
 

Omsorgsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-14 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kullingshemmet, tisdagen den 14 mars 2023 kl 14:00 – 17:37 

Beslutande Ledamöter 

Arne Olsson (KD), Ordförande 
Johan Larsson (S), 1:e vice ordförande 
Veronica Nilsson (C) 
Therése Lehtimäki (V) 
Solveig Eldenholm (M) 

 
 

 Ersättare 

Rikard Martinsson (KD) 
Christer Forsmark (S) 
 

 
 

Övriga 
närvarande 

Maria Olsson, socialchef  
Eritrea Bairu, enhetschef på Björken och Almen, 
Kullingshemmet § 14 
Eva Bjelkengren Tingsén, enhetschef på Linden 
och Asken, Kullingshemmet § 14 
Ulrika Bergman, enhetschef sjuksköterskor §§ 
13-14 
Emma Heleander, samordnare §§ 13-14 
Karin Sandin, fysioterapeut/rehabkoordinator  
§§ 13-14 
Carina Bergman, tf. vård och omsorgschef  
§§ 13-14 
Hanna Axelsson, sjuksköterska §§ 13-14 
Erika Svensson, distriktssköterska/koordinator 
§§ 13-14 
Maria Andersson, MAS §§ 18-19 
Sara Gårdeson, kanslichef 
 

 

Utses att Justera Johan Larsson (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Protokollet är omedelbart justerat. 

Paragrafer §§ 13-19 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2023-03-15 2023-04-05 
 Sara Gårdeson  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Arne Olsson (KD)  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Johan Larsson (S)  Sara Gårdeson 
    

    

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda 
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§ 13 Dnr 2023-000045 

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av 
dagordningen 

Omsorgsutskottets beslut 

Johan Larsson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

Dagordningen godkänns. 

 

I utskottet 

Utskottet förrättar upprop. 
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§ 14 Dnr 2022-000488 

Återrapportering - Åtgärder med anledning av flytt av 
korttidsverksamheten - information 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Under hösten genomfördes en omorganisation inom verksamhet vård och 

omsorg. En del av denna förändring var att korttidsplatser flyttades från 

Vårgården till Kullingshemmet. Flytten ledde till kritik och en genomlysning 

av hur flytten gått till samt vilka konsekvenser detta gett genomfördes av 

MAS samt SAS. Rapporten redovisade till Kommunstyrelsen i slutet på 

2022. Med anledning av detta har Kommunstyrelsen efterfrågat regelbunden 

uppföljning från socialchef kring hur arbetet fortskrider med de föreslagna 

förbättringsåtgärderna. Den handlingsplan som togs fram i samband med att 

flytten genomfördes är ett levande dokument och följs upp kontinuerligt, 

varför handlingsplanen återigen bifogas denna tjänsteskrivelse. I övrigt 

återrapporterar socialchef aktuellt läge muntligt vid sammanträdet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 15 Dnr 2023-000125 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2022  

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättad Årsredovisning för 2022 godkänns.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2022 för Vårgårda kommun är upprättad. Årsredovisningen 

redovisar måluppfyllelse, analyser av utfall i målavstämningen samt ger 

förbättringsförslag kopplade till målen.  

Koncernens resultat för 2022 blev 37,3 mnkr (29,2 mnkr föregående år), 

varav Vårgårda kommun redovisar ett resultat på 0,5 mnkr. I den 

sammanställda redovisningen för koncernen Vårgårda kommun har 

elimineringar gjorts med 8,0 mnkr.   

Koncernens resultat har förbättrats med 8,1 mnkr jämfört med föregående år. 

Det positiva resultatet beror främst på högre skatteintäkter och generella 

bidrag samt riktade statsbidrag från staten än budgeterat. 

Kommunen redovisar ett resultat på 37,0 mnkr. Resultatnivån förklaras av att 

skatteintäkter och intäkter från generella bidrag är 49 mnkr högre under året 

jämfört med budget. Av dessa avser 25,2 mnkr skatteintäkter och 23,8 mnkr 

generella statsbidrag. 

Kommunens förvaltning tillsammans med politisk verksamhet redovisar ett 

underskott på 23,2 mnkr. Vård och omsorg samt förskola/grundskola 

redovisar de största avvikelserna mot budget. Vård och omsorg överskrider 

budget med 13,9 mnkr. Hög sjukfrånvaro under året har genererat högre 

personalkostnader i form av övertidstimmar och inhyrd personal. Samtidigt 

har antalet hemtjänsttimmar ökat under året. Underskottet på 8,6 mnkr inom 

förskola/grundskola är koncentrerat till grundskolan och beror till största del 

på personalkostnader till följd av fler barn med extraordinära behov samt fler 

särskoleelever. Fler elever än tidigare har gått i skola/särskola hos annan 

huvudman vilket bidragit till det höga kostnadsläget. 

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott (1,8 mnkr). Detta på grund av att 

budgeterade flerårsprojekt inte färdigställts och därmed inte aktiverats.  
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Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 92,7 mnkr, vilket understeg 

budgeten inklusive ombudgeteringar med 122 mnkr. Investeringsutgifter har 

egenfinansierats till 76,8 procent. 

Utöver målavstämning och räkenskaper, redogör även årsredovisningen för 

koncernen, ekonomiska analyser samt förvaltningens driftsutfall. 

Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som bland annat tar 

upp personalnyckeltal, sjukfrånvaro, personalvårdsprogram, arbetsmiljö och 

rehabilitering. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättad Årsredovisning för 2022 godkänns.  

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 16 Dnr 2023-000124 

Månadsuppföljning per sista februari 2023  

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista februari 

2023. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för socialtjänsten och ett 

underskott på 6,3 miljoner inom vård och omsorg. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista februari 

2023. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 17 Dnr 2023-000067 

Uppföljning av intern kontroll per 31 dec 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förbättringsåtgärder utifrån 

uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var 

och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till 

att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att 

myndighetsnämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll.  

Förvaltningen har genomfört granskningar inom identifierade riskområden i 

enlighet med Plan för intern kontroll för 2022. Iakttagelser som framkommit 

vid granskningen visar på utvecklingsområden och ska användas i 

förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att kvalitetssäkra 

processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är ansvariga för 

genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt respektive 

myndighetsnämnder. I enlighet med antagna Riktlinjer för intern kontroll ska 

kommunstyrelsen med utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 

behöver göras föreslå om sådana. Det är också viktigt att utvärdering leder 

till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i 

kontrollsystemet.  

 

Hållbarhetsanalys 

Under respektive kontrollmoment är målsättningen att statistik som relaterar 

till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. 

Könsuppdelad statistik synliggör eventuella skillnader mellan kvinnor och 

mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Om ojämställdhet upptäcks ska 

åtgärder föreslås som bidrar till jämställdhet. Förvaltningen kan förbättra 

arbetet mycket med att samla in statistik som är könsuppdelad vid 

kontrollerna. I de fall där detta har skett har dock inga sådana skillnader 

konstaterats vid denna uppföljning.  
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En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker 

verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl 

fungerande styrning och uppföljning. Det är viktigt att de brister som 

upptäcks vid uppföljningarna leder till att förbättringsåtgärder genomförs för 

att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett med medborgarnas bästa för 

ögonen. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till 

att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att 

tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks Målet är att 

minska kvalitetsbristkostnaderna och uppnå så mycket nytta för 

Vårgårdaborna som möjligt för pengarna. 

Att barns bästa ska sättas i främsta rummet samt att särskild hänsyn ska tas 

till barn i behov av särskilts stöd behöver särskilt beaktas då denna plan följs 

upp så att de brister som kan konstateras vid uppföljningarna av momenten 

4.1–4.3 under Utbildning åtgärdas. Detta gäller barn och elevers närvaro, 

diskriminering samt rätt till stöd. Trots att dessa kontrollmoment har funnits 

med sen 2015 har inte resultaten vid granskningarna visat på några större 

förbättringar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förbättringsåtgärder utifrån 

uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 december 2022. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 18 Dnr 2023-000093 

Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård samt funktionshinder 2022 - information 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information. 

 

Sammanfattning 

Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten under år 2022 

har varit av kvalitet där patientsäkerheten inte har varit optimal. Vård- och 

omsorgspersonal har arbetat för att minska vårdskador. Riskbedömningar 

utifrån olika bedömningsinstrument har använts för att identifiera personer 

med risk för bland annat. undernäring, trycksår och fall. De olika 

professionerna bör på ett strukturerat sätt fortsätta att utveckla rutiner och 

arbetssätt med riskbedömningar. Under 2021 ökade antal fall för patienter i 

hemsjukvård. Detta initierade ett förbättringsarbete med olika 

personalkategorier. Grundorsaken identifierades som brister i teamträffar. 

Utefter det arbetades det i olika grupper med att förtydliga rutinen, förtydliga 

dokumentationen med riskbedömningar samt det skapades en ny 

dokumentationsyta i dokumentationssystemet. Implementering av förnyat 

arbetssätt beräknas vara klart under 2023. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ingår i det 

ordinarie arbetet. Ledningssystemet används för att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontroller i 

enlighet med ledningssystemet har genomförts av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering avseende 

verksamheternas arbete med följsamhet till gällande processer, rutiner och 

lagstiftning. 

Patientsäkerhetsarbetet följs upp genom analys av inkomna avvikelser. De 

mest förekommande avvikelserna är fall och läkemedel. Arbetet med analys 

och åtgärder för att minska avvikelser behöver fortsätta. Under året har 

patientsäkerhetsarbete också bedrivits genom uppdatering av rutiner inom 

vård och omsorg.  

Samverkan har skett med andra vårdgivare under året genom olika forum. 

Det gäller bland annat samverkan Nära Vård, Närvårdssamverkan 

arbetsgrupp äldre. Samverkan syftar till säkrare vårdövergångar, patientsäkra 

och personcentrerade arbetssätt.  
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Utefter resultatet av sammanställningar av avvikelser ses flera 

utvecklingsområden. Med nytt verktyg ”agera för säker vård” kan man 

lättare identifiera fokusområden utefter dessa starta förbättringsarbeten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information. 

 

I utskottet 

Maria Andersson redogör för ärendet. 

 

  

 



 

Omsorgsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2023-000094 

Sammanställning avvikelser hälso- och sjukvård år 
2022 - information 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Utskottet föreslår att återrapportering av förbättringsområden sker i 

september. 

 

Sammanfattning 

Avvikelsehantering är en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt 

SOSFS 2011:9. Vårdgivaren eller den som bedriver hälso- och sjukvård, 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och 

synpunkter. Inkomna avvikelserapporter, klagomål och synpunkter ska 

sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver 

verksamhet ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 

verksamhetens kvalitet. 

All personal har skyldighet att medverka till god kvalitet och att 

verksamhetens kvalitet systematiskt utvecklas och säkras. Med kvalitet 

menas i detta sammanhang att en verksamhet uppfyller de krav och mål som 

gäller enligt lagar och föreskrifter. Uppfyller inte verksamheten dessa krav 

och mål föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. 

Avvikelser omfattar inte enbart enskilda patienter, det kan även handla om 

avvikelser i organisationen. Dessa händelser ska rapporteras på samma sätt 

som när avvikelsen berör en enskild. 

Socialstyrelsen definierar begreppet avvikelse enligt följande: 

"En avvikelse är en händelse som medför eller kunnat medföra någon typ av 

skada för en patient, och som inte är förväntad utifrån patientens tillstånd" 

 

Enligt rutin för avvikelserapportering ska avvikelser registreras gällande fall, 

läkemedel, vårdsamverkan och övrig hälso- och sjukvård. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 
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I utskottet 

Maria Andersson redogör för ärendet. 

 

Yrkande 

Utskottet föreslår att återrapportering av förbättringsområden sker i 

september. 
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Övriga frågor 

 

Utskottet diskuterar verksamhetsbesök på Vårgården. 

 

Utskottet diskuterar ett IVO-beslut kring säker medicinsk vård och 

behandling på SÄBO. 

 

Maria Olsson informerar om att ny tf. vård- och omsorgschef  

Carina Bergman börjat i Vårgårda kommun. 

 

 

 


