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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 60 Dnr 2020-00915 

Delrapport 1 EY - Kolla vård- och omsorgsboende 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av förvaltningen genomfört en kvalitetssäkring av Vardagas 

verksamhet och följsamhet till avtal. Kvalitetssäkringen utgår från tre övergripande 

frågeställningar: 

 Hur fungerar styrning och ledning i aktuell verksamhet? 

 Hur säkerställer verksamheten att omsorgstagarna/patienterna får sitt behov 

av vård och omsorg tillgodosett och att den hälso- och sjukvård som bedrivs, 

bedrivs så att kraven på en god vård uppfylls? 

 Hur fungerar leverantörens följsamhet till upprättade handlingsplaner och 

övriga förbättringsåtgärder? 

EYs sammantagna slutsats i delrapport 1 om Kolla vård- och omsorgsboende är att 

det per den 14 juni 2021 finns brister och risker i vård och omsorgsboendet Kollas 

följsamhet till avtalet, till kommunens riktlinjer, till lagstiftning som berör 

verksamheten och till vissa av de mervärden Vardaga avtalat om.  

Beslutsunderlag 

EYs rapport Kvalitetssäkring av vård- och omsorgsboenden i extern regi - delrapport 

1 Kolla, 2021-06-16 

Beslutsgång 

Konsulterna Maria Carlsrud Felander och Sofia Holmberg från EY föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 61 Dnr 2021-00191 

Information om kommande beslut om förlängning av avtal 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om hur man hanterar de brister som framkommer i EYs 

kvalitetssäkring av Vardagas verksamheter, både det som gäller den egna 

verksamheten och Vardagas. Det informeras även om att nämnden i oktober behöver 

ta ställning till om man vill förlänga avtalet om drift med Vardaga på Kolla vård- och 

omsorgsboende.  

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 62 Dnr 2021-00213 

Information om flera anmälningar enligt lex Maria 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar nämnden om tre lex Maria-anmälningar som gjorts till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Beslutsunderlag 

Lex Maria-utredning angående felaktigt given insulindos, dnr 2021-00195 

Lex Maria-utredning angående felaktigt given insulindos, dnr 2021-00194 

Lex Maria-utredning angående förväxling av läkemedel, dnr 2021-00193 

Beslutsgång 

Tf MAS Lotta Kjellner föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 63 Dnr 2021-00182 

Information om kommunbudget 2022 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer informerar nämnden om de ekonomiska 

förutsättningarna för nämndens budget 2022. På nämndens planeringsdag i augusti 

2021 kommer arbetet att fortsätta med eventuella prioriteringar/effektiviseringar för 

att nämndbudget 2022 ska vara i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-19 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 64 Dnr 2020-00896 

Införande av patientavgift inom hemsjukvården 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att skjuta fram införandet av uttag av 

patientavgift inom hemsjukvården till januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog 2020-04-14 beslut i § 31, dnr 2019-00846, om en taxa för 

patientavgifter inom hemsjukvården. Ett uttag av taxan var tänkt att ske från 1 juli 

2020 men på grund av förseningar i verksamhetssystemet Combine och 

Coronapandemin så kommer förvaltningen inte att kunna införa patientavgiften från 

september 2021.  

Efter sommaren kommer leverantören till verksamhetssystemet Combine att 

genomföra en större transformering av systemet. Detta kommer till stor del påverka 

arbetssituationen för Sjuksköterskor och Rehabpersonal främst genom ett mycket 

stort arbete med genomgång/ förändring av alla journaler.  

Förvaltningen är även orolig för hur transformation påverkar uttaget av 

patientavgifter då avgiften är beroende av hanteringen av journalerna.  

Förvaltningen bedömer därför att det kan uppstå kvalitetsbrister under 

transformationen och för att få ett kvalitetssäkrat underlag föreslår därmed att 

nämnden beslutar att skjuta fram införandet till januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-03 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 65 Dnr 2020-00733 

Ändring av datum för nämndens planeringsdag hösten 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att byta datum för nämndens planeringsdag 

från den 18 augusti till 26 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade 2020-10-21 i § 89 att ha en planeringsdag den 18 augusti 2021. 

Förvaltningen föreslår dock nu att nämnden ska flytta fram sin planeringsdag under 

augusti för att den inte ska hållas under perioden med sommarsemester. Nytt förslag 

till datum för planeringsdagen blir därför 26 augusti.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Beslutsgång 

Nämndsekreterare Carl Odhnoff föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 66 Dnr 2021-00166 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under maj 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 har följande beslut/skrivelser inkommit till 

nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00186 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 81 

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av 

ansvar för planbesked 

2021-00180 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 76 

Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

2021-00160 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 90 

Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & 

Omsorg 

2021-00117 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00111 (Integritetskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 

2021-00084 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00548 (Nämnden för Individ & Familjeomsorg) Protokollsutdrag 

2021-05-20 NIF § 79 Konkurrensutsättningsplan - Individ & 

Familjeomsorg och Årsplan 2021-2022 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 67 Dnr 2021-00044 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann-Helen Svensson informerar nämnden om följande: 

 Det ser bättre ut nu närmare sommaren med rekryteringen av vikarier till 

verksamheterna. Det finns fortfarande några luckor senare under sommaren 

men det tror verksamheten att man kommer kunna fylla. När det gäller 

sjuksköterskor är det dock fortsatt svårt att rekrytera, men verksamheten har 

på olika sätt anpassat sig för att lösa behoven under sommaren.  

 

Ulrika Högstrand (KD) ställer frågor kring hur den hälso- och 

sjukvårdsorganisationen ser ut inom Vård & Omsorg och Individ- & Familjeomsorg, 

hur många de är och hur de är fördelade.   

- Verksamhetschef Ann-Helen Svensson svarar att förvaltningen kommer skicka ut 

den informationen till nämnden. 

 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om följande: 

 Förvaltningen kommer har löpande dialog med externa utförare för vård- och 

omsorgsboende under sommaren. 

Lillemor skickar även med ett stort tack till nämnden för det goda samarbetet under 

året som gått och önskar en skön sommar.  

 

Ordförande Hravn Forsne (M) ger en tillbakablick över pandemins utmaningar och 

berömmer medarbetarna i förvaltningen för deras mod, uthållighet och förmåga att 

ställa om för att hantera både smittan och människors oro. Hravn framför att han är 

stolt över det arbete som gjorts i förvaltningen och det stöd som man har givit åt 

brukare och anhöriga. Han framför också ett tack till ledamöter och ersättare i 

nämnden och önskar alla en glad sommar och en skön semester. 

1:a vice ordförande Bengt Alderin (C) tackar ordförande och önskar alla glad 

sommar.  

2:a vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S) tackar också ordförande, och för 

ett gott samarbete i presidiet, och önskar alla glad sommar.  
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Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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