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KALLELSE/DAGORDNING 

 

Upprättad 

2021-09-08 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 15 september 2021 kl. 13:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare  Tommy Bech (SD) 

 Tillkommande och utgående ärenden    

1.  Anmälan enligt Lex Maria, Ogiltiga 

delegeringsbeslut 

Anna Gröneberg, MAS 

13:00-13:10 

2021-

00205  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen.  

2.  Patientsäkerhetsberättelse delår 2021 

Anna Gröneberg, MAS 

Ulrika Ström, MAR 

13:10-13:20 

2021-

00216  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Patientsäkerhetsberättelse för delåret 2021. 

3.  Kvalitetsberättelse delår 2021 

Therése Lindén, SAS 

13:20-13:30 

2021-

00224  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Kvalitetsberättelse för delåret 2021. 

4.  Informations- och dataskyddsberättelse delår 

2021 

Damir Mahmutovic, utvecklingsledare 

13:30-13:40 

2021-

00261  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Informations- och dataskyddsberättelse för delåret 

2021. 

5.  Delårsrapport 2021 

Ludwig Reismer, utvecklingsledare 

13:40-13:55 

2021-

00228  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Delårsrapport 2021.  
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 Ärende Dnr Förslag 

6.  Nämndbudget 2022 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

13:55-14:10 

2021-

00214  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

nämndbudget 2022, samt uppdrar åt 

förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget 

för år 2022. Nämnden uppdrar också åt 

förvaltningschef att göra nödvändiga 

omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året 

samt att informera nämnden om dessa i samband 

med delårsbokslut och årsredovisning.   

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att ge 

förvaltningen följande utredningsuppdrag: 

• I samband med regeringens proposition till 

riksdagen utreda förutsättningarna för att 

införa fast omsorgskontakt inom 

hemtjänsten. 

• Kartlägga och utreda förutsättningarna för 

att involvera civilsamhället i det 

förebyggande arbetet med fokus på att 

motverka ensamhet och isolering bland 

äldre. 

• Kartlägga vad som är Vård & Omsorgs 

ansvar, utifrån nämndens reglemente, vad 

gäller det förebyggande arbetet för 

nämndens målgrupp. 

• Utreda för- och nackdelar med en 

certifiering där nyttan/effekten ställs mot 

kostnaden och jämförs med det nuvarande 

kvalitetsarbetet. 

 Paus 

14:10-14:30 

  

7.  Information om kommande beslut om 

förlängning av avtal för Kolla vård- och 

omsorgsboende 

Linda Tilander, utvecklingsledare 

14:30-15:00 

2020-

00915 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 
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 Ärende Dnr Förslag 

8.  Remiss: Motion - Möjliggör sjukvård på våra 

vård- och omsorgsboenden (S) 

Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef 

Anna Gröneberg, MAS 

15:00-15:10 

2021-

00178  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå att 

kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 

avser att anställa läkare, med hänvisning till att det 

är Region Hallands ansvar att bistå kommunens 

hälso- och sjukvård med läkare, och bristerna i 

läkarmedverkan istället bör lösas genom bättre 

avtal med regionen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även 

föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen 

besvarad i den del som avser att vidareutbilda 

vårdpersonal på betald arbetstid, med hänvisning 

till att det redan görs inom Vård & Omsorg.  

9.  Återremitterat ärende: Inriktning för 

upphandling av dagligvaruleverantör för digitala 

inköp 

15:10-15:20 

2020-

00871 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 

inriktningen för kommande upphandling ska vara 

att upphandla enbart en dagligvaruleverantör för 

digitala inköp. 

10.  Rapport om ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 

 

2021-

00005  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

rapport om ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021. 

11.  Anmälan av ordförandebeslut 2021 

 

2021-

00277  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

12.  Redovisning av inkomna skrivelser under juni, 

juli och augusti 2021 

 

2021-

00200  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

13.  Information från ledamöter och förvaltning 

 

2021-

00044  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

Hravn Forsne (M)   Cecilia Wahlgren 

Ordförande    Sekreterare 


