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Revision av avvikelsehantering inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden

HVO-2019-4500
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under 2019 en fördjupad granskning av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens och funktionsstödsnämndens avvikelsehantering. Syftet med
granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen inom respektive nämnd var
ändamålsenlig. Den sammanvägda bedömningen var att avvikelsehanteringen i hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden var ändamålsenlig. Granskningen identifierade ett antal
förbättringsområden vilket främst berörde rapportering och utredning av avvikelser. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden ombads att lämna ett yttrande gällande dessa
förbättringsområden vilket skedde hösten 2019. Samtidigt ombads nämnden att ett år senare
lämna ett yttrande i form av en uppföljning av de åtgärder som rapporterades i det första
yttrandet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen instämde med granskningens slutsats och bedömning
varpå förvaltningen vidtog åtgärder för att säkra en god avvikelsehantering. Förvaltningen har
genomfört majoriteten av de planerade åtgärderna. Den rådande situationen med covid-19
har påverkat förvaltningens arbete och vissa åtgärder gällande avvikelsehantering har inte
genomförts till förmån för mer prioriterade åtgärder. Arbetet med avvikelsehantering och de
åtgärder som kvarstår planeras att återupptas när pandemin är över. Förslaget till
förvaltningens yttrande finns i revisorskollegiets mall.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljande
yttrande om avvikelsehantering.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag
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