsutskottet har den 7 december 2021, § 84 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag för bedrivande av
hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård i Alingsås kommun att gälla från och med
2022-04-01.
Expedieras till
Förvaltningen
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 80 2021.218 VON

Systematisk kvalitetsgranskning inom vård- och omsorgsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och
omsorg i Alingsås kommun enligt SOSFS 2011:9, Dnr. 2014.051.720 anger
ansvarsfördelningen för den systematiska verksamhetsuppföljningen. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska MAS, Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR och Socialt ansvarig
samordnare SAS ansvarar för att följa upp kvaliteten utifrån de av nämnden fastställda
”Kvalitet i vård och äldreomsorg i Alingsås kommun”. Planeringsavdelningen har fastställda
rutiner för hur detta genomförs.
Beredning
Ledningssystemets föreskrift och allmänna råd, SOFS 2011:9 gör det möjligt för ledningen
att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Att ha ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett
systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och
styrning samt att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.
I bifogad bilaga presenteras planeringen för kvalitetsgranskningen för 2022 och stora delar är
sådana som genomförs varje år. Utöver det kommer nämnden att ha ett specifikt fokus på
kvalitet inom området dokumentation under 2022.
Det som främst kommer att granskas är:
Utifrån de av nämnden antagna kvalitetskraven kommer utförarens dokumentation att
granskas för att kontrollera att den sker i enlighet med gällande lagkrav, författningar och
allmänna råd. Vidare att det av den enskildes dokumentation tydligt framgår vilken effekt som
uppnåtts i arbetet mot de uppsatta målen. Rutiner för dokumentation ska vara kända och
följas av personalen. Att all dokumentation sker på svenska.
Kontrollen ska också omfatta att den som tagit emot en delegering från legitimerad personal,
tillhör hälso- och sjukvårdspersonal, har signerat utförd insats.
Granskningen ska säkerställa att utföraren förvarar att all dokumentation som rör brukaren
på ett betryggande sätt.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut enligt
bifogad bilaga gällande kvalitetsgranskning 2022

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
SAS,MAS,MAR
Paragrafen är justerad
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§ 81 2021.229 VON

Revidering av kvalitetskrav 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:9 om ledningssystem för ett
systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren ha ett ledningssystem och med hjälp av det
arbeta systematiskt med att planera, leda, kontrollera, följa upp, samt utvärdera och förbättra
verksamheten.
Enligt 4 kap 2§ i SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
Vård och äldreomsorgsnämnden har sedan 2002 formulerat mål för kvaliteten i
verksamheten. Under hösten 2013 arbetade förvaltningen fram nya kvalitetskrav som ersatte
Kvalitetsmål för vård och äldreomsorg. Dessa antogs i mars 2014. Samtliga utförare av
insatser ska arbeta i enlighet med de kvalitetskrav som Vård- och omsorgsnämnden antagit.
Kvalitetskraven revideras årligen för att ha en följsamhet till nya krav och åtaganden.
Beredning
Genom att systematiskt arbeta med resultat av kvalitetsmätningar kan verksamheten
förändras så att kvaliteten ökar. Därmed minskar även risken för vårdskador. I
kvalitetsarbetet är det också viktigt att analysera risker och avvikelser samt lära av tidigare
erfarenheter, både positiva och negativa.
Uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet sker med hjälp av egenkontroll, utredning av
avvikelser, synpunkter och klagomål samt genom årlig redovisning i kvalitets- respektive
patientsäkerhetsberättelsen.
Kvalitetskraven omfattar all verksamhet, oavsett utförare, som arbetar på nämndens uppdrag
och är utformade så att de riktar sig direkt mot tre huvudprocesser, särskilt boende,
hemtjänst och hemsjukvård.
Arbetsutskottet har den 7 december 2021, § 80 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar kvalitetskrav för hemtjänst, hemsjukvård samt särskilt
boende.
Expedieras till
Enhetschef hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård
Avdelningschef särskilt boende, avdelningschef hemtjänst, avdelningschef hemsjukvård

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad
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§ 82 2021.230 VON

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelse
Ärendebeskrivning
En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och regionen samt en
revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I
revideringen av det länsgemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser har det tydliggjorts ett behov av att beskriva regionens och kommunernas
primärvårdsuppdrag. Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s
primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård
och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen. Resultatet från
primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som beräknas bli klar i november
och skickas ut till respektive parter. Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att
påverka slutversionen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra
Götaland skall lämna remissvar senast 31 december 2021. Alingsås kommun lämnar ett
samlat svar där Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och
omsorgsförvaltningen har bidragit med synpunkter och kommentarer.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen
har haft dialog kring remissversion. Synpunkter och kommentarer har lämnats. Hela
remissvaret finns att läsa i bifogad arbetsmall Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal
tillhörande överenskommelser.
Sammanfattningsvis avstyrker Alingsås kommun remissförslaget med tillhörande
överenskommelser och föreslår i första hand en förlängning av nuvarande avtal för att skapa
mer tid att utreda de frågetecken som kvarstår. Synpunkter lämnas i andra hand på remissen
för att säkerställa att de kommer vårdsamverkan tillhanda om revideringen ska bli underlag
till ett nytt avtal.
Arbetsutskottet har den 7 december 2021, § 81 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna bifogat remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal
med tillhörande överenskommelser till vårdsamverkan.
Expedieras till
Socialnämnden
Barn och ungdomsnämnden
Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad
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§ 83 2021.231 VON

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
Ärendebeskrivning
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara
innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Syftet med en omställning till en god och
nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans,
utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla
samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra
till ett kraftfullt genomförande.
Berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra
Götaland skall lämna remissvar senast 31 december 2021. Alingsås kommun lämnar ett
samlat svar där Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och
omsorgsförvaltningen har bidragit med synpunkter och kommentarer.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen
har haft dialog kring remissversion Strategi Färdplan Länsgemensam strategi för god och
nära vård. Synpunkter och kommentarer har lämnats under rubrikerna Prioriterade
målgrupper, Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan samt en
kommentar under Övrigt. Hela remissvaret finns att läsa i bifogad arbetsmall Färdplan.
Arbetsutskottet har den 7 december 2021, § 82 behandlat ärendet.
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner remissvar till Färdplan Länsgemensam
strategi för god och nära vård.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna remissvar till Färdplan
Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Expedieras till
Barn-och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Paragrafen är justerad
Utdragsbestyrkande
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§ 84 2021.232 VON

Vård- och omsorgsnämndens budget 2022
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta
nämndens budget för kommande treårsperiod. Nämndens budget är till för nämndens
styrning och ledning av verksamheten. Budgeten innehåller bland annat nämndens mål,
nyckeltal, uppdrag och internkontrollplan samt ekonomiska resurser för nämnden.

Beredning
Inom nämnden pågår ett målinriktat och systematisk arbete utifrån kommunens styrning
inom ekonomi, mål- och resultat och kvalitet.

Identifierade utmaningar och prioriteringar för nämnden under året är framför allt att stärka
ekonomistyrningen, personal- och kompetensförsörjning, digitalisering och
närvårdsamverkan.

Nämnden gav i en av beslutsraderna i 2021 års budget ett tydligt uppdrag till förvaltningen att
”säkerställa att den politiska viljan efterlevs med ökat fokus på ekonomistyrning så att
nämndens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt”. Flera åtgärder har initierats
under 2021 som får bäring även på 2022. Exempel på detta är införande av digitalt
planeringsverktyg inom hemtjänsten, ny förenklad ersättningsmodell för hemtjänsten och ny
ersättningsmodell inom personlig assistans. Under 2022 fortsätter resan mot en mer
kostnadseffektiv verksamhet där nämnden vill att förvaltningen ökar sin
omställningshastighet i de verksamheter där antalet insatser varierar över tid. På uppdrag av
nämnden kommer förvaltningen under året att implementera nya digitala verktyg för att bättre
följa upp verksamheten. Därmed kommer förvaltningen att ha större förutsättningar att styra
sin verksamhet gällande personal, kvalitet och ekonomi.
Arbetsutskottet har den 7 december 2021, § 83 behandlat ärendet.

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens budget 2022-2024 antas.
2. Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bedriva nämndens
verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet, för att på så sätt säkerställa
att nämnden klarar den demografiska utvecklingen.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen ett förnyat uppdrag att
genomlysa riktlinjerna för beslut enligt LSS.

Utdragsbestyrkande
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Anteckning:
Maria Stern (V) och Peter Lundgren (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet är positiva till en ökad digitalisering inom förvaltningens ansvarsområden och
helt införstådda med att arbetet inom vård- och omsorgs måste effektiviseras på olika sätt.
Föreslagen budget är det ekonomiska utrymme som nämnden har att röra sig med.
Målvärde för trivsel och trygghet inom LSS och äldreomsorg bör utgå från vår egen
verksamhet. Målen ska vara högt ställda och nya målvärden ska aldrig ligga lägre än värden
för innevarande år. Omsorgen om våra äldre och andra i behov av stöd ska vara god.
Med en såpass snävt tilltagen budget finns risk för att verksamheten blir lidande.
Omsorgstagare kan bli otrygga och känna sig utsatta när den beställda och förväntade
omsorgen inte kan ges i lugn och ro, utan genomförs i ett tidspressad schema. Personal som
pressas hårt blir tungt belastad vilket leder till en ohälsosam arbetssituation.
Vi vet att det framöver kommer att behövas mer personal och ökad kompetens inom vård
och omsorg, därför anser Vänsterpartiet att arbetsförhållanden och tjänstgöringstid för
vårdande personal behöver ses över. Personalen ska vilja och ha möjlighet att stanna kvar
ett helt yrkesliv inom äldreomsorg och LSS.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

16

Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-12-17

§ 85 2021.241 VON

Tuvegården
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden gav, 2020-06-16 § 43 2020.175 VON, förvaltningen följande
uppdrag. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ändra
verksamheten på en av demensenheterna på Tuvegården till en enhet för fem brukare med
komplexa vård och omsorgsbehov. Uppdraget är inte verkställt då det överklagades till
förvaltningsrätten där det utreds.
Beredning

Platserna skulle nyttjas av brukare med psykogeriatriska symtom, komplexa vårdbehov,
nyligen insjuknande i avvaktan på annan behandling och/ eller annat boende samt brukare
som inte kan bo bland andra äldre eller funktionshindrade i en gruppbostad. Uppdraget
fattades som en del i handlingsplanen för budget i balans 2020.

Förvaltningen gör nu bedömningen att denna stora satsning snarare skulle vara
kostnadsdrivande än en besparing i det långa perspektivet. Behovet av platser med
ovanstående behov finns för tillfället inte. Skulle behovet uppstå är det mer kostnadseffektivt
att köpa platser snarare än att bygga upp egen kapacitet som oftast står tom. Förvaltningen
ser ett större behov av fler demensplatser.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslutar att återkalla beslutet om att ändra verksamheten på
en av demensenheterna på Tuvegården till en enhet för fem brukare med komplexa vård och
omsorgsbehov.
Expedieras till
VOo
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 86 2021.112 VON

Måltidsprogram för särskilt boende
Ärendebeskrivning
Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre.
Syftet med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande
dokument för hela kost- och måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden
beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt
boende och ett program för hemtjänst.

Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts.
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2021–2024 har beaktats. Ärendet var uppe i vårdoch omsorgsnämnden i juni månad och beslut blev då att ärendet skulle återremitteras för
ytterligare beredning kring frågan återrapportering till nämnden.

Beredning
Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts i detta har
livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2021–2024 beaktats.
Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har
uppdaterats sedan programmet ursprungligen skrevs. Livsmedelsverkets Måltidsmodell
består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och
beaktas.
De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att matgästen ska få en bra och hälsosam
måltid som leder till matglädje är: God, integrerad, trivsam, näringsriktig, miljösmart, säker.

Ändring har även gjorts i måltidsprogrammet kring återrapportering till vård- och
omsorgsnämnden och ”Matens kvalitet ska regelbundet följas upp och redovisas till
nämnden” ändras till att Matens kvalitet och brukarnas nöjdhet kring mat och måltid ska
regelbundet följas upp och redovisas till nämnden. Detta görs 1ggr/år i Mars månad.

Det som återrapporteras är:
 Svinnmätning
 Nattfaste mätning
 Statistik, det som berör VoO både totalt för avtalet och förvaltningsvis.
Utdragsbestyrkande
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Utförda Kvalitetsmätningar
Avvikelser
Förändringar i verksamheten.
Utveckling som kommer att ske och skett under året inom måltid VoO

Beslut
Måltidsprogram för särskilt boende antas.
Expedieras till
AC äldreboende
Kostenheten
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 87 2021.037 VON

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

