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 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare  Maj-Britt Rane Andersson (S) 

 Tillkommande och utgående ärenden   

1.  Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Anna Gröneberg, MAS 

13.05-13.15 

 

2021-

00012  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

2.  Kvalitetsberättelse 2020 

Theresé Lindén, SAS 

13.15-13.25 

 

2021-

00017  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Kvalitetsberättelse 2020. 

3.  Informations- och datasäkerhetsberättelse 

2020 

Damir Mahmutovic, utvecklingsledare 

13.25-13.40 

 

2021-

00019  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Informations- och datasäkerhetsberättelse 2020. 

4.  Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 

Maria Hallberg, verksamhetschef 

13.40-13.50 

 

2021-

00021  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020. 
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 Ärende Dnr Förslag 

5.  Årsredovisning 2020 

Lillemor Berglund Andreasson, 

förvaltningschef 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

Maria Hallberg, verksamhetschef 

13.50-14.00 

2021-

00018  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Årsredovisning 2020. 

6.  Underlag till kommunbudget 2022 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

14.00-14.10 

 

2021-

00020  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

Underlag till kommunbudget 2022. 

7.  Förslag till ombudgetering av drift och 

investeringar och resultatfond 2020 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

14.10-14.15 

2021-

00025  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära 

hos kommunfullmäktige om överföring av överskott 

från 2020 års driftsmedel till nämndens resultatfond 

och överskott av investeringsmedel till 

investeringsbudget kommande år. 

 PAUS 

14.15-14.30 

  

8.  Anmälan enligt lex Maria, Smittspridning av 

covid-19 på vård- och omsorgsboende 

Anna Gröneberg, MAS 

14.30-14.45 

2021-

00011  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

9.  Upphävande av beslut om 

konkurrensutsättning av Löftagårdens vård- 

och omsorgsboende  

Linda Tilander, utvecklingsledare 

14.45-15.00 

2020-

00548 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att upphäva 

tidigare beslut fattat 2020-12-16, §116/2020, om att 

konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och 

omsorgsboende, så som det framgår i Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet 2021.   

10.  Slutrapport för projektet Goda måltider 

Helena Carlstrand, utvecklingsledare 

Emma Davachi, dietist 

15.00-15.15 

2020-

00867  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

11.  Information om införandet av Tena Identify 

Helen Freyschuss, enhetschef 

15.15-15.25 

2021-

00037  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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 Ärende Dnr Förslag 

12.  Remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

(SOU 2020:70) 

Pia Berglund, verksamhetschef 

15.25-15.35 

2020-

00911  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

remissyttrandet. 

13.  Remiss: Motion - Språkkrav vid anställning 

inom skolan samt vård och omsorg i 

Kungsbacka kommun 

Johan Sandström, personalchef 

15.35-15.45 

 

 

2020-

00784  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg föreslår följande 

beslut till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 

med hänvisning till det arbete som genomförts och 

kontinuerligt genomförs av samtliga 

förvaltningar vid rekrytering av ordinarie 

medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie 

verksamhet.  

14.  Revisionens granskning av ekonomistyrning 

inom Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

15.45-15.55 

2020-

00571  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta svar 

till revisionen. 

15.  Leva livet-priset 2020 

Carl Odhnoff, nämndsekreterare 

15.55-16.00 

2020-

00708  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inte dela 

ut Leva livet-priset för året 2020.  

16.  Anmälan av delegeringsbeslut och 

ordförandebeslut 

 

2020-

00914  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

17.  Rapport för ej verkställda beslut kvartal 4 år 

2020 

 

2020-

00359  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

rapport om ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2020. 

18.  Redovisning av inkomna beslut/skrivelser 

under december 2020 och januari 2021 

 

2020-

00888  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

19.  Information från ledamöter och förvaltning 

 

2021-

00044  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelse för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla vårdgivare ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  

Patientsäkerhetsarbetet under 2020 har till stor del präglats av Coronapandemin. I syfte att minska 

smittspridningen har förvaltningen arbetat med många olika åtgärder för att säkerställa patienternas 

hälso- och sjukvård. Detta arbete beskrivs närmare i Patientsäkerhetsberättelsen.  

Sammantaget är bedömningen att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen är av god 

kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar som kunnat genomföras under året.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Patientsäkerhetsberättelse 2020, 2021-01-13 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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1 Sammanfattning  

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg tillhandahåller en god och säker vård utifrån uppsatta mål samt 

utifrån genomförda granskningar, enkäter och jämförelser med andra verksamheter på region- och 

riksnivå.   

Mål för hälso- och sjukvården inom Vård & Omsorg är att förvaltningen ska leverera en individuell 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa. Vård & Omsorg ska även leverera 

en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid. Målet är inte uppfyllt men resultaten går i rätt riktning.  

De granskningar och egenkontroller som har kunnat genomföras visar på goda resultat men även på 

förbättringsområden. En extern granskning av läkemedelshanteringen i kommunen visar att den 

sker på ett säkert sätt men att det saknas information ifrån läkare i ordinationshandlingen om bland 

annat är plan för uppföljning. Det finns även brister i läkartillgängligheten från region Halland. 

Egenkontroller via palliativa registret visar ett sämre resultat än föregående år i arbetet med 

munhälsobedömning och smärtskattning. Följsamheten till de basala hygienrutinerna och 

klädreglerna har ökat från föregående år.  

Få av de inrapporterade händelserna kring brister i vården har inneburit allvarliga konsekvenser för 

patienten. Endast tre av dessa händelser har föranlett en anmälan enligt Lex Maria. Som jämförelse 

genomförs under ett år ca 3 miljoner hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Utöver egenkontroller, enkäter och granskningar har förvaltningen för Vård & Omsorg genomfört 

ett omfattande förbättringsarbete för att stärka patientsäkerheten, främst utifrån den pågående 

pandemin. Statistik visar att de personer som smittades av covid-19 och var över 70 år, i lägre 

omfattning tillhörde Vård & Omsorgs verksamheter jämfört med andra kommuner. Pandemin har 

påverkat resurserna och planerade granskningar, uppföljningar och kontroller har fått skjutas fram 

till nästa år. 

 

2 Övergripande mål och strategier  

Hälso- och sjukvården granskas och följs upp utifrån definitionen på god vård. God vård utgår från 

intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen och har stöd i lagens olika delar. De sex områdena som 

definierar god vård är enligt Socialstyrelsen: 

 Vården ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap. Vården ska 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta den individuella 

patientens behov på bästa möjliga sätt 

 Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador 

 Vården ska vara individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov, 

förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig  

 Vården ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta 

mål  

 Vården ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla 
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 Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och ingen ska behöva vänta oskälig tid på 

vård  

 

 

De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp att hälso- och sjukvården motsvarar 

förväntningarna på God vård, det vill säga att den ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, effektiv, jämlik samt vara tillgänglig. 

Nämnden för Vård & Omsorg har antagit två mål för hälso- och sjukvården för 2020 

1. Vård & Omsorg levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och 

jämlik hälsa. 

2. Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid. 

 

3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

I förvaltningen för Vård & Omsorg är förvaltningschefen ansvarig verksamhetschef för hälso- och 

sjukvården enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för hälso- 

och sjukvården enligt 5 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen. Medicinskt ansvariga tar fram frågor för 

egenkontroll av följsamhet till riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvården samt tar fram 

frågeställningar till den kollegiala granskningen av den dokumentation som sker av legitimerad 

personal. Medicinskt ansvariga samverkar nära med enhetschefer inom hälso- och sjukvården. 

Ansvarig för den dagliga driften på en övergripande nivå är verksamhetschefer för hälso- och 

sjukvård och ansvarig för den dagliga driften på enheten är enhetschefer för sjuksköterskor samt 
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enhetschefer för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Verksamhetschefer och enhetschefer träffas 

regelbundet för att hantera patientsäkerhetsfrågor. Medicinskt ansvariga deltar vid behov.  

Enhetschefer inom hälso- och sjukvården genomför egenkontroller inom dokumentation och 

egenkontroll av följsamhet till riktlinjer och rutiner. Inom verksamheten finns utsedda medarbetare 

med ett extra ansvar att säkerställa patientsäkerheten inom dokumentation och delegering.  

Hälso- och sjukvård utförs även av icke legitimerad personal via delegering av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal. Enhetschefer för icke legitimerad personal ansvarar för den hälso- och 

sjukvård som utförs av icke legitimerad personal samt för att personal har tillräcklig kompetens för 

uppgiften. Enhetschefer ansvar för utredning av inrapporterade händelser, med stöd av legitimerad 

och icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

4 Struktur för uppföljning/utvärdering  

Granskning av den kommunala hälso- och sjukvården genomförs av medicinskt ansvariga för att 

beskriva och tydliggöra hur väl verksamheten lever upp till krav och mål som styr hälso- och 

sjukvården. Alla granskningar och utredningar återkopplas löpande till verksamhetschef för kvalitet 

och utveckling och sedan vidare till berörda enheten. Nämnden för Vård & Omsorg får information 

via patientsäkerhetsberättelse delår och helår.  

De områden som är aktuella för granskning inför nästkommande år tas fram genom riskbedömning. 

I riskbedömningen ingår underlag som resultat från enkäter, granskningar och mätningar. Även 

klagomål och inrapporterade händelser ingår i underlag för riskbedömningen. Områden som tas 

fram utifrån riskbedömning ingår därefter i internkontrollen för nästkommande år.  

Rapportering och utredning av händelser sker i ett rapporteringsverktyg eller i pappersform. De 

inrapporterade händelserna bedöms av enhetschef med stöd av legitimerad personal. Händelsen 

kategoriseras i en stigande allvarlighetsskala från 0 – 4. Händelser av kategori 0, 1 och 2 hanteras 

på enheten och avslutas av enhetschefen. Händelser som kategoriseras som en 3 eller 4 flödas 

vidare till mediskt ansvariga för vidare bedömning och avslut eller ställningstagande till anmälan 

enligt Lex Maria. På analysmöten tas inrapporterade händelser upp i multiprofessionella team och 

varje yrkeskategori upprättar efter behov hälsoärende, följer upp och utvärderar.  

Alla rapporterade händelser som omfattar fall och trycksår registreras och hanteras inom Senior 

Alert. Tillsammans med den riskbedömning som genomförs av enhetschef, omsorgspersonal och 

legitimerad personal vidtas åtgärder och uppföljning genomförs. 
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5 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt 

vilka åtgärder som genomförts för ökad 

patientsäkerhet  

 Covid-19  

Den pågående pandemin har haft stora påverkningar på förvaltning och på var resurser har behövt 

placeras. Vård- och omsorgsförvaltningen formerade sig tidigt i stabsliknanden former i 

månadsskiftet februari/mars. Den första åtgärden bestod i att ta fram en pandemiplan för hur 

förvaltningen ska agera beroende på hur allvarligt läget är i verksamheten. Initialt, liksom i många 

hälso- och sjukvårdsverksamheter, var bristen på tillgång till skyddsutrustning en central fråga 

vilken i slutet av mars fick sin lösning när Region Halland gick in som leverantör av 

skyddsutrustning till alla Hallands kommuner. Under 2020 har ett flertal åtgärder vidtagit och 

avslutas för att anpassa sig till det rådande smittläget i kommunen och i verksamheterna. 

I syfte att minska smittspridningen har förvaltningen arbetat med många olika åtgärder för att 

säkerställa patienternas hälso- och sjukvård. Åtgärderna sammanfattas i bilden nedan. 

 

Minska antal personal 
som hanterar patienter 

med smitta Covid-19 och 
Covidkorttids

Personal med symtom är 
inte på jobbet utan 

hemma
Koll på luftvägssymtom 

Tillämpa fysisk 
distansering så långt 
som möjligt mellan 

personal och patienter

Avstånd mellan brukare 
bör upprätthållas i 

matsalar, patientkök och 
liknande

Minskad närkontakt i 
ansiktsregionen mellan 
brukare och personal

Begränsa användningen 
av gemensamma 

utrymmen

Låg parsonalomsättning. 
Undvik att samma 

vårdare arbetar på flera 
olika enheter

Fysisk distansering 
mellan personalen för 

att undvika smitta i 
personalrum, matsalar, 

omklädningsrum etc

Avrådan besök

Efterfråga om nya 
boende kan ha utsatts 

för smitta. Om så är 
fallet isolera om möjligt

Personal som vårdar 
brukare med misstänkt 
eller konstaterad smitta 

ska inte också vårda 
friska brukare

Platsplanering

Informationsöverföring, 
SIP, 

journalsystem/epidemir
apport

Basala hygienrutiner Hygienombud

Provtagning av personal 
och patienter

Skyddsutrutning
Munskydd/Visir i 
vårdnära arbete
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5.1.1 Pandemiplan 

Under våren reviderades pandemiplanen med fokus på covid-19. Ett omfattande arbete gjordes och 

pandemiplanen kompletterades med till exempel boendeplanering för planering av platser vid risk 

för flera smittade patienter.  

5.1.2 Rutiner och riktlinjer 

Sedan i början av mars har arbetet helt präglats av covid-19. Omfattande åtgärder har vidtagits för 

att förhindra smittspridning och för att bibehålla en god patientsäkerhet. Medicinskt ansvariga har 

tagit fram rutiner och riktlinjer för att stödja verksamheterna inom VO och IF att kunna arbeta 

systematiskt med att minska smittspridning och att säkerställa patientsäkerheten. Medicinska 

vårdriktlinjer, riktlinjer för rehabilitering i samband med covid-19, rutin för städning, rutin för 

besöksförbud, rutin för screening och provtagning, rutin för användande av skyddsutrustning, rutin 

för epidemirapportering, rutin för covid-team, rutin för hjärt-och lungräddning i samband med 

covid-19 och rutin för in- och utflytt är exempel på dokument som snabbt tagits fram på grund av 

pandemin. 

5.1.3 Covid-teamet 

Förvaltningschef beslutade om att arbeta systematiskt med stöd av ett ”covid-team” inom Vård & 

omsorg och inom delar av Individ & familjeomsorg. Teamet består av omsorgspersonal samt 

legitimerad personal vilka samarbetar med läkare från ”läkarmedverkan”. Teamet ansvarar för alla 

patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 i ordinärt boende och inom personlig assistans.  

5.1.4 Covid-korttids 

En enhet på smedjans korttidsboende fungerade under en period som korttids för enbart patienter 

med covid-19. Patienter har kommit till enheten från sjukhus då de varit smittade, från annat boende 

då smitta har uppstått och från ordinärt boende. 

5.1.5 Utbildning hygienombud covid-19 

Under våren har vårdhygieniska enheten samarbetat med utvecklingsledare HSL inom Vård & 

omsorg för att tillsammans utbilda hygienombuden gällande covid-19. Möten har skett regelbundet 

sedan pandemin startade för att ge möjlighet till personalen att ställa frågor direkt till den expertis 

som finns inom region Halland avseende smittskydd och vårdhygien. Hygienombuden haft ett 

utökat uppdrag för att fungera som ett stöd till chef och kollegor. 

5.1.6 Utbildning skyddsombud och enhetschefer covid-19 

Hygiensköterska från Vårdhygien i Halland har hållit utbildning om covid-19, smittspridning, 

basala hygienrutiner och skyddsutrustning för skyddsombud och enhetschefer. 
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5.1.7 Förstärkt utbildning basala hygien av vikarier 

Inför sommaren så hade flera vård och omsorgsboenden vikarieträffar och gav information kring 

basala hygienrutiner och covid-19 till vikarier. Mentorer (ordinarie medarbetare som är ett extra 

stöd för vikarier) har varit extra noggranna i undervisningen av de basala hygienrutinerna.  

5.1.8 Veckomöten med enhetschefer 

Sedan april har Mas, Mar, utvecklingsledare HSL med flera från förvaltningen genomfört möten 

varje vecka via Teams med information om de senaste rutinerna och uppdaterade läget kring covid-

19. Enhetscheferna har kunnat ställa frågor och ha dialog under mötet. En samlad och enhetlig 

information har på så sätt kunnat ges till samtliga chefer inom VO (extern samt egen regi) samt till 

chefer inom IF. Mötesformen som sådan har fungerat väl och förvaltningen kommer att fortsätta 

med informationsöverföring på detta sätt framöver även inom andra områden. Flera verksamheter 

har rapporterat in hur de har vidarefört informationen till sina medarbetare.  

5.1.9 Samarbete med Serviceförvaltningen 

Sedan mitten av mars har ett samarbete mellan Vård & Omsorg och Serviceförvaltningen pågått där 

Serviceförvaltningen har ansvarat för det nyupprättade centrala lagret av skyddsutrustning. 

Serviceförvaltningen har även samarbetat med Vård & Omsorg gällande städning och flytt på 

boendena för att minska smittspridning vid dessa moment. Hygienutbildningar har hållits för 

Service lokalvård och fastighet. 

5.1.10 Samarbete med smittskydd och vårdhygien 

Varje vecka har möten hållits med vårdhygieniska enheten och smittskydd i Halland tillsammans 

med övriga Masar i Halland. Rutiner har skapats gemensamt för en enhetlig lösning för 

Hallandskommunerna i pandemin. Löpande har rekommendationer från folkhälsomyndigheten 

omsatts på dessa möten och mynnat ut i gemensamma rutiner och arbetssätt i Halland. 

5.1.11 Samarbete med närsjukvården 

Samarbete har skett med närsjukvården på avsatta möten mellan chefsläkare, närsjukvårdschef, 

Masar och verksamhetsansvariga i kommunerna i Halland. Samarbetet har lett till en ökad förståelse 

för närsjukvården avseende patienter med enbart hemtjänst och närsjukvårdens vårdgivaransvar för 

dessa patienter. 

Chefsläkaren har även påbörjat ett arbete för att förbättra provtagningsproceduren för patienter 

inskrivna i hemsjukvård. 

5.1.12 Samarbete med Logistikservice Region Halland 

Sedan slutet av mars har ett nära samarbete pågått med Logistikservice i Region Halland och de 

halländska kommunerna för att säkerställa tillgången på skyddsutrustning i verksamheterna. 
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5.1.13 Samarbete med media 

Under våren och höst har ett flertal pressträffar ägt rum där förvaltningschef och medicinskt 

ansvariga har deltagit. Patientsäkerheten har varit i fokus och media har haft ett stort intresse för hur 

förvaltningen agerat i pandemin. Ett gott samarbete har upparbetats genom att erbjuda information 

från olika tjänstemän i förvaltningen. 

5.1.14 Epidemirapportering 

Under våren togs en digital epidemirapport fram i samarbete mellan Mas, Sas och 

digitaliseringsenheten. Enhetschefer rapporterar antal patienter och personal med misstänkt eller 

konstaterad covid-19 digitalt vilket har gett en god överblick över antal smittade och var i 

verksamheten det funnits. Varje dag har en sammanställning gjorts av digitaliseringsenheten till 

analysgruppen samt Mas i syfte att följa smittspridningen. Rapporteringsmallen har reviderats 

löpande i linje med nya rutiner och rekommendationer från folkhälsomyndigheten och region 

Halland. 

5.1.15 Daglig verksamhet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade en period under våren att flytta daglig verksamhet 

för de personer som bor på bostad med särskild service till boendet. Samma beslut togs i december.  

Vissa lokaler hölls öppna för personer som bor i ordinärt boende. Beslutet togs för att begränsa 

smittspridning av covid-19. 

5.1.16 Screening av patienter som haft covid-19 

Rehabenheten har under året screenat alla patienter som har haft covid-19 för att upptäcka om det 

finns för att upptäcka om det finns patienter som har långvariga konsekvenser av sjukdomen och 

som är i behov av ytterligare rehabilitering. 

5.1.17 Information 

Under pandemin har samtal förts med patienter på somatisk enhet för att säkerställa att de fått 

information om hygien och besöksförbud.  

5.1.18 Förstärkt bemanning 

En påtaglig sårbarhet har det varit för att säkerhetsställa bemanningen under Coronapandemin. 

Inom Hemsjukvården har det funnits en lösning med skol-sjuksköterskor som har bemannat i 

verksamheten under våren. Uppdraget utformades som insats-sjuksköterska under två månader. 

Under hösten tillsattes en extra medicinskt ansvarig sjuksköterska för en period av sex månader.  

5.1.19 Dagliga morgonavstämningar  

Hemsjukvården Centrum har haft dagliga morgonavstämningar, där det funnits tid för att diskutera 

rutiner och riktlinjer kring covid-19. Detta har varit uppskattat, då informationsflödet har varit 

mycket stort. 
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 Övrigt förbättringsarbete 

5.2.1 Ny samverkansrutin för vård- och omsorgplanering i öppenvård och 

utskrivning från slutenvård 

Nya anvisningar och rutiner för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och samverkan i 

öppenvården har tagit fram av utvecklingsgrupp med representanter från Hallands sjukhus, privat 

och offentlig närsjukvård, psykiatrin i Halland samt kommunrepresentanter från Halmstad, Varberg 

och Kungsbacka. Arbetsgruppen har kartlagt utskrivningsprocessen för att förbättra processerna och 

utveckla samarbetet mellan parterna. De nya anvisningarna togs i bruk 5 november. Det nya 

arbetssättet kommer att kontinuerligt följas upp under de närmast sex månaderna.  

5.2.2 Valideringsutbildning IF 

Inom IF har Bostad med särskild service under året satsat på valideringsutbildningar för 

stödbiträden att bli undersköterskor.  

5.2.3 Utbildning inom område barn 

Barnsjuksköterskorna har varje månad erbjudit ”barn-gruppen” utbildningstillfällen för att 

kvalitetssäkra barnkompetensen under hela dygnet. 

5.2.4 Utbildning och introduktion till nyanställda 

Sjuksköterskeorganisationen inom hemsjukvården har sedan årsskiftet infört ett nytt sätt att 

introducera ny personal. Alla nya sjuksköterskor får en heldag administrativ introduktion 

tillsammans med våra metodutvecklare. Där går de igenom alla system, kontrollerar behörigheter. 

De nya medarbetarna får träffa chef, koordinator och administratörer denna dag. Detta har redan 

visat sig ge en bättre trygghet, lättare att veta vem man kan kontakta samt en känsla att man faktiskt 

kan starta upp lite själv när man kommer ut på arbetsplatsen. 

5.2.5 Hälso- och sjukvårdsteam Olivia 

Hemtjänstföretaget Oliva har för att åtgärdade brister de identifierat inom hälso- och 

sjukvårdsområdet skapat ett hälso- och sjukvårdsteam där utbildade undersköterskor har ett 

övergripande ansvar för sitt område. Utvärdering av insatsen kommer att ske under 2021.  

5.2.6 Instruktionsfilmer i KLOK 

Under året har fler instruktionsfilmer lagts upp i KLOK-plattformen för att vara tillgängliga för alla 

gällande bland annat medicintekniska produkter. 

5.2.7 Införande av Alfa – system för delegeringsbeslut och digital signering 

Legitimerad personal har under året lagt registrerat alla delegeringsbeslut i det nya digitala 

verktyget Alfa. Detta var det första steget för att kvalitetssäkra utförandet av det delegerade hälso- 

och sjukvårdsinsatserna.  Steg två, införandet av digitalsignering av delegerade hälso- och 
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sjukvårdsinsatser har påbörjats på fem vård- och omsorgsboende under hösten. Resterande 

verksamheter kommer gå in under 2021. Hittills har det visat sig vara lätt att göra rätt. 

5.2.8 Tonval till sjuksköterskejouren 

Sjuksköterskejouren har infört tonval från maj i den digitala plattformen TeleQ för att kunna nå en 

ökad tillgänglighet för patienter med prioriterade hälsotillstånd. 

5.2.9 Samarbete med skyddsombuden 

Ett bra samarbete med enhetens skyddsombud i frågor kring covid-19 och ett nära ledarskap har 

skapat ett lugn på enheterna samt en trygghet för personalen och har i förlängningen lett till en 

patientsäkervård i pandemin 

5.2.10 Ökad delaktighet av närstående vid utredningar  

Inom hemsjukvården har en enhetschef arbetat med att öka närståendes delaktighet vid utredningar 

av klagomål. Enhetschef har kontinuerlig kontakt med närstående under utredningsarbetet och när 

utredningen är klar så får närstående ta del av utredningen om så önskas. Närstående har varit nöjda 

med den utökade delaktigheten och att deras synpunkter lyft på enhetens arbetsplatsträff.  

5.2.11 Samarbete enhetschef och metodutvecklare vid utredning av händelser 

Enhetschef inom Hemsjukvården samarbetar med metodutvecklare med hantering av inkomna 

händelserapporter i det digitala verktyget, DF Respons. Metodutvecklare inhämtar underlag för 

händelsen, där man sedan tillsammans analyserar varför händelsen inträffade samt vilka åtgärder 

som är vidtagna, förebyggande åtgärder och uppföljning efter händelsen. Återrapportering sker 

alltid till berörd sjuksköterska. Tillsammans avgörs också vilka händelser som kan bli en lärande 

del för övriga sjuksköterskor, dessa tas upp på arbetsplatsträff som enskild punkt på agendan. 

5.2.12 Utbildning rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik 

Utbildning i Rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik för Omsorgspersonal har 

utformats under 2020. Det har inneburit ett stort arbete för medarbetarna på Rehabenheten. 

Tillsammans med enhetschef inom vård- och omsorgsboende och ordinärt boende, vikarieenheten 

samt HR har behov identifierats och utbildning skapats utifrån dessa. Utbildningen förväntas ge 

omsorgspersonalen verktyg att ta vara på patienternas resurser och förmågor i samband med vården 

och omsorgen men också att omsorgspersonalen ska få ökad kunskap om rätt arbetsställning samt 

trygga och säkra förflyttningar för patienten.   

5.2.13 Samordningseffekter Smedjan Jourverksamhet sjuksköterskor 

Under 2020 har Smedjan och jourverksamheten blivit ett eget område, Smedjan tillhör inte längre 

centrum. Den nya organisationen av området Smedjan har inneburit smidigare samordning med 

insatser mellan sjuksköterska på korttiden och sjuksköterska inom IF. 
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5.2.14 Samordningseffekter Psykiatrisjuksköterskor och Jourverksamhet 

Ökad samverkan av psykiska hälsoärenden mellan psykiatrisjuksköterskor och jouren. Detta har lett 

till att sjuksköterska på jourtid kan ge tryggare rådgivning och hänvisning av olika akuta 

hälsoärenden som specifikt kommer från psykiatriboenden. 

 

5.2.15 Samordningseffekter sjuksköterskor kvarboende och undersköterske-team 

USK team som ett komplement för avancerade insatser, har flyttats ut till respektive område under 

året för att ytterligare förbättra samarbetet. 

5.2.16 Sjuksköterskestuderande i hemsjukvårdens verksamhet under sommaren 

2020 

Man har tidigt under hösten 2019 och våren 2020 fångat upp sjuksköterskestuderande som vill 

arbeta i hemsjukvård under sommaren med vissa restriktioner. Hemsjukvården har totalt haft fem 

Termin 5-studerande som arbetar som sjuksköterskeassistenter under sommaren 2020 på vård- och 

omsorgsboende. 

 

6 Uppföljning genom egenkontroll  

Förvaltningen jämför sina resultat årligen nationellt inom palliativa registret och följsamhet till 

basala hygienrutiner hos legitimerad personal. 

Egenkontroll av följsamhet till i förvaltningen framtagna riktlinjer och rutiner sker årligen inom 

områden som tagits fram av medicinskt ansvariga.  

Förutom förvaltningsövergripande egenkontroller har även egenkontroller gjorts på enskilda enheter 

inom hygien, risk-analys och händelserapportering, delegeringsbeslut, larm och larm-hantering samt 

egenkontroller som de privata utförarna gör utifrån sitt perspektiv.   

 

7 Samverkan för att förebygga vårdskador  

I förvaltningen finns ett flertal samverkansformer för att förebygga vårdskador.  

 Samverkan inom kommunen 

Samverkan ska ske enligt riktlinje för samverkan mellan förvaltningen för Vård & Omsorg såväl 

gällande egenregi som extern regi samt förvaltningen för Individ och familjeomsorg.  

På analysmöten hanteras inkomna negativa händelser. Vid dessa möten deltar enhetschef, 

legitimerad personal och bas-/omsorgspersonal. Mötet hålls vid behov men som minst fyra gånger 

per år. Erfarenheten från analysen av händelserna används som ett underlag i det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet. 
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En gång i månaden genomförs ett möte som rör de aktiviteter som är aktuella inom Senior Alert. På 

detta möte deltar enhetschef, legitimerad personal och omsorgspersonal. Syftet är att förebygga fall, 

trycksår, undernäring och nedsatt munhälsa.  

 Regionövergripande samverkan  

Samarbetet med Region Halland regleras av samverkansavtalet mellan Hallands kommuner och 

regionen samt av gemensamt fastställda riktlinjer och överenskommelser inom specifika områden, 

till exempel smittskydd, vårdhygien, trygg och effektiv utskrivning.  

I Halland finns det en Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, GNHH. I denna nämnd 

ingår ordförande och en ledamot från nämnden för Vård & Omsorg Kungsbacka kommun. 

Utöver detta finns chefsgrupp Halland där alla kommundirektörer och regiondirektören Halland 

ingår. Chefsgrupp Halland har under sig sex strategiska grupper varav en är den strategiska gruppen 

för God och Nära Vård. Gruppen ska bevaka det nationella uppdraget och ta fram en färdplan med 

aktiviteter för Halland samt ansvara för att dessa blir genomförda. Uppdraget innebär att driva och 

utveckla samverkan inom nedanstående områden för en omställning mot God och Nära Vård;  

 Kulturförändring – Patientfokus, att gå från ett ”vi och dem” till en ”tillit och ömsesidighet”.  

 Kunskap - Identifiera kunskapsbehov för att möjliggöra en omställning.  

 Gemensamma patientresan - Sträva efter en trygg och sömlös vård utifrån patientens 

perspektiv, inklusive proaktivt förhindrade av onödig slutenvård på sjukhus. 

Den strategiska gruppen ska ta ett regionalt helhetsperspektiv och arbeta i nära samverkan mellan 

Region Halland och Hallands kommuner för att skapa en samsyn och samverka i de aktuella frågorna 

som ryms inom uppdragen. Strategiska grupper ska dra nytta av den regionala samverkansstrukturen 

och vid behov samverka uppdrag med andra strategiska grupper i syfte att gynna utvecklingen i Halland. 

Chefsgrupp Halland har även mandat att tillsätta riktade arbetsgrupper utifrån specifika uppdrag. 

Det finns en lokal struktur för samverkan mellan Kungsbacka kommun och närsjukvården. I 

samverkan deltar vårdcentralchefer från närsjukvården och från kommunen deltar Mas och 

enhetschefer för hemsjukvård från förvaltningen för Vård & Omsorg. På mötena diskuteras 

gemensamma medicinska frågor för att uppnå en hög patientsäkerhet. 

I samarbetet med regionen genomförs även möten med olika verksamheter såsom 

hjälpmedelscentralen, tandvården, vårdhygien, vuxenpsykiatriska mottagningen, habiliteringen, 

barn och ungdomspsykiatrin samt palliativa enheten i Kungsbacka.   

Den strategiska gruppen i Halland har skapat en regional patientsäkerhetsgrupp och en 

indikatorgrupp i syfte att få en mer gemensam samordning och bild av Hallands hälso- och 

sjukvård. Förvaltningen för Vård & Omsorg deltar i dessa grupper samt även fler länsövergripande 

arbetsgrupper och projekt. 

I regionen finns ett nätverk för medicinskt ansvariga där patientsäkerhet är en stående punkt på 

agendan. I övrigt har nationell samverkan skett i NSG (nationell patientsäkerhetsgrupp) med 

sjukvårdsregionerna i Sverige. 
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8 Riskanalys  

För att tidigt upptäcka risk för vårdskada i verksamheten ska riskanalyser genomföras. Riskanalys 

kan genomföras på organisationsnivå till exempel vid schemaförändringar eller på individnivå för 

att exempelvis förebygga undernäring, trycksår, psykisk ohälsa eller fall. Riskanalys ska även 

utföras då ett flertal avvikelser med ingen eller ringa konsekvens har inträffat kring en patient eller 

en arbetsmetod. Riskanalys genomförs även enligt riktlinje om den inträffade händelsen är allvarlig. 

Riskanalys genomförs vid verksamhetsförändringar som kan påverka patientsäkerheten. 

Medicinskt ansvariga gör årligen en riskanalys utifrån resultat i granskningar, resultat i 

patientsäkerhetsberättelsen samt av de avvikelser och klagomål som kommit in under året. Denna 

riskbedömning ligger till grund för den internkontroll/egenkontroll som kommer att ske 

nästkommande år. 

I samband med pandemin har förvaltningen regelbundet haft möten för att identifiera eventuella 

risker samt beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att minimera konsekvenser i en risk- och 

konsekvensanalys. Även på enhetsnivå beskriv att riskbedömningar har genomförts utifrån 

pandemin. 

 

  

9  Informationssäkerhet 

Patientsäkerhetsberättelsen ska, utöver vad som anges patientsäkerhetslagen innehålla uppgifter 

enligt nedan.  

1. Uppföljningar av informationssäkerheten som är av större betydelse 

2. Riskanalyser som har gjorts. 

3. Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är av större 

betydelse. 

4. Utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 

informationssystem. 

5. Granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

Redovisning av punkt 1-4 ingår i informationssäkerhetsberättelsen och redovisas separat.  

Den granskning som avses under punkt fem har under 2020 inte genomförts på grund av hög 

belastning relaterat till pandemin. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet  

Hälso- och sjukvårdspersonalen får information om rapporteringsskyldigheten i introduktionen och 

samt löpande en gång per år. Rapportering sker digitalt i en rapporteringsmodul. Bedömningen är 

att det finns en god följsamhet till att rapportera händelser inom hälso- och sjukvården baserat på att 

flertalet av de händelser som utreds visars sig inte var en brist i verksamheten.  

 

 

11 Klagomål och synpunkter  

Klagomål och synpunkter kommer direkt till enheterna och utreds av enhetschef och 

metodutvecklare. Bedöms klagomålet vara av allvarlig karaktär sker samarbetet med medicinskt 

ansvarig. Utredningen återkopplas till övrig personal på verksamhetsmöte.  

Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg och från Patientnämnden kommer till medicinskt 

ansvariga som tar hjälp av aktuell enhetschef och metodutvecklare i utredningsarbetet. Medicinskt 

ansvarig informerar nämnden och återkopplar svaret till respektive myndighet. 

Klagomål gällande hälso- och sjukvård som inkommit till förvaltningen under året och som har 

utretts av medicinskt ansvariga handlade om hjärtlungräddning samt utförd bedömning och vård.  

 

12 Samverkan med patienter och närstående  

Under hösten 2020 har enkät skickats ut till patienter inskrivna i Hemsjukvården, enkäten frågar 

kring upplevelser om hemsjukvården inom olika områden. Denna enkät besvaras av patienten själv 

eller anhörig. Enkäten skickas ut vartannat år. 

 

13 Resultat  

 Processmått 

13.1.1 Läkartillgänglighet  

I hälso- och sjukvårdslagen finns beskrivet att regionen ska avsätta de läkarresurser som behövs, för 

att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård inom hemsjukvård. Regionen ska med 

kommunerna sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Detta avtal saknas i 

Halland. Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har 



Nämnden för Vård & Omsorg   Kungsbacka kommun 
 

 

   

Nämndens patientsäkerhetsberättelse 2020          2021-01-13 

kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från 

landstinget. 

I Region Hallands uppdragsbeskrivning för Vårdval i Närsjukvården, beskrivs endast det läkarstöd 

som ska ske på primärvårdsnivå för patienter på vård- och omsorgsboenden samt till viss del för 

patienter i ordinärt boende. Det saknas tydlighet i hur hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal 

hälso- och sjukvård ska kunna säkerställa läkartillgänglighet för övriga patienter såsom t ex 

patienter kopplade till specialistvård.  

Enligt granskning av läkartillgång från region Halland utifrån uppdragsbeskrivningen för vårdvalet, 

är bedömningen att det inte finns ett tillräckligt läkarstöd till kommunal hälso- och sjukvård. 

Generellt är det svårt för sjuksköterskorna att komma i kontakt med läkare på vårdcentralen inom 

tio minuter och att kunna erbjuda patienten hembesök av läkare. Endast 2/3 av sjuksköterskorna 

svarar att läkarna gör akuta hembesök inom 1 dygn. Vårdcentralerna hänvisar istället 

sjuksköterskorna till Hemsjukvårdsläkare eller akutmottagning på sjukhus. Via 

hemsjukvårdsläkarna tillser sjuksköterskorna att patienten får den vård och behandling som krävs 

trots att tillgänglighet av läkare från vårdcentralerna är bristfällig. 

13.1.2 PHASE-20  

PHASE-20 genomförs för att identifiera symtom som kan ha samband med aktuell 

läkemedelsbehandling. Under mätperiod 2019-10-01 till och med 2020-09-30 har PHASE-20 

genomförts för 518 patienter, vilket är en ökning jämfört med föregående år.  

13.1.3 Följsamhet till basala hygienrutiner  

För att förhindra smittspridning är följsamhet till basala hygienrutiner grundläggande. Under 2020 

spreds coronaviruset i världen och basala hygienrutiners betydelse synliggjordes 

ytterligare. Mätning av följsamheten till basala hygienrutiner genomförs 2 gånger per år i samtliga 

kommuner i Halland. Under 2020 har antalet observationer har dubblerats och legitimerad personals 

följsamhet till basala hygienrutiner har förbättrats. Målvärdet för respektive mätområde är 90% och 

resultatet för legitimerad personal är över målvärde inom båda mätområden.  

  

Följsamhetsmätning Hygien 2018 Vår  2018 

Höst 

2019 Vår 2019 

Höst 

2020 Vår 2020 

Höst 

Antal Observationer 92 st 75 st 102 st 83 st 202 st 236 st 

Följsamhet basala hygienrutiner 83,7 % 88 % 89,2 % 87,6 % 97% 90,7% 

Följsamhet klädregler 90,2 % 85,3 % 85,3 % 79,5 % 97% 96,2% 

 

13.1.4 Kvalitetsgranskning läkemedelshantering 

En kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts utifrån HSLF-FS 2017:37. På 

grund av covid-19 pandemin genomförde årets granskning genomfördes via telefonintervjuer med 

sjuksköterskor på varje vård- och omsorgsboende, totalt 11 intervjuer. Resultatet visar att 
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35%

41%

49%

KUNGSBACKA GENOMSNITT HALLAND GENOMSNITT RIKET

Andel smittade i kommunal verksamhet 
av alla 70+ som har smittats

läkemedelshanteringen fungerar väl. Sjuksköterskorna har bra kontroll över läkemedelshanteringen, 

de känner till riktlinjerna och följer dessa. Där man ser att förbättringsområden finns, är kring 

ordinationshandlingen. I ordinationshandlingen saknas läkarens plan för uppföljning, datum för 

avslut och maximal dos till alla vid-behovs mediciner. Här krävs ett förbättrat samarbete 

tillsammans med ansvariga läkare.   

  Resultatmått 

13.2.1 Covid-19 

I en jämförelse baserad på Socialstyrelsens statistik kan ses att en lägre andel av de som är över 70 

år och som har smittats av covid-19 har inträffat i den verksamhet som förvaltningen ansvarar för 

jämfört med ett genomsnitt i region och i rike. Det finns inget samband mellan att ha låg 

smittspridning 70+ i samhället och ha en låg smittspridning inom kommunal verksamhet och vice 

versa vilket tyder på att   verksamheten efter förutsättningarna har gjort ett bra arbete med att 

förhindra smittspridning i en jämförelse med Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liknande statistik för patienter inom funktionsstöd finns inte i materialet från Socialstyrelsen. 

Merparten av de åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten under året har varit 

åtgärder för att förhindra att patienter i verksamheten smittas av covid-19. Verksamheten har under 

hela pandemin haft tillgång till skyddsutrustning, och omfattande utbildningsinsatser gjorts och 

regelbundna möten för informationsöverinformationmöten har hållits.  
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Vård- och omsorgboendena lyckades 

under våren begränsa smittspridningen. 

Två boenden hade varsitt positivt fall, 

korttidsboendena tre fall medan två 

boenden har smittspridningen på en 

enhet totalt 16 positiva fall.  

Under hösten fick förvaltningen in 

omfattande smitta på ytterligare tre 

boenden vilket resulterade i 43 positiva 

fall samt tre nya positiva fall på 

korttidsboendet. Fyra boenden har inte 

haft någon smitta i verksamheten 

 

 

Individ & Familjeomsorg har ett 40-tal 

verksamheter. En verksamhet fick in 

smitta på våren medan övriga enheter 

där smitta har konstaterats har fått in 

smittan under hösten. Totalt har 23 

positiva fall konstaterats under året 
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Inom hemtjänsten har det löpande 

under våren och hösten uppkommit 

smitta bland patienterna, där en enhet 

har haft fler fall än de övriga. Totalt har 

37 positiva fall konstaterats där 

merparten av fallen har konstaterats 

under hösten.   
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13.2.2 Svenska palliativ registret 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede.   

  
 

Munhälsobedömning och smärtskattning under sista veckan i livet är två kvalitetsindikatorer som 

verksamheten har valt att fokusera på under de senaste åren. Årets resultat visar ett försämrat 

resultat inom bägge områden. Andelen smärtskattning med smärtskattningsinstrument under sista 

veckan i livet har minskat med 21 procentenheter och dokumenterad munhälsobedömning har 

minskat 10,4 procentenheter jämfört med året innan. Resultatet påvisar ett negativt resultat för båda 

områden. Vid jämförelse med riket och övriga kommuner i Halland så ligger Kungsbacka sämre till 

inom dessa områden.  

I april antogs en länsgemensam rutin för brytpunkssamtal där patienterna får ett samtal med läkare 

om att vården övergår från livsförlängande till lindrande behandling. Under 2020 har dokumenterats 

att 80,7% har fått ett brytpunktsamtal, vilket är en marginell ökning jämfört med 2019 (79,3%). Ett 

mål för Vård & Omsorg är att 100% av patienter med smärtgenombrott ska få smärtlindring inom 

rimlig tid (30 minuter). Mätning som genomfördes under 2020 visar att 86% av patienterna fick 

smärtlindring inom 30 minuter, vilket är en försämring med 8% jämfört med utfallet 2019.    

  

Palliativregistret 2016 2017 2018 2019 2020 

Dokumenterad munhälsobedömning 64,5 % 68,6 % 50,6 % 54,6 % 44,2% 

Smärtskattning med smärtskattningsinstrument 41,4 % 50 % 63,9 % 70,7 % 49,7% 

13.2.3 Egenkontroll 

Förvaltningen har under våren genomfört en egenkontroll i form av en enkät som tagits fram av 

medicinskt ansvariga. Egenkontrollen används som ett underlag för upprättande av handlingsplaner 
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inom de områden som brister identifierats. Verksamheterna skattar sin följsamhet till riktlinjer och 

rutiner från Instämmer inte alls (1), Instämmer delvis (2), Instämmer till stor del (3) till Instämmer 

helt (4).  

Egenkontrollen inom Vård & Omsorg visar att handlingsplaner behöver upprättas inom områden 

som ”dokumentation” och ”medicintekniska produkter”.  

 

1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer helt 

 

Egenkontrollen inom Individ & Familjeomsorg visar att handlingsplaner behöver upprätts inom 

områden som ”dokumentation” och ”mun- och tandhälsa”. 

 

1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer helt 
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Utöver egenkontroll från förvaltningen har extern utförare genomfört en egenkontroll inom basal 

hygien. Verksamheten gjorde stickprover och ställde frågor till patienter om personal hade 

handskar, visir och förkläde. Detta för att se om personalen har förstått vikten av hygien i 

pandemin. 

13.2.4 Händelserapporter  

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera in händelser i verksamheten som har 

orsakat en vårdskada eller som skulle kunna orsaka en vårdskada.  

Under perioden 2019-11-01–2020-10-31 har 6451 händelser som rör hälso- och sjukvården 

rapporterats in och utretts, 5807 rapporter inom Vård & Omsorg och 644 rapporter inom Individ & 

Familjeomsorg. Utredning av rapporterna har visat att 1901 rapporter inom Vård & Omsorg och 

268 rapporter inom Individ & Familjeomsorg har bedömts bero på brister i verksamheten. 

Merparten av de händelser som inte var en brist i verksamheten består av fallrapporter där enheter 

har bedömt att de har vidtagit alla åtgärder till hands för att förebygga att fall inträffar.  
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 Läkemedelshantering är en omfattande del inom den kommunal hälso- och sjukvården. I 

läkemedelshanteringen är det många steg som ska fungera, allt från ordination av 

läkemedelsbehandling, distribution från apoteket, administration till den enskilde samt 

uppföljning av given behandling. För patientens välbefinnande är det av stor vikt att hela 

kedjan fungerar på ett tryggt sätt.  

 Fall är den vanligaste händelserapporten i verksamheten. Fall kan bero på att patienten 

snubblar/ramlar men också på att många patienter är multisjuka vilket sammantaget ger 

balansproblem. Oavsett orsak till att händelsen inträffar är det viktigt att det finns en 

Fyra allvarliga händelser har inträffat under året 

inom IF. Utredningarna har funnit brister inom 

ansvarsfördelning, utebliven bedömning samt 

hantering av läkemedel respektive hjälpmedel.  

Smärta och oro är den konsekvens som oftast 

uppstår hos i samband med händelserna.  

Fyra allvarliga händelser har inträffat under året 

inom VO. Utredningar har funnit brister inom 

läkemedelshantering, vård & 

behandling/rehabilitering, samt ytterligare två 

händelser inom vård& behandling som anmälts 

enligt Lex Maria. Smärta och oro är den 

konsekvens som oftast uppstår hos i samband 

med händelserna. 
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arbetsgång för att analysera orsakerna ur olika professioners synvinkel för att om möjligt 

förebygga att vårdskada inträffar. 

 De händelser som registreras under vård och behandling avser ordinationer från 

sjuksköterska inte har genomförts på ett korrekt sätt eller inte signerats av omsorgs-

/baspersonal.  Dessa händelser handlar även om när sjuksköterskan utför vård och 

behandling på ett felaktigt sätt, när den blir försenad eller inte utförd alls.   

 De händelser som registreras under rehabilitering är när ordinationer från 

arbetsterapeut/fysioterapeut utförts på ett felaktigt sätt eller blivit bortglömda/inte 

genomförts eller signerats. Dessa rapporter handlar också om när 

arbetsterapeut/fysioterapeut utför rehabilitering på ett felaktigt sätt eller när den inte blir 

försenad eller inte utförd alls.  

 Brist i dokumentation handlar om att dokumentationen i journalen är bristfällig eller inte 

har blivit gjord.  

 Under rubriken samverkan hamnar brister i informationsöverföring mellan olika enheter, 

där det till exempel har varit otydligt kring var och när överrapportering eller kontakt 

behöver tas.  är en omfattande del inom den kommunal hälso- och sjukvården. I 

läkemedelshanteringen är det många steg som ska fungera, allt från ordination av 

läkemedelsbehandling, distribution från apoteket, administration till den enskilde samt 

uppföljning av given behandling. För patientens välbefinnande är det av stor vikt att hela 

kedjan fungerar på ett tryggt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utredningsarbetet är det viktigt att identifiera orsaken till att händelsen inträffade för att kunna 

vidta åtgärder för att förhindra att händelsen inträffar igen. Resultatet visar att cirka hälften av 

bristerna består i att rutin och ordination inte har följts. Inför nästa år behöver ett utvidgat 

utredningsarbete påbörjas för att identifiera orsakerna till att rutin och ordination inte har kunnat 

följas.   
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De åtgärder som till övervägande del har vidtagits handlar om att aktualisera ämnet på 

arbetsplatsträff samt ha enskilda samtal med personal. Möjligen kommer en utvidgas analys av 

varför inte rutiner/ordination kan följas led till att andra åtgärder vidtas som till exempel kan handla 

om andra arbetssätt/metoder/kompetensförstärkning/schemaläggning eller bemanning.  

Händelserapporter vårdkedja  

Region Halland och samtliga kommuner i Halland har gemensamma riktlinjer för 

informationsöverföring vid inskrivning eller utskrivning till och från sjukhus samt för medicintekniska 

produkter från Hjälpmedelscentralen. Vårdkedjeavvikelser skrivs när de regiongemensamma riktlinjerna 

inte följs antingen från regionens eller kommunens sida. 

När en medicinteknisk produkt exempelvis är felaktig/inte komplett/försenad upprättas en avvikelse som 

skickas till Hjälpmedelscentrum i Halland. Om avvikelsen är av allvarlig karaktär görs en anmälan till 

Läkemedelsverket av medicinskt ansvarig för rehabilitering, ingen sådan anmälan har gjorts under 2020.  
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Under perioden 191101–201031 

har totalt 159 händelser brist inom 

vårdkedja rapporterats vilket är en 

minskning med 37. Av dessa 

rapporter har 144 skickats från 

förvaltningen till annan vårdgivare 

och förvaltningen har tagit emot 15.  

Händelserapporterna avser bristande 

följsamhet till riktlinje för samordnad 

vårdplanering, bristande 

informationsöverföring inom 

läkemedels- och 

rehabiliteringsområdet och händelser 

relaterat till covid-19.  
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Lex Maria  

Under året har det upprättats tre Lex Maria-anmälningar i verksamheten. Anmälningarna avser 

brister i vård och behandling gällande läkemedel och hjärt-lungräddning.  

Inkomna ärenden från Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Under året har det inkommit tre ärenden via Patientnämnden samt ett klagomål via IVO gällande 

hjärtlungräddning samt utförd bedömning och vård. Utredningar genomfördes av medicinskt 

ansvarig och ett ärende föranledde en anmälan enligt Lex Maria. Tre tillsynsärenden har öppnats av 

Inspektionen för vård och omsorg och berör hälso-och sjukvårdens som utförs inom nämndens 

verksamhetsområde.     

Internutredningar  

Under året har 12 internutredningar genomförts. 

 Måluppfyllelse  

Nämnden för Vård & Omsorg har under året haft två mål som avser hälso- och sjukvården samt  

indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. 

13.3.1 Vård & Omsorg levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet 

för en god och jämlik hälsa. 

Verksamheten har ännu inte nått målet men resultaten över åren går i rätt riktning. Hälso- och 

sjukvårdsenkäten har inte kunnat användas som ett verktyg för jämförelse kring jämlikhet så som 

var tänkt. Bedömningen är gjord på avsaknad av tecken eller indikatorer på ojämlikhet i inkomna 

klagomål och händelserapporter.  

Indikatorer 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2020 

Andel patienter som upplever en hälso- och sjukvård av hög 

kvalitet 
76% 76% 79% 79% 80% 

Bedömning av jämlik vård     Jämlik 

 

13.3.2 Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid 

Verksamheten nådde nästan målet om att 90% skulle uppleva den kommunala hälso- och 

sjukvården som tillgänglig. Andelen nöjda patienter har ökat sedan enkäten genomfördes 2018, och 

ökningen beror på att patienterna i högre utsträckning upplever att den legitimerade personalen hade 

tillräckligt med tid hos dem, samt att patienterna blev informerade i förväg vid förändringar. 
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Verksamheten nådde inte målet att 100% skulle ha fått smärtlindring inom 30 

minuter. Coronapandemin kan ha påverkat resultatet på grund av bland annat högre prioriterade 

insatser.  

Indikatorer 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2020 

Andel patienterna som upplever den kommunala hälso- och sjukvården som 

tillgänglig 
86% 86% 89% 89% 90% 

Andel patienter med smärtgenombrott som får smärtlindring inom rimlig tid, 

som längst 30 minuter, under jourtid 
- 97% 94% 86% 100% 

Antal tillfällen då patienter fått smärtlindring mer än 30 minuter efter 

smärtgenombrott 
- 7 3 14 0 

Antal avvikelser där kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut inte 

upprättats inom tre arbetsdagar för nya patienter med behov av 

rehabiliterande insatser 

- 0 0 0 0 

 

 

14 Bedömning av det gångna årets kvalitet inom 

hälso- och sjukvården  

 Barriärer som skyddar mot vårdskada 

I hälso- och sjukvården finns barriärer som förhindrar att vårdskada uppstår. Dessa barriärer kan 

vara allt från den enskilda medarbetarens yrkeserfarenhet och kompetens till riktlinjer och lokala 

rutiner för hur ett visst arbetsmoment ska utföras. Barriärer finns även på andra nivåer, till exempel 

i form av olika stödsystem, i ledning och organisation samt i samverkan mellan olika vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdpersonalen är en av de viktigaste barriärerna genom sin förmåga att se och 

avvärja risker genom anpassningar. De olika barriärerna behöver fungera och tillsammans bidra till 

en patientsäker hälso- och sjukvård.  
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Under året har det framkommit att en av de främsta anledningarna till brister i verksamheten är att 

rutiner och ordination inte följs vilket kan bero på den enskilde medarbetaren men som till 80% 

beror på att medarbetaren inte fått förutsättningar att göra rätt. Dessa förutsättningar kan till 

exempel handla om vilka metoder och arbetssätt som används i verksamheten, inom organisation 

och ledningssystem var och hur riktlinjer, rutiner är tillgängliga för medarbetaren samt inom 

ledarskap och säkerhetskultur att till exempel ledningens engagemang har saknats vilket är en av de 

viktigaste faktorerna för att skapa följsamhet eller förändring. Bedömningen är att det behöver ske 

en utvidgad analys kring bristerna i följsamhet till rutiner och ordinationer.  

 Covid-19 

Förvaltningen har som helhet vidtagit ett omfattande antal åtgärder för att minska smittspridningen 

men har varit påverkade av den ökande smittan i samhället, framförallt under november och 

december. Bedömningen är att hemtjänsten har hanterat situationen bra och kunnat begränsa 

smittspridning till enskilda individer i det ordinära boendet och inte orsakat ytterligare 

smittspridning via personal. Inom vård- och omsorgsboende har flera boenden inte haft någon 

smitta och ytterligare några boenden begränsat antal vilket är positivt. Två boenden har haft en 

omfattande spridning vilket visar på brister i verksamheten vilka återstår att identifiera.  

 Praktisk utbildning i hjälpmedelskunskap samt rehabiliterande 

förhållningssätt 

Rehabenheten började under våren att utbilda omsorgspersonal i hjälpmedelskunskap samt 

rehabiliterande förhållningssätt efter att under fem år provat webb-utbildningar. När övergången till 

webb-utbildning togs hade en stor del av omsorgspersonalen inom Vård & Omsorg 

undersköterskekompetens. Under de år som gått har andelen personal med 

undersköterskekompetens minskat varför det har behövts en praktisk kompetensförstärkning inom 

området.  

 Palliativa registret 

Under 2020 har resultatet för indikatorerna ”munhälsobedömning sista veckan i livet samt ” utförd 

smärtskattning under sista veckan i livet” försämrats. Det försämrade resultatet har inte orsakat 

någon händelserapport som rör smärtlindring eller munhälsobedömningar i livets slut och som har 

utretts av medicinskt ansvariga under året. Inget klagomål gällande palliativ vård har inkommit till 

medicinskt ansvariga. Hemsjukvården behöver utreda anledningen till det försämrade resultatet.  

 Granskningar har skjutits på framtiden.  

Flertalet uppföljningar och granskningar har fram till 2021 på grund av det ansträngda läget under 

pandemin. Detta gäller till exempel granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.  
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 Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen för 

Vård & Omsorg är av god kvalitet i verksamheten utifrån de uppsatta mål, statistik samt utifrån 

granskningar och uppföljningar som kunnat genomförts. Bedömningen är dock att förvaltningen 

behöver vidta åtgärder inom följande områden för att ur ett patientsäkerhetsperspektiv nå upp till 

intentionerna i de lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer som finns.  

1. Verksamheterna behöver analysera varför och förbättra följsamheten till riktlinjer, rutiner och 

ordinationer. 

2. Hemsjukvården behöver analysera det försämrade resultat för de två indikatorerna i palliativa 

registret samt vidta åtgärder.  

 

 

15 Övergripande mål och strategier för kommande 

år 

Övergripande mål och strategier påverkas av faktorer i omvärlden såsom ny lagstiftning, 

utredningar och föreskrifter.  

I det senaste betänkande kring God och Nära vård framkommer det tydligt att primärvården, som 

består av närsjukvården och kommunen, är basen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv 

hälso- och sjukvård. Detta arbete kräver en samverkan mellan region och kommun vad gäller 

planering och utveckling av den nära vården måste utvecklas. Samverkan har påbörjats under året 

för att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvården i primärvården. 
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1 Inledning 

I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 

framgår att ”arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

ska dokumenteras.” Kvalitetsberättelsen har tagits fram för att säkra dokumentationen kring det 

kvalitetsarbete som skett i verksamheten under året och för att ge en ökad insyn, öppenhet och 

transparens. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen socialtjänstlagens område. Arbetet som 

har genomförts i syfte att tillhandahålla en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 

beskrivs i nämndens patientsäkerhetsberättelse. 

Enligt föreskriften bör nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 

 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

har bedrivits 

 vilka åtgärder som vidtagits 

 vilka resultat som har uppnåtts 

 

I samband med komplettering till nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

beslutades att information- och säkerhetsarbetet ska rapporteras vid delår och helår av 

informationssäkerhetssamordnaren och säkerhetsansvarig. Informationssäkerhetsarbetet redovisas i 

patientsäkerhetsberättelsen och säkerhetsarbetet redovisas i separat del i Kvalitetsberättelsen under 

rubriken Trygg och säker.  

I nämndens kvalitetsberättelse ingår samtliga av nämndens verksamhetsområden, både inom 

kommunal och privat regi. I de beskrivningar som det inte framgår verksamhetsområde är det ett 

arbetssätt som används inom båda regi-formerna.  

 

2 Vad är kvalitet i verksamheten? 

God kvalitet inom nämndens område innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet 

och att insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagar och föreskrifter anger. 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3   

”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens 

uppgifter skall finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 

verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”  

 

2020 har varit ett annorlunda år med anledning av pandemin med covid-19. Vård & Omsorg tog 

tidigt i pandemin ett inriktningsbeslut att arbeta för att minimera smittspridning och skapa 

förutsättningar för uthållighet i organisationen. Flertalet av de personer som har stöd av Vård & 

Omsorg ingår i riskgruppen enligt Folkhälsomyndigheten. Inriktningsbeslutet har inneburit flera 

beslut som har påverkat omsorgens arbete.  

Socialtjänst räknas till samhällsviktig verksamhet. Sådan verksamhet ska alltid kunna bedrivas på 

en sådan nivå att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. 

De insatser som är beslutade utifrån socialtjänstlagen ska generellt sett utföras för att möta de 

enskildas behov av stöd. Det kan dock finnas skäl för att omprioritera och omfördela resurser för att 
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minska smittspridning och minimera kontaktytor och därmed minska sårbarheten och skapa 

förutsättningar att tillgodose de behov som ovillkorligen måste tillgodoses.  

De generella beslut som har fattats har även följts upp på individnivå. Det har även skett 

kontinuerliga uppföljning av de biståndsbeslut som har pausats. Detta för att säkerställa den 

enskildes situation över tid och uppmärksamma om annat stöd behöver erbjudas.  

 

 Kvalitetsområden 

Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och region) har tagit fram sex områden för god 

kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och 

föreskrifter som styr socialtjänsten. Dessa områden ligger till även till grund för kapitelindelningen i 

sammanställningen. 

De sex områdena är: 

 Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och integritet 

Vilket innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val.  

 

 Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning 

Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av 

tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är 

dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 

 

 Verksamheten ska vara trygg och säker 

Vilket innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta 

vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, 

fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. 

 

 Verksamheten ska vara kunskapsbaserad 

Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. 

 

 Socialtjänsten ska vara tillgänglig 

Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av 

tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter 

olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och 

professionen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. 

 

 Verksamheten ska vara effektiv 

Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för 

verksamheten. 
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3 Kvalitetsarbete som har bedrivits under året 

 Självbestämmande och integritet 

3.1.1 Bedömning  

Självbestämmande och integritet tillsammans med delaktighet och inflytande är nyckelord inom 

omsorgsarbete. För att skapa de bästa förutsättningarna är det av vikt att både organisation och 

medarbetare alltid har individens behov i centrum. Under perioden som pandemin har pågått, och 

pågår, sker anpassningar och förändringar för att minimera risken för smittspridning. Detta har 

självklart fått en påverkan på både enskilda och de enskildas anhöriga. Bedömningen är att det 

under året pågått ett ständigt aktivt arbete för att den enskilde ska uppleva delaktighet, ha inflytande 

och kunna göra egna val inom ramen för nämndens uppdrag. Trots pandemins påverkan på 

organisationen är bedömningen att det finns ett aktivt arbete för individens behov i centrum. Vissa 

utvecklingsarbeten har fått förändrade tidplaner med anledning av pandemin men det har skett både 

utvecklingsarbete och hantering av den dagliga driften som möjliggör att den enskilde är delaktig, 

har inflytande och ges möjlighet till egna val. 

 

3.1.2 IBIC, individens behov i centrum 

IBIC, individens behov i centrum, är en modell som är framtagen av Socialstyrelsen och som utgår 

från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. IBIC har 

varit ett av de stora förändringsprojekten på förvaltningen för Vård & Omsorg under de senaste 

åren. Införandet började 2014 och under 2019-2020 har det pågått ett utvecklingsarbete internt för 

att ytterligare förstärka arbetet med IBIC. IBIC som modell handlar om att arbeta med utgångspunkt 

kring den enskilde behov och i samsyn mellan myndighetsutövningen och utförandet. Inom Vård & 

Omsorg har det, sedan modellen infördes, varit ett arbete som har varit uppdelat, ”var och en på sitt 

håll”, myndighet och utförare. För att komma vidare med arbetssättet har det inom förvaltningen 

bedrivits ett projekt ”Förändrat arbetssätt IBIC Hemtjänst”.  Projektet har bestått av ett 

tvärprofessionellt samverkansprojekt mellan Myndighet och Kvarboende (hemtjänst) med fokus på 

det teambaserade arbetssättet och ökad samsynen avseende IBIC.  

Syftet med utvecklingsarbetet har varit att:  

 Ge den enskilde möjlighet till en ökad delaktighet och tryggare omsorg.   

 Ökat samarbete och förståelse mellan myndighet och utförare i syfte att öka följsamheten 

mot arbetssättet IBIC och dess strukturer.   

 Ge en grund för fortsatt teambaserat arbetssätt runt den enskilda. 

Arbetssättet har testats av inom en hemtjänstgrupp och fått positiv respons. I arbetsgruppen har det 

uttryckts att genom en mer övergripande insats med fokus på behovsområden finns en ökad 

möjlighet att arbeta med individens behov i centrum och utforma besöken utifrån detta, vilket gjort 

arbetet mycket roligare. Deltagarna har även fått en ökad förståelse för varandras olika delar i 

processen och en fördjupad insikt inom sin egen del. En arbetsgång har tagits fram gemensamt och i 

arbetet med detta har samarbetet stärkts i det dagliga arbetet med den enskilde i fokus. Genom att 

myndighet och utförare har ett gemensamt förhållningssätt till arbetsgången skapas en tydlighet 

gentemot den enskilde. 

Planeringen är att samtliga verksamheter ska arbeta efter det utvecklade arbetssättet, både inom 

hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden och oavsett regiform. Det kommer finnas material både för 
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den teoretiska och praktiska delen och en grupp kommer utses som kan ge stöd under 

utvecklingsarbetet på respektive enhet.   

 

3.1.3 Anpassade aktiviteter  

I samband med besöksförbudet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd har 

förändringar gjorts i de sociala aktiviteterna som vanligtvis genomförs på de vård- och 

omsorgsboende som finns inom kommunen. Under pandemiperioden har det skett mer individuella 

aktiviteter och aktiviteter i små grupper med avstånd samt att boendena har arbetat med fler 

utevistelser. På samtliga vård- och omsorgsboenden har det varit underhållning på distans, 

utomhus via Kulturskolan, gymnastikuppvisning, sång- och dansuppvisningar, Svenska kyrkan och 

på vissa enheter har de närliggande skolorna haft underhållning utomhus. Dessa underhållningar har 

varit mycket uppskattat av de boende. 

 

3.1.4 ”Goda måltider” 

Projektet startade upp under våren 2019 och avslutades i november 2020. Den förväntade nyttan är 

att ge ökad nöjdhet hos de som bor på vård- och omsorgsboendena där förvaltningen för Service 

driver köket, säkerställande av högre proteininnehåll vid lunch/middag och kvällsmat, minskat 

koldioxidutsläpp och minskat matsvinn.  

Projektet ”Goda måltider” hade som uppdrag att skapa receptbank med kvalitetssäkrade recept vad 

gäller näring och energi, införa måltidsråd, att restaurangcheferna skulle få ökade mandat i 

menyplanering samt utföra svinnmätning. En del av projektet ”Goda måltider” har också varit att 

skapa aktiviteter som främjar matlusten då aktivitet och rörelse bidrar till en bättre aptit. 

Måltidsråden har upplevts positivt av enskilda som har deltagit då det varit uppskattat att få 

framföra sina åsikter om maten och komma med förslag på rätter.  

Efter projektets avslut kvarstår att färdigställa receptbanken. Detta åvilar förvaltningens för Service 

i samarbete med Vård & Omsorg. Fortsatt dialog och arbete kommer att ske i det framtagna 

utvecklingsrådet. Utvecklingsrådet syftar till att vara en samverkan mellan förvaltningen för Service 

och förvaltningen för Vård & Omsorg. Service måltider och Vård & Omsorg har ett gemensamt 

ansvar att delta i utvecklingsrådet. Vid behov kallas även andra professioner.   

 

 

3.1.5 Måltidsobservationer 

Checklista för måltidsmiljö på vård- och omsorgsboende och i kvarboende har införts under året 

inom kommunal regi. Checklistan för måltidsmiljö på vård- och omsorgsboende anger hur måltiden 

ska genomföras och används som ett stöd för personalen för att skapa en god och trivsam 

måltidsmiljö. Checklistan för måltidsmiljö i kvarboende anger hur omsorgspersonalen kan stötta 

omsorgstagaren till en god måltidsmiljö om hen önskar det och används som ett stöd för personalen.   

Två vård- och omsorgsboenden, kommunal regi, har under hösten genomfört måltidsobservationer 

som en pilot för att testa och utvärdera formuläret. Syftet med måltidsobservation är att utvärdera 

måltidsmiljön för att upptäcka och få kunskap om eventuella förbättringsområden. 

Måltidsobservationer kommer att införas på alla vård- och omsorgsboenden som egenkontroll under 

2021. 
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3.1.6 Förstärkt dokumentation kring delaktighet 

Den personal som utför beviljade insatser enligt socialtjänstlagen är skyldiga att dokumentera enligt 

lag. Dokumentationsskyldigheten är knuten till att det finns ett beslut som ger den enskilde rätt till 

en individuellt behovsprövad insats. I samband med att en genomförandeplan upprättas eller följs 

upp ska den enskilde alltid erbjudas att vara delaktig. Det ska framgå i genomförandeplanen på 

vilket sätt, hur den enskilde har varit delaktig och hur den enskilde har utövat sitt inflytande. Detta 

arbete fungerar väl inom Vård & Omsorg men det finns brister avseende dokumentationen kring 

hanteringen. Genom att stärka medarbetarnas kunskap om dokumentationen synliggörs den 

enskildes delaktighet på ett tydligare sätt.  

Under 2020 var planeringen att ombudsträffar återigen skulle aktiveras men pandemin påverkade 

utformningen. Under våren genomfördes några fysiska enhetsmöten, innan Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer trädde ikraft. Därefter genomfördes några digitala enhetsmöten med fokus på att 

stödja enheterna att ta fram mål kring dokumentationen. Under hösten krävdes ytterligare 

anpassningar av utformningen och stödet övergick till helt digitala utbildningstillfällen.  

Sammanlagt har det genomförts fem utbildningstillfällen ”Dokumentationsskyldighet kopplat till 

system”, där syftet har varit att öka kunskapen om riktlinjen för dokumentation inom 

verkställigheten och hur verksamhetssystemet ska användas.  

 

 

Utbildningarna beskriver både vad som ska göras och hur det ska göras. Genom att öka 

medarbetarnas kunskap i dokumentationsskyldigheten går det i efterhand lättare att följa den 

enskildes delaktighet, hur verksamheten har tillgodosett den enskilde självbestämmande och vilket 

inflytande den enskilde har haft på utformningen av stödet. I internkontrollplanen som 

genomfördes, i mindre utsträckning är planerat, är bedömningen att arbetet med att beskriva den 

enskildes delaktighet kan förbättras ytterligare. Det ska tydligt framgå om den enskilde har deltagit i 

planeringen av genomförandeplanen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hens synpunkter 

och önskemål. Fortsatta kompetensinsatser kommer att ske under 2021.  

 

3.1.7 Enkät med frågor på korttidsenheten Smedjan 

Korttidsenheten Smedjan har tagit fram ett nytt arbetssätt för att öka upplevelsen av delaktighet. I 

samband med välkomstsamtal ställer personalen frågan till den enskilde om vilken målsättning hen 

själv har med sin vistelse på korttidsenheten. Målsättningen används sedan för att motivera till 
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träning etc. När vistelsen på korttidsenheten är över får den enskilde svara på en enkät med frågor 

om vistelsen. Syftet är att bedriva ett förbättringsarbete utifrån de enskildas synpunkter.  

Svaren visar att den stora majoriteten av enskilda upplever att de får ett mycket gott bemötande, 

känner sig delaktiga i sin vård och omsorg och de upplever trygghet under tiden de vistas på 

korttidsenheten Smedjan.  

 

3.1.8 Projekt digitala inköp och måltider 

Förstudier av digitala inköp och måltider färdigställdes i mars 2020. Syftet med förändringen är att 

både skapa en mer hållbar ekonomi kring hanteringen samt skapa ett större mervärde för de 

enskilda genom en möjlighet till mer valfrihet, delaktighet och inflytande i sin egen vardag. 

Nämnden för Vård & Omsorg tog i april beslut om att införa digitala inköp och måltider. 

Projektorganisationen är igång och anpassningar pågår för att under 2021 vara i hamn med 

projektet. Redan under 2020 har arbetet möjliggjort att samtliga inköp inom hemtjänstområdet i 

kommunal regi sker via digitala inköp.  

Syftet med projektet är att: 

 effektivisera verksamhetens processer och arbetssätt och samtidigt ge större möjligheter till 

flexibilitet och delaktighet för den enskilde.  

 ökad självständighet, delaktighet, trygghet och tillgänglighet för personer med 

biståndsinsatsen inköp. 

 få en digital, kvalitativ och kostnadseffektiv lösning för matdistribution och inköp. 

 

 

 Helhetssyn och samordning 

3.2.1 Bedömning  

Bedömningen är att helhetssyn och samordning/samverkan är fungerade områden inom nämndens 

verksamhetsområde. Extra krav har ställts på samordning och helhetssyn under pandemin. Det har 

krävts ett nära samarbete med alla aktörer, både inom myndighet, utförare, hemsjukvård och 

regionen för att minska risken för smittspridning och samtidigt tillgodose enskildas behov.  

 

3.2.2 Samverkan mellan Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg  

Utvecklingsarbetet mellan myndighetsavdelningarna på Vård & Omsorg och Individ & 

Familjeomsorg har pågått under 2020. Fokus har varit på struktur- och kulturfrågor, då det har 

funnits en otydlighet i överenskommelser mellan förvaltningarna som kan ha påverkat enskilda 

negativt. Samarbetet har varit mellan verksamhetscheferna samt mellan Myndighet Vård & Omsorg 

och Myndighet Funktionsstöd IF.  

Workshop med temat samverkan har genomförts för alla medarbetare inom myndighetsutövningen 

inom de båda förvaltningarna. Workshopen var uppskattad av medarbetarna. Därefter har 

förvaltningarna tillsammans tagit fram en samverkansmodell med fokus på relationsskapande forum 

och formaliserade mötesformer. Nästa steg är att slutföra arbetet med att även ta fram en fortsatt 

plan för att tydliggöra uppdrag och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna, med detta skapas 

förutsättningar för en god och trygg omsorg för den enskilde. Implementeringen och det fortsatta 

arbetet har försenats med anledning av pandemin men det finns en gemensam syn på att på att målet 
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för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska 

tillgodoses och säkerställas. Arbetet kommer färdigställas under 2021 och därefter löpande 

utvärderas och utvecklas.  

 

3.2.3 Ny samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivning 

från slutenvård  

Strategisk grupp för socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland, utsåg i början på 2020 en 

utvecklingsgrupp med representanter från Hallands sjukhus, privat och offentlig närsjukvård, 

psykiatrin i Halland samt kommunrepresentanter från Halmstad, Varberg och Kungsbacka. 

Arbetsgruppen har haft i uppdrag att processkartlägga utskrivningsprocessen (Trygg och effektiv) 

för att identifiera förbättringsområden kopplat till respektive parts ansvar. Inriktningen har varit att 

utveckla samarbetet och förbättra processerna mellan parterna. Arbetet har pågått under årets och 

resulterat i nya anvisningar och rutiner för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och 

samverkan i öppenvården. Syftet med rutinerna är att underlätta samarbetet och 

samordningen mellan vårdgivarna, till exempel kommun och sjukhus, så att samtliga aktörer 

säkerställer en god vård och omsorg för patienten.  

Det nya arbetssättet började gälla den 5 november och för att följa upp hur det nya arbetssättet 

fungerar har nätverk införts, med representanter från kommun, sjukhus, psykiatri och 

vårdcentralerna. Avstämningsmöten är planerade till en gång per månad från och med december 

2020 och minst sex månader framåt. Dessutom kommen en regionövergripande grupp att följa upp 

indikatorer, avvikelser och det som nätverken identifierar som förbättringsområden. Kungsbacka 

kommun har under pågående utvecklingsarbete haft en referensgrupp. Denna grupp kommer att 

fortsätta att träffas under kommande sex månader i nära anslutning till nätverksmötena.  Detta i 

syfte att arbeta med kommunens egen följsamhet till det nya arbetssättet. 

 

3.2.4 BPSD 

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Dessa symtom kan exempelvis 

vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande 

framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och omsorgspersonal. 

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.  

Att arbeta med BPSD 

Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI-

NH, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar 

personen med demenssjukdom. Efter skattningen genomförs en analys av eventuella orsaker med 

hjälp av en checklista. Tillsammans med skattningen och förslag på åtgärder tas det även fram en 

bemötandeplan. Genom att all personal arbetar utifrån bemötandeplanen som upprättats för varje 

enskild där särskilda behov föreligger skapar det förutsättningar för en ökad trygghet och 

minskad oro. När en bemötandeplan har utvärderats ska informationen inkluderas i den enskildes 

genomförandeplan. Effekten blir också att personalen känner en trygghet i hur de ska hantera 

olika situationer som kan uppstå och att de har bättre redskap för att kunna hantera dessa 

beteenden individuellt utifrån den enskildes behov av bemötande.  

 

I Vård & Omsorg finns en demenssamordnare och en metodutvecklare på 50% kopplat till BPSD. 

Under året har det varit flera besök på arbetsplatsträffar för att informera och ha dialog om BPSD. 
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Demenssamordnare har även handledning med olika enheter där huvudfokus har varit att hitta 

strategier inom BPSD.  

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs lokalt av certifierade utbildare. I år har det 

utbildats 40 BPSD-administratörer samt att demenssamordnare haft riktade utbildningar internt till 

två vård- och omsorgsboenden.  

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av 

personer med demenssjukdom och registret stöds av SKR, Sveriges kommuner och regioner . 

 

Det har funnits en oro kring att BPSD-skattningar inte skulle hinna prioriteras under pandemin men 

det har under året genomförts fler skattningar än föregående år, vilket är väldigt positivt.  

 

 

3.2.5 Mätning av måltider 

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen anger att enskilda ska ges möjlighet till minst sex måltider 

varje dag och att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar för att på så sätt förebygga undernäring och 

fall. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet, med tre huvudmål och 

tre mindre mål, ges goda förutsättningar att tillgodose behovet av energi och näring.  

Rapport för årets mätning kommer att presenteras under kvartal 1, 2021. Resultat av 

sammanställningen för Vård & Omsorg visar dock:  

 Medelvärdet för nattfastan var 11 timmar.   

 Medelvärdet för antal intagna måltider var 5,9 timmar mellan varje måltid. 

 Medelvärdet för erbjudna måltider var 6,7 per dygn.  

 

https://skl.se/
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Genom att mäta måltiderna ges en inblick i hur många måltider som erbjuds de boende per dygn, 

hur många måltider som intas och samt hur måltiderna är fördelade över dygnet. Vidare ges också 

ett värde på nattfastans längd. Mätning av måltider är ett verktyg för att identifiera boende som 

har behov av extra stöd vad gäller måltidsordning och energi- och näringsintag. Att fokusera på 

de boende som lider av eller som ligger i riskzonen för undernäring är ett bra redskap för att 

identifiera och kartlägga de boende som är i risk för eller lider av undernäring. På detta sätt 

används mätningen som en del i verksamhetens arbete för att förebygga undernäring.  

 

2020 genomfördes mätningen på de boende/enskilda med risk för eller konstaterad undernäring och 

samtidig tillsyn på natten, cirka fem enskilda per enhet. Det är patientansvarig sjuksköterska som 

tillsammans med omsorgspersonal, enhetschef och övrig legitimerad personal ansvarar för att 

kartlägga vilka personer som mätningen ska inkludera. Fokus ska vara att sträva efter att minska 

nattfastan för de personer som är undernärda eller riskerar att utveckla undernäring. Det betyder inte 

att personalen per automatik väcker de enskilda som sover för att erbjuda mat eller dryck. Att väcka 

någon nattetid för att erbjuda mat eller dryck görs endast efter särskild bedömning från 

patientansvarig sjuksköterska.  

 

3.2.6 Förebyggande enheten  

Utgångspunkten i all verksamhet bygger på individens självbestämmande och frivillighet. Stödet 

utformas efter den enskildes integritet och medarbetarna har tystnadsplikt. Medarbetarna har stor 

kunskap kring flera områden i kommunen och fördjupad kunskap om Vård & Omsorg. Detta för att 

kunna ge information och guida rätt i kontakten med förvaltningen. Det finns även ett nära 

samarbete med Mötesplats Seniors verksamhet på Kultur & Fritid.   

Målet under 2020 har varit att fortsätta bygga upp verksamheten utifrån tre områden men med nära 

samarbete och samverkan: 

 Anhörigstöd 

 Uppsökande  

 Hälsofrämjande  
 

Bryta ensamhet 

I arbetet med uppsökande verksamhet till personer som har en kontakt med Vård & Omsorg och 

som själva upplever att de besväras utav ensamhet, har enheten anpassat sitt arbete utifrån pågående 

pandemi. Fokus under året har varit att, istället för via hembesök, ringa runt till de enskilda som vill 

ha en kontakt, för att identifiera psykisk ohälsa och främja kontakter för att bryta isolering. 

Verksamheten har haft återkommande stödsamtal med ett 60-tal enskilda i olika omfattning, som 

besväras av ensamhet. Många har utryckt att det känns så gott att någon visar den omtanke som ett 

samtal kan innebära och att ha någon som utifrån kontinuitet i samtalen kan lyfta den psykiska 

hälsan. Inom ramen för den uppsökande verksamheten för att bryta isolering har enheten under året 

arbetat fram en modell som utgår från metoden motiverande samtal, där arbetet syftar till att den 

enskilde själv ska få stöd och motivering till att bryta sin ensamhet.  
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Anhörigstöd och anhörigvecka 

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till anhöriga som ger stöd, hjälp eller omsorg till en 

person i sin närhet med fysisk eller psykisk sjukdom, eller som har funktionsnedsättning. 

Anhörigkonsulenterna erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla 

om hur situationen ser ut just nu, information om stöd och hjälp från samhället eller att tillsammans 

med anhörigkonsulenten fundera kring möjliga vägar att hantera en frågeställning. Anhörigstödet 

anordnar även studiecirklar eller andra typer av grupper vid intresse. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Anhöriga står för en mycket stor del av hjälp och stöd till den närstående. Ibland kan man själv 

behöva stöd. Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Som anhörig kan man vara till exempel 

partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.  Anhörig är den person som 

hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning 

inte längre klarar av vardagen på egen hand. 

Sedan 2005 uppmärksammas anhöriga under Nationella Anhörigdagen den 6 oktober och 

Nationella Anhörigveckan som pågår under den veckans om anhörigdagen infaller.  

 

Under året har anhörigstödet anpassat verksamheten för att minska risk för smittspridning.  

Anhörigstödet har erbjudit skyddsåtgärder så som handdesinfektion, mindre grupper och 

utomhusbesök. Anhörigstödet har även ställt om de hälsofrämjande samtalen till telefon istället för 

fysiska träffar. Även anhörigträffarna ställdes om till att träffar utomhus och anhörigstödet utökade 

antalet promenader för att fler anhöriga skulle kunna delta och öka den fysiska aktiviteten.  

Anhörigcenter har haft öppet under hela året, med hög tillgänglighet både på telefon men även med 

att erbjuda samtal runt om på tillgängliga platser i kommunen.  

Under den årliga anhörigveckan, andra veckan i oktober, samordnades insatser tillsammans med 

Individ & Familjeomsorg för att möta anhöriga i kommunen och göra stödet mer synligt. 

Anhörigveckan uppmärksammades med olika aktiviteter på temat att vara anhörig till någon med 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det fanns olika aktiviteter att prova på och 

möjligheter att prata med anhörigstödet eller andra anhöriga i liknande situationer. Alla aktiviteter 

krävde föranmälan för att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fler aktiviteter 

genomfördes även digitalt. Alla aktiviteter var gratis.  

 

Kommunens 80-åringar 

Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för att stödja ett hälsosamt åldrande. 

Forskningen betonar framför allt fyra områden i arbetet med äldres hälsa; social gemenskap och 

stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Det hälsofrämjande arbetet fokuserar på 

att ge medborgarna förutsättningar för att öka kontrollen över sin egen hälsa och bibehålla eller 

förbättra sin hälsa. Det förebyggande arbetet fokuserar på att identifiera och minska risken för 

sjukdomar och skador. Varje kommun i region Halland har ansvar för att ta fram en egen struktur på 

hanteringen som går i linje med Anna och Lars hälsa.  

 



Nämnden för Vård & Omsorg   Kungsbacka kommun 
 

 

   

Nämndens kvalitetsberättelse 2020 15 

Förklaring  

Annas och Lars hälsa - för en god förebyggande vård i Halland, är kapitel 1 i berättelsen om 

Anna och Lars, som beskriver regional samverkan inom olika områden inom vård och omsorg för 

äldre personer i Halland. Kungsbacka kommun har tillsammans med de övriga halländska 

kommunerna samt regionen beslutat att arbeta med ”Anna och Lars led” kring det förebyggande 

arbetet.  

 

Sedan ett par år tillbaka har Kungsbacka kommun bjudit in samtliga 80-åringar till Seniorträffar. 

Områden som tas upp på Seniorträffen är bland annat, vardagsliv och hälsa, säkerhet i vardagen, hur 

fallolyckor kan förebyggas, vad som kan skapa hälsa, information om kommunens verksamheter för 

seniorer och ideella organisationer samt att deltagarna har fått med sig informationsmaterial.  

I år har verksamheten ställt om arbetet med Förebyggande och hälsofrämjande information till 

kommunens cirka 500 80-åringar som inte har någon kontakt med Vård & Omsorg sedan tidigare. 

Ett skriftligt material har sammanställts till ett brevutskick. Materialet innehåller information utifrån 

teman så som kommuninformation, digitala tips, förebygga fallrisk, undernäring, brandskydd och 

främja hälsa. Alla utskick har följts upp med ett telefonsamtal och en skriftlig utvärdering som har 

skickats med ut. Telefonsamtalen utgår från strukturen i ”Anna och Lars led” samt några frågor 

avseende ensamhet med anledning av pandemin och om den enskilde upplever en psykisk ohälsa på 

grund av den sociala distansering som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Genom att göra det 

förebyggande hälsofrämjande arbetet i telefonform kan även psykisk ohälsa uppmärksammas och 

stöd till enskilda kan sättas in i ett tidigt stadie. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den 

enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för kommun/region att kartlägga vilket behov den 

enskilde kan ha av eventuella insatser, från kommun eller region eller kontaktuppgifter till ideella 

verksamheter.  

Hittills har 80 personer svarat på utvärderingen som bland annat innehåller frågor så som om de 

vidtagit någon åtgärd efter att de fått informationen/samtalet eller om de saknat någon information. 

Åtgärder som vidtagits av enskilda är exempelvis, anpassat trösklar, tränat bäckenbotten, halkskydd 

i badrummet, skaffat en rullator, börjat använda digitala tjänster, skaffat duschpall, laddat ner 112- 

app. Några har även sparat materialet för framtiden eller har fått tankar på att vidta åtgärder. Några 

har uppgett att de saknade någon information om till exempel kostnader, mer sjukvårdsinformation, 

möjlighet för hemtjänst/boende, om hjälp att boka covid-test och tips på aktiviteter att gå på eller 

lyssna till, mer information om hälsa, välmående. Underlaget i utvärderingen används av enheten 

som utför samtalen, för att löpande göra justeringar och vidareutveckla samtal, material och 

uppföljningen.  

Detta arbete kommer fortsätta på samma sätt under 2021. Genom att tidigt ta kontakt med 2021 års 

80-åringar, kan arbetstids frigöras i slutet på året till annan verksamhet inom till exempel 

Anhörigstödet, om pandemin har avtagit. 

 

3.2.7 Helhetssyn och samordning utifrån pandemin 

Inriktningsbeslutet inom Vård & Omsorg har under pandemin varit att minimera smittspridning och 

skapa förutsättningar för uthållighet i organisationen.  

Det nära ledarskapet har blivit ytterligare tydligt under perioden som pandemin har pågått. I en 

pressad och orolig situation har det nära ledarskapet varit viktigt. Det har genomförts veckomöten 

digitalt med samtliga chefer för att ge information och uppdatera cheferna på rådande läge, nya 
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rutiner/riktlinjer med mera. De veckovisa mötena har gjort att cheferna har fått samma information 

samtidigt och har fått underlag att ta vidare till respektive arbetsgrupper.  

För att nå ut med ny information till medarbetarna arbetar flera vård- och omsorgsboende aktivt 

med morgonmöten med alla enheter, koordinatorer och enhetschef. Här fångas frågor, idéer och 

eventuellt oro upp. Under morgonmötet fördelas resurser dagligen för att få bästa möjliga kvalité ut 

till de enskilda. 

Nya beslut och uppföljningar av biståndsbeslut sker via telefon med anhöriga, brukare och 

kontaktperson. Under våren har de enskilda fått vänta länge på uppföljning från Myndighet vilket 

har framförts av verksamheten/driften till Myndighet. Fördröjningen handlar främst om de 

uppföljningar som ska ske kring enskildas behov av omsorg kopplat till beslut om särskilt boende. 

Myndighet har arbetat upp en bättre och mer effektiv process för att uppföljningar ska ske i enlighet 

med gällande riktlinje.  

Utifrån inriktningen att minska smittspridning under pandemiperioden har ett covid-team upprättas 

inom Vård & Omsorg. Covid-teamet arbetar både mot kommunal och privat hemtjänst. Covid-

teamets fokus är teambaserad kompetens, kvalitetssäkrade bedömningar av hälsotillstånd av 

sjuksköterska, minskad smittspridning i övriga hemtjänstverksamheter, effektiv användning av 

skyddsutrustning, samlad kompetens kring smitta, minskad oro hos personal/brukare, tydlighet i 

processer, jämlik hälso- och sjukvård och omsorg utifrån smitta.  

Den platstillgång som finns inom Vård & Omsorg måste under pandemiperioden användas så 

effektivt som möjligt med fokus på att undvika smittspridning och för att trygga personal och 

patienter. Det har inneburit att Covid-korttidsenhet har varit aktiv under två tillfällen under 2020. 

Teamsamverkan och samordning är viktiga delar i Covid-teamets och Covid-korttidsenheten 

upplägg av arbetet. Arbetet inom Covid-teamet och på Covid-korttidsenheten är fokus att: 

o planering sker gemensamt utifrån vård, behandling och omsorg.  

o begränsa antalet medarbetare som besöker personen. 

o säkerställa att de insatser som planeras är av den karaktär som måste utföras under 

tiden som personen är smittbärare. 

Det har även gjorts anpassningar kring utformning och verkställighet avseende bland annat 

dagomsorgen, växelvårdsplatserna, in- och utflyttningsprocessen på vård- och omsorgsboenden och 

anpassning av de som besvarar trygghetslarmen. För att säkerställa att de enskildas behov har 

biståndshandläggarna kontaktat enskilda personer med beslut om berörda insatser i direkt 

anslutning vid nedstängning/förändring av utförandet samt vid påkallad uppföljning efter ytterligare 

några veckor. Därefter har kontinuerlig uppföljning skett.  

Folkhälsomyndigheten uppmanade under våren och sommaren personer 70 år och äldre att begränsa 

sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver och stanna hemma. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation byggde på att det var viktigt att skydda sig själv och andra 

från att smittas av covid-19. Kungsbacka kommun är en sommarort och årligen brukar det komma 

cirka 50 personer mellan april till september, som har hemtjänst i sina sommarbostäder. Beslut togs 

om att inte utföra stöd/insatser till de invånare som vistas kortare tid i kommunen, så kallande 

sommargäster. Flertalet av de personer som vanligtvis brukar vistas i Kungsbacka kommun under 

sommarperioden valde själva att inte komma. I några fall utfördes hemtjänst och/eller hemsjukvård 

till personer som vistades i sina sommarbostäder.  

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att 

förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. I Kungsbacka 
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kommun infördes besöksförbudet den 11 mars 2020 med stöd av regeringens skarpa 

rekommendation mot att besöka äldreboenden.  Vård & Omsorg har arbetat aktivt med att ställa om 

till fler digitala möten med anhöriga, individuellt anpassade aktiviteter för att trygga enskilda och 

skapat säkra besöksformer. Under våren och sommaren har förbokade besök kunnat genomföras 

utomhus vid plexiglasskärmar. Det statliga besöksförbudet hävdes från 1 oktober. Efter 

besöksförbudet hävdes har besök på verksamheterna varit möjliga enligt särskild lokal riktlinje som 

bland annat angett att besöken ska ske i den enskildes lägenhet eller på särskild anvisad plats. Den 5 

november införandes en stark avrådan att besöka förvaltningens verksamheter mad anledning av 

den ökade smittspridningen i samhället och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som 

började gälla för hela Halland. Mellan den 3 till den 22 december råder ett tillfälligt lokalt 

besöksförbud för alla särskilda boende i Kungsbacka kommun.  

 

 Trygghet och säkerhet 

3.3.1 Bedömning  

Det finns en kunskap om rapporteringsskyldigheten hos medarbetare inom Vård & Omsorg. Den 

utbildningssatsning till personal som var planerad under 2020 kommer flyttas till 2021. Planeringen 

är att göra en webbsändning om lex Sarah, vad är ett missförhållande/risk för missförhållande, hur 

rapporteras ett missförhållande/risk för missförhållande och vad händer i processen. Detta arbete 

kommer att göras tillsammans med socialt ansvariga samordnare inom förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorgen samt förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Översyn av system där 

händelserna rapporteras har skett och vissa justeringar har genomförts. Det har inneburit att färre 

felregistreringar har gjorts, vilket bedöms vara positivt.  

Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma 

brister i verksamheten och att kunna identifiera nya eller icke tillgodosedda behov hos de enskilda. 

Fler klagomål än vanligt har inkommit via Inspektionen för vård och omsorg till förvaltningen. Det 

är kommunens ansvar att utreda klagomålet och Inspektionen för vård och omsorg har avslutat 

samtliga ärenden. Det handlar både om klagomål kopplade till pandemin men även andra händelser. 

De erfarenheter som görs i samband med hantering av klagomål och synpunkter ska, tillsammans 

med händelserapporteringen och utförda riskanalyser utgöra ett underlag för det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten för kommande period. Internkontrollplanen för 2021 beskriver det 

fortsatta arbetet med att säkerställa kvaliteten inom områden där brister har uppmärksammats.  

 

3.3.2 Rapporteringsskyldighet  

All personal inom Vård & Omsorg har en rapporteringsskyldighet enligt lag. I samband med 

anställning både fastanställningar, visstidsanställningar samt timvikariat ges medarbetarna 

information om rapporteringsskyldigheten. 

Socialt ansvarig samordnare har på delegation av nämnden för Vård & Omsorg ansvar för utredning 

och beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande för verksamheten inom den 

kommunala regin. Det är även socialt ansvarig samordnare som har delegation på att göra anmälan 

till Inspektionen för vård och omsorg då det rör sig om händelser som bedöms vara allvarligt 

missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållanden.  

Privata utförare har ett eget ansvar för utredning, ställningstagande och anmälningsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg. Information om lex Sarah-rapportering ska lämnas av privata 



Nämnden för Vård & Omsorg   Kungsbacka kommun 
 

 

   

Nämndens kvalitetsberättelse 2020 18 

utförare till nämnden för Vård & Omsorg, informationen lämnas till förvaltningens socialt 

ansvariga samordnare som är ansvarig för att information sker till nämnd.  

Samverkansmöten sker en gång i månaden på alla enheter inom nämndens verksamhetsområde, 

förutom hos de kundvalsföretag som endast utför service-insatser så som städ, tvätt och inköp.  

På samverkansmöten och verksamhetsmötena hanteras händelserapporter utifrån varje enhets 

systematiska kvalitetsarbete. Händelserna hanteras också vid behov med enskilda medarbetare och 

enskilda och/eller anhöriga.  

 

 

Under perioden 1 november 2019 till sista oktober 2020 har sammanlagt 1060 händelser 

rapporterats in utifrån socialtjänstens verksamhetsområde. Det innebär nästan en fördubbling sedan 

föregående år då strax över 500 händelser rapporterades in. Det som skiljer sig mellan åren är att 

många av fall-händelserna numera även kan klassas som en händelse utifrån socialtjänstens 

verksamhetsområde. Av årets händelser är 500 av de inrapporterade händelserna fall-händelser, det 

vill säga situationer där den enskilde har fallit/ramlat. I dessa situationer har utredningsunderlaget 

visat att den enskilde har överskattat sin egen förmåga och det har inte konstaterats någon brist i 

verksamheten. I flertalet av dessa utredningsunderlag framgår att legitimerad personal har varit 

delaktig i utredningsunderlaget och att det finns vidtagna förbyggande åtgärder för att minska risk 

för fall. Om händelser som avser fall tas bort i statistiken är det mer jämförbart mellan åren 

avseende händelser som har rapporterats in utifrån socialtjänstens verksamhetsområde. 

I de händelser som har inträffat är det vanligaste att det inte har blivit några konsekvenser eller 

mindre konsekvens för den enskilde. Det ger indikationer på att personalen uppmärksammar mindre 

händelser och att dessa hanteras förebyggande, innan det uppstår händelser som får större 

konsekvenser för den enskilde.  
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För att komma tillrätta med händelserna och minimera risken för att liknande händelser upprepas är 

det av vikt att verksamheten kartlägger varför händelsen har uppkommit. Den vanligaste orsaken till 

att negativa händelser uppstår bedöms vara att personal inte har följt gällande rutin. Detta är ett 

förbättringsarbete som respektive verksamheten ständigt arbetar med. Det finns även ett 

förvaltningsövergripande uppdrag kring att göra ledningssystemet mer tillgängligt för 

medarbetarna. Detta arbete har fått pausas under 2020 med anledningen av pandemin. 

 

 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att sätta in åtgärder för att minska risken att liknande 

händelser uppkommer. Att tillsammans med berörd personal gå igenom händelser bedöms vara 

betydelsefullt. Detta för att lära av det inträffade. I utredningsunderlagen uppger cheferna att de ofta 

går igenom rutin/riktlinje med samtliga medarbetar. Detta för att hela arbetsgruppen ska kunna lära 

av händelserna och förebygga nya negativa händelser.  
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3.3.3 Lex Sarah-rapportering 

Under perioden har sammanlagt 77 händelserna rapporterats in, inom kommunal regi, där 

rapportören har bedömt att händelsen varit ett missförhållande eller risk för missförhållande. 

I samtliga lex Sarah-rapporter har socialt ansvarig samordnare ansvarat för utredning och beslut om 

händelsen ska anmälas till IVO, enligt delegeringsförteckning antagen av nämnden för Vård & 

Omsorg den 16/9 2020, § 72, nr 3.5.1.  

Utredningar som har bedömts vara risk för missförhållande har handlat om:  

 Brist följsamhet till gällande rutin, medarbetare tog inte del av information på morgonen 

 Brist i följsamhet till ordination att vara två personal vid förflyttning med aktuellt 

hjälpmedel 

 Brist i följsamhet till rutin vad gäller placering av rörelselarm 

 Brist i informationsöverföring kring att den enskildes provsvar covid-19 var negativt 

 Hantering läkemedel 

 Bristande omsorg, byte av inkontinensskydd 

 Handhavande fel av planeringsverktyg där insatser inte blev registrerade 

 Brister i informationsöverföring kring användning av CPAP-mask (används vid 

andningssvårigheter/sömnapné) 

 

Utredningar som har bedömts vara missförhållande har handlat om: 

 Brister i larmfunktionen. Enskild larmat utan svar 

 Utebliven tillsyn av enskild som ramlat. 

 Brist i följsamhet till ordination. 

 Bristande följsamhet till beslutad skyddsåtgärd, sänggrind inte uppdragen 

 Bristande tillsyn, enskild fick hjälp av annan brukare till toalett och föll där 

 Våld och hot mellan två brukare, 2 händelser 
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 Brist i omsorg, felanvänt hjälpmedel, lyftsele 

 

Utredningar med ställningstagande att händelsen inte utgör ett missförhållande eller risk för 

missförhållande: 

 3 händelser Brist i digitala system/teknisk miljö  

 1 händelser Brist i handläggning  

 9 händelser Brist i informationsöverföring  

 5 händelser Brist i/utebliven insats/stöd av SoL, LSS, LVM, LVU, FB  

 1 händelser Brist i professionellt bemötande  

 23 händelser Fall  

 1 händelser Händelse med hjälpmedel  

 7 händelser Läkemedelshändelse  

 3 händelser Våld och hot mellan enskilda  

 1 händelse Hanteras som tillbud 

 1 händelse Övrigt  
 

I några händelser pågår fortfarande utredning. Ansvarig utredare och berörd ansvarig enhetschef har 

under tiden haft dialog och åtgärder har vidtagits. Ansvarig utredare har gjort en första bedömning 

av händelserna och ansvariga chefer har vidtagit åtgärder när händelserna uppkommit. 

Dokumentation av ansvarig utredare har dock blivit försenad.  

Vid utredning och beslut av socialt ansvarig samordnare har det i flertalet av händelserna bedömts 

att händelsen inte har utgjort ett missförhållande eller risk för missförhållande. Det innebär att 

händelserna inte har orsakat några konsekvenser eller risk för konsekvenser för den enskildes liv, 

säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

Den vanliga orsaken till att missförhållandena/riskerna för missförhållandena har uppkommit är att 

personal inte har varit följsamma till gällande rutin. Vanligaste åtgärden är samtal med berörd 

personal samt att händelsen tas upp och analyseras på samverkansmöten samt genomgång med 

samtliga medarbetare på arbetsplatsträff.  
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3.3.4 Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 

Om en händelse bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård- 

och omsorg, IVO. 

Under perioden 1 november 2019 till sista oktober 2020 har 3 händelser anmälts vidare till 

Inspektionen för vård- och omsorg. I samtliga ärenden har IVO sedan återkopplat att nämnden har 

fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet, och de har därför avslutat ärendena utan 

ytterligare åtgärder.   

Den första händelsen avser bristande bemötande där personal har brustit i sitt agerande gentemot 

enskild person, både verbalt och fysiskt. Händelsen anmäldes till IVO 2019-11-13.   

Den andra händelsen avser avsaknaden av att kartlägga och hantera riskmedvetenhet avseende 

rökning vilket har bedömts vara en allvarlig brist i verksamheten. För att förhindra liknande 

händelser har en riktlinje tagits fram som syftar till att ge Vård & Omsorg ett systematiskt 

tillvägagångssätt kring att öka riskmedvetenheten och därefter genomföra riskanalyser kring 

rökning regelbundet för de personer som röker och som Vård & Omsorg utför stöd till. Händelsen 

anmäldes till IVO 2020-07-06.  

Den tredje händelsen som har anmälts till IVO är en händelse som avser fältet Upplysningar i 

verksamhetssystemet Combine. Ansvariga utredares bedömning var, utifrån insamlat faktaunderlag, 

att hanteringen av innehållet och tillgängligheten av uppgifter i fältet Upplysningar var ett allvarligt 

missförhållande och händelsen anmäldes till IVO 2020-11-02. Anmälan till IVO gjordes 

gemensamt av Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Vård & Omsorg.  

 

3.3.5 Lex Sarah privata 

Privata utförare har ett eget ansvar att ha rutiner som säkerställer arbetet med lex Sarah. Information 

om lex Sarah-rapportering ska lämnas av privata utförare till nämnden, informationen går via 

förvaltningens socialt ansvariga samordnare. 

Diarienummer Datum Händelse Bedömning 

2020-00559 2020-06-29 Händelsen rör en händelse då brukare 

tippade fram och slog ansiktet i bordet 

efter måltid. Personal var tillsammans 

med enskild i lägenhet, enskild hade fått 

assistans med mat och satt vid matbordet 

när personal gick för att hämta läkemedel. 

Då av oklar anledning tippade den 

enskilde framåt och slog ansiktet i bordet. 

Personal uppger att han kryssat i rutan för 

Lex Sarah av misstag. 

Händelsen utgör inte ett 

missförhållande eller risk för 

missförhållande. 

2020-00228 2020-03-04 Enskild person har blivit lämnad i sin 

lyftsele utan tillsyn. Fick stöd när 

händelsen uppmärksammades, inga 

bestående konsekvenser.  

Händelsen utgör ett 

missförhållande. 
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Diarienummer Datum Händelse Bedömning 

2020-00202 2020-02-21 Händelsen rör brister kring omsorgen för 

enskild person, brister kring mat- och 

dryckesintag, brister i utförandet av stöd 

vid toalettbesök och tillsyner. Åtgärder 

avseende genomförandeplan och 

förstärkning kring kontaktmannaskapet.  

Händelsen utgör ett 

missförhållande. 

 

2020-00187 2020-02-18 Händelsen rör enskild som blivit lämnad 

på toalett utan larm av kvällspersonal 

någon gång mellan kl 19-20 på kvällen. 

Upptäcktes där senare av nattpersonal. 

Enskild kan ta av sig larmet även 

fortsättningsvis, men med 

regelbundenheten som numera utförs i 

form av tillsyner av personal och kontroll 

att enskild har larm på sig samt en tydlig 

social dokumentation och 

genomförandeplan medför mindre risk för 

upprepning. 

Händelsen utgör inte ett 

missförhållande eller risk för 

missförhållande. 

2020-00132 2020-02-04 Uteblivna insatser i form av morgonstöd. 

Märkbart nerkyld och påverkad när 

personalen uppmärksammade detta. Fick 

stöd när händelsen uppmärksammades, 

inga bestående konsekvenser.  

Uppdatering av genomförandeplan och 

genomgång av händelse med samtlig 

personal.  

Händelsen utgör ett 

missförhållande. 

 

 

 

3.3.6 Klagomål och synpunkter 

Enligt riktlinje så ska klagomål och synpunkter som kommer direkt till enheterna utredas av 

ansvarig enhetschef. Bedöms klagomålet vara av allvarlig karaktär eller berör flera områden/enheter 

ska samarbete ske med socialt ansvarig samordnare. Utredning och åtgärder ska återkopplas till 

övrig personal på verksamhetsmöten.  

Klagomål på nämndens verksamhet som har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg 

skickas vidare till nämnden utan hantering eller åtgärd från tillsynsmyndigheten. Det är nämndens 

ansvar att utreda klagomål. Denna typ av inkomna ärenden hanteras/samordnas av socialt ansvarig 

samordnare när det handlar om nämndens omsorgsarbete, det sociala innehållet i nämndens 

verksamhetsområde.  

Klagomål på verksamhet från Inspektionen för vård och omsorg under perioden 2020-01-01 till 2020-

12-17. 

Diarienummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 

2020-00910 2020-12-16 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Felplacering på 

demensboende 
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Diarienummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 

2020-00902 2020-12-02 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Signeshus 

2020-00794 2020-10-22 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Löftagårdens 

vård- och omsorgsboende 

2020-00658 2020-08-17 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, City/Varla 

hemtjänst 

2020-00558 2020-06-29 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Demensteamet 

2020-00549 2020-06-24 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Signeshus 

2020-00494 2020-06-04 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål om att inte verkställa 

beställningar av stöd och hjälp från andra 

kommuner utifrån den extraordinära 

situationen med covid-19 

2020-00490 2020-06-03 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Signeshus 

2020-00487 2020-06-02 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Signeshus 

2020-00423 2020-05-07 Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 

Klagomål på verksamhet, Signeshus 

 

Samtliga klagomål har hanterats och återkopplats till enskild som skickat in klagomålet/synpunkten.  

För klagomål som rör den kommunala hälso- och sjukvården hanteras dessa i 

Patientsäkerhetsberättelsen. 

Även om flera av klagomålen rör samma verksamhet kan inte socialt ansvarig samordnare 

konstaterat någon gemensam nämnare för ärendena och det föreligger inget behov av ytterligare 

granskning av verksamheten.  

 

 

3.3.7 Tillsynsärende Inspektionen för vård och omsorg 

Inga tillsynsärenden har öppnats av Inspektionen för vård och omsorg under året som rör 

socialtjänstens myndighetsutövning eller utförande. Tre tillsynsärenden har öppnats av Inspektionen 

för vård och omsorg och berör hälso-och sjukvårdens som utförs inom nämndens 

verksamhetsområde. Dessa redovisas ej i Kvalitetsberättelsen utan hänvisas till 

Patientsäkerhetsberättelsen.  

 

 

3.3.8 Basala hygienrutiner 

Redovisning av observationer av omsorgspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner sker i 

kvalitetsberättelsen medan följsamhet hos legitimerad personal redovisas i 
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patientsäkerhetsberättelsen. Hygienombud och enhetschef på respektive enhet går tillsammans med 

medarbetarna igenom enhetens resultat och arbetar vidare med de förbättringsområden som 

framkommit.  

Två gånger om året gör hygienombuden med stöd av Region Halland mätningar av följsamheten till 

basala hygienrutiner inom Vård & Omsorg. Mätningarna görs både genom observation och genom 

självskattning. Resultatet för 2020 visar att 84 procent följer samtliga fyra steg i de basala 

hygienrutinerna. Resultatet visar att medarbetare är medvetna och tar ansvar för att följa de basala 

hygienrutinerna. Motsvarande siffra 2019 var 69,8 procent.  

Både under mätningen som har skett vår och höst har antalet observationer varit lägre än tidigare år. 

En orsak till det lägre antalet utförda observationer kan vara att mätningarna genomfördes med 

kortare planering än vanligt. Samtliga kommuner i Halland har ett sämre resultat från mätningen i 

oktober jämfört med juni. 

Följsamhet till basala hygienrutiner bedöms extra viktigt i arbetet med att minska smittspridning. 

Hög följsamhet till basala hygienrutiner är en av de åtgärder som bedöms ha en avgörande effekt för 

att minska smittspridningen.  

 

Målvärde för respektive område är 90%. 

 

De fyra stegen i basala hygienrutiner består av att händerna spritas före och efter ett vård- eller 

omsorgsmoment samt att handskar och plastförkläde används på ett korrekt sätt. Ett korrekt 

förfarande måste utföras inom alla 4 steg för att få ett positivt värde. 

De fyra stegen i klädreglerna innebär att medarbetaren ska använda korrekt arbetsdräkt och 

händerna ska vara fria från exempelvis ringar, klocka och armband. Medarbetaren ska ha korta 

naglar utan nagellack och håret är kort eller uppsatt. Ett korrekt förfarande måste utföras inom alla 4 

steg för att få ett positivt värde. 

 

 

3.3.9 Säkerhetsarbete  

I samband med komplettering till nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

beslutades att säkerhetsarbetet ska rapporteras vid delår och helår av säkerhetsansvarig.  

Med anledning av pandemin, så har översynen av hur rapportering av säkerhetsarbetet ska ske 

uteblivit. Säkerhetsansvarig rapporterar därför enligt samma upplägg som delår. 
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Bedömning  

Vård & Omsorg arbetar med ständiga förbättringar, samtidigt som det finns ett stort engagemang i 

att tillsammans göra en bra verksamhet bättre. Det finns rutiner ute i de olika verksamheterna för 

hur man hanterar händelser utifrån säkerhetsaspekten. Inom säkerhetsarbetet behöver Kungsbacka 

kommun och Vård & Omsorg skapa en tydligare struktur för att redovisa resultat ifrån 

säkerhetsarbetet i respektive förvaltning.  

Kungsbacka kommun har vid en större kris svårighet att kunna evakuera boenden till lämpliga 

ersättningslokaler som uppfyller krav på brandskydd i kombination med krav på vårdhygien. Vård 

och Omsorg är i behov av reservkraft för att klar normal drift vid stört förhållande, då mobilt 

reservkraftaggregat inte har kapacitet att klara normal drift. 

 

Incidenter och risker som har påverkat säkerheten samt genomförda riskanalyser och 

åtgärder  

Utifrån 2019 års Risk- och sårbarhetsanalys har ett arbete genomförts med att upphandla reservkraft 

till vård- och omsorgsboenden. 

 Under arbetets gång med ny upphandling av reservkraft har det framkommit att mobila 

reservkraftverk inte har den kapacitet som krävs för att strömförsörja ett vård- och 

omsorgsboende, med de krav på utrustning som används för att klara normal drift. 

 Upphandling av utökad mobilt reservkraftaggregat är i nuläget stoppad. 

 Förvaltningen för Vård & Omsorg har under våren 2020 fattat beslut om att samtliga 

nybyggnationer av vård och omsorgsboenden ska byggas med fast reservkraft. 

 Befintliga vård och omsorgsboenden har i nuläget begränsad tillgång till el vid strömavbrott. 

 

Under hösten kommer Vård & Omsorg tillsammans med Service lyfta frågan om hur Kungsbacka 

kommun ska hantera el-försörjning av vård- och omsorgsboenden vid stört förhållande, då mobilt 

reservkraftaggregat inte har kapacitet att klara normal drift. Förslag arbetas fram gemensamt med 

förvaltningen för Service.  Förslag kommer att överlämnas till respektive ledning för beslut om 

åtgärd.   

Säkerhetsansvarig har upprättat en tjänsteskrivelse angående stationär reservkraft och informerat 

nämnden för Vård och Omsorg i oktober 2020. Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen för utredning. Förslag till kommunstyrelsen är att utreder var i 

kommunen huvudansvar för frågan om reservkraft till vård- och omsorgsboende ska ligga, samt 

planera för framtida budgetmedel för investering, service och drift av en reservkraft med tillräcklig 

kapacitet för att klara verksamhetens behov. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i december 2020. 

Riskanalyser gällande behov av tillfälligt ökade antal vårdplatser i samband med covid-19 har 

genomförts. Det har konstaterats att Kungsbacka kommun vid en större kris har svårigheter att 

kunna evakuera boenden till lämpliga ersättningslokaler, som uppfyller ex. krav på brandskydd i 

kombination med krav på vårdhygien.  

 En manual för att växla upp nya vårdplatser inom 1 vecka har tagits fram i samarbetet med 

förvaltningen för Service.  
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Brandsäkerhet 

Under våren har det framkommit oklarheter om vilka brandutbildningar som är obligatoriska för 

samtliga medarbetare, och hur ansvaret är fördelat i verksamheten. Information om systematiskt 

brandskyddsarbete, SBA har informerats till förvaltningsledning för vidare information till 

organisationens medarbetare. Förvaltningen för Service ansvarar för brandskyddsarbetet och 

utbildning inom området till samtliga anställda inom kommunen. Vård & Omsorg ansvarar för att 

medarbetare deltar i det systematiska brandskyddsarbetet. 

Under hösten har säkerhetsansvarig på begäran av verksamhetschef för vård- och omsorgsboende 

informerat enhetschefer för vård- och omsorgsboende på ledningsgrupp, om enhetschefers ansvar 

för att anmäla medarbetare till obligatorisk grundutbildning i brandsäkerhet för nyanställda.   

 

Brandskyddsansvarig chef i verksamheterna ansvarar för att: 

 Delta vid genomgång av ansvar för SBA, 1 ggr/år. 

 Informera Service Fastighet om hur verksamheten fungerar på objektet/lokalen. 

 Medverka vid tillsyn av räddningstjänst. 

 Utse minst ett brandombud. 

 

Brandombudets uppdrag: 

 Informera nyanställda om brandsäkerhet, branddörrar, placering av brandsläckare, brandfilt, 

utrymningsvägar på arbetsplatsen etc. 

 Delta vid SBA-kontroll. 

 Följa upp att beslutade åtgärder på objektet blir utförda, återkoppla till Service Fastighet. 

 Medverka vid tillsyn av räddningstjänst. 

 

Obligatorisk brandutbildning för samtliga medarbetare i Vård och Omsorg: 

 Brandskyddsansvarig chef ansvarar för att medarbetare anmäls via kurskatalogen. 

 Samtliga anställda, ordinarie och vikarier i Kungsbacka kommun ska inom 1 år efter 

anställning ha genomgått grundutbildning SBA, innehåll: Brandteori och praktisk släckning. 

 Obligatoriska löpande brandutbildningar för medarbetare inom Vård & Omsorg: 1 ggr/5år. 

 Obligatorisk löpande brandutbildning vård- och omsorgsboende: Utrymningsövning minst 1 

ggr/år.  

 

Utöver utbildning har socialt ansvarig samordnare tagit fram ny riktlinje som syftar till att ge Vård 

& Omsorg ett systematiskt tillvägagångssätt kring att öka riskmedvetenheten och därefter 

genomföra riskanalyser kring rökning för de personer som röker och som Vård & Omsorg utför 

stöd till. 

För att kvalitetssäkra att information om systematiskt brandskyddsarbete har nått ut i verksamheten 

kommer en planering för att via kommande egenkontroll 2021, kontrollera följsamhet enligt 

följande: 

 Brandskyddsansvarig chefs deltagande enligt ansvar. 

 Brandombud utsedd för respektive verksamhet, samt deltagande enligt ansvar. 

 Medarbetares deltagande i obligatorisk grundutbildning. 

 Medarbetares deltagande i obligatorisk löpande brandutbildningar. 
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 Kännedom om riktlinje gällande riskmedvetenhet för brand vid rökning, för personer som 

röker och som Vård & Omsorg utför stöd till.  

 

 

Värmebölja utifrån förutsättningar att hålla lokalerna på Vård och Omsorgsboende svala 

vid höga temperaturer ute 

Folkhälsomyndigheten gick i juni ut med ny rekommendation om att inte använda fläktar för 

kylning av lokaler på vård- och omsorgsboenden utifrån risk för smittspridning med anledning av 

pågående pandemi. 

Rutiner har tagits fram för hur Vård & Omsorg på kort sikt ska kunna hantera värmeböljor för att 

hålla lokaler på vård- och omsorgsboenden svala vid höga temperaturer ute. Även 

rekommendationer för ordinärt boende har tagits fram under sommaren. 2 st kylaggregat per vård- 

och omsorgsboenden har köpts in för att ge möjlighet till sval yta för de enskilda.  

Under hösten kommer en gemensam arbetsgrupp med medarbetare från förvaltningarna Service och 

Vård & Omsorg ta fram förslag på hur man långsiktigt kan arbeta förebyggande med värmeböljor. 

Förslag kommer att överlämnas till respektive ledning för beslut om åtgärd.   

Med anledning av pandemin, så har översynen av hur Kungsbacka kommun långsiktigt kan arbeta 

förebyggande med värmeböljor, uteblivit. Förvaltningen för Service är sammankallande och 

säkerhetsansvarig på Vård & Omsorg deltar i arbetet, då möten planeras. 

 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar med resultat  

Det finns i nuläget inget resultat att redovisa av det systematiska säkerhetsarbetet då det saknas 

uppföljnings- och utvärderingsverktyg för området säkerhet. Detta kommer att vara en prioriterad 

uppgift som förbättringsåtgärd.  

 

Förbättringsåtgärder som har vidtagits eller planeras  

2019 arbetade kommunledningskontoret med att ta fram övergripande risk- och sårbarhetsanalyser 

för Kungsbacka kommun. Samma år arbetade Vård & Omsorg med att ta fram analyser på ett 

övergripande plan för förvaltningen. Utifrån framtagen risk- och sårbarhetsanalyser kommer 

kommunledningskontoret att starta arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner tillsammans med Vård 

& Omsorg som är en prioriterad samhällsviktig verksamhet. Kontinuitetsplan är en planering för 

hur vården och omsorgen ska bedrivas under störda förhållanden. Prioriterade områden inom 

verksamheten kommer att vara el-försörjning till vård- och omsorgsboenden, följsamhet till 

brandskyddsarbete, läkemedelsförsörjning etc. Pandemin har påverkat arbetet och arbetsgruppen är 

för tillfället pausad. Arbetet kommer återupptas när kommunledningskontoret anser att det åter är 

läge. När de övergripande kontinuitetsplaner för Vård & Omsorg är framtagna kommer arbetet 

fortsätta med att ta fram rutiner utifrån framtagna kontinuitetsplaner. Ingen uppdatering av Vård & 

Omsorgs egen säkerhetspärm är aktuell i nuläget.  

Arbetet med övergripande kontinuitetsplanering startades åter upp under oktober, för att återigen 

pausas pga. pandemi i november. Påbörjad kontinuitetsplan är ”Leverera prioriterade medicinska 

insatser”. Arbetet fortsätter då det är möjligt att prioritera uppdraget för verksamheten, utifrån 

pandemin. 
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Säkerhetsansvarig kommer att arbeta vidare med frågan om hur verksamheterna ska redovisa 

följsamhet till övergripande säkerhetsrutiner, då den kontrollfunktionen saknas i nuläget. Detta är 

ett förbättringsområde och förslag kommer att lämnas till ledning för beslut. 

Förbättringsarbete kommer även att ske avseende egenkontroll av systematiskt brandskyddsarbete. 

 

 

 Kunskapsbaserad verksamhet 

Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i 

kvalitetsarbetet och ge god vård och omsorg.  

För att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten genomgår medarbetare fortlöpande 

kompetensutveckling genom olika typer av påbyggnads- och vidareutbildningar. Varje chef 

ansvarar för att uppmärksamma de behov av kompetensutveckling som finns i respektive 

verksamhet – både vad gäller hela yrkeskategorier, enskilda arbetsplatser och enstaka individer.  

 

3.4.1 Bedömning  

Överlag är uppfattningen att utbildningarna håller god kvalité och ger en ökad kunskap och 

engagemang hos medarbetare vilket bidrar till en god och säker vård och omsorg. Bedömningen är 

att verksamheten anpassar sina behov av ny/förstärkt kunskap utifrån de behov som finns i 

verksamheten. Ett exempel på det är att under pandemin har ett stort fokus varit kring utbildning i 

basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Den utbildningen har givits till både 

ordinarie personal och visstidsanställda. Socialt ansvarig samordnare såg förra året behov av att ge 

fördjupad kunskap om dokumentation till verksamheten och användningen av de digitala system 

som används. Detta arbete har påbörjats och kommer fortgå under 2021.  

 

3.4.2 Hygienombudens ansvarsuppdrag 

Under året har det varit stort fokus på pandemin och att skapa förutsättningar för att minska 

smittspridning och skapa en uthållig organisation. En av satsningarna har varit att utöka 

hygienombudens ansvarsuppdrag. Under pandemin har hygienombuden fått extra utbildning i 

covid-19, basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning av Vårdhygien i Halland. Varje 

vecka har veckomöte hållits med hygienombud, utsedda personer och Vårdhygien för att ge stöd, 

information samt svara på frågor.   

 

3.4.3 Nya former av introduktion  

Ytterligare en kompetenssatsning som har skett med anledning av pandemin är att det har tagits 

fram nya former av introduktion. Bland annat har vårdlärarna på gymnasiet genomfört en 

grundutbildning för personal som ingår i Vikariecenter, timvikarier riktade till vård och omsorg. 

Utbildningen gavs till cirka 80 personer inför sommarperioden och var en grundläggande utbildning 

i vård och omsorg. Utbildningen var på två dagar och vände sig till personer utan eller med lite 

erfarenhet och som skulle arbeta inom hemtjänsten eller på ett vård- och omsorgsboende. 

Utbildningen har bland annat berört och smittspridning, basala hygienrutiner, personlig hygien, 

kost, munvård, förflyttningar, bemötande, kommunikation, sekretess och palliativ vård. Det har inte 
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gjorts någon sammanställning/utvärdering av satsningen men övervägande enheter upplever att 

vikariernas kunskap och förutsättningar att utföra arbetet har varit på en hög nivå i år. Utbildningen 

är ett resultat av ett samarbete mellan förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg 

och Gymnasium & Arbetsmarknad. Samtliga vikarier har fått extra riktad utbildning i basala 

hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Detta har getts som webbutbildningar.  

 

3.4.4 Social dokumentation  

En satsning som gjordes i början av 2020 var att förstärka kompetensen kring social dokumentation. 

Socialt ansvarig samordnare genomförande, tillsammans med cheferna, träffar med föreläsning, 

dialog och diskussion kring social dokumentation. Varje träff enhetsanpassades och det var 

respektive chef tillsammans med dokumentationsombuden som tog fram behovet av innehåll och 

vilka områden enheten behövde fördjupad kunskap inom. Under hösten anordnades digitala möten, 

där teori kommer att varvas med praktisk genomgång i de digitala systemen som används av 

verksamheten, ”Dokumentationsskyldighet kopplat till system”. Planeringen är att de 

enhetsanpassade träffarna kommer att startas upp igen efter pandemin.  

 

3.4.5 Digga Halland  

En stor satsning som har avslutats inom förvaltningen är webbutbildning från Digga Halland. Digga 

Halland har varit ett tvåårigt samverkansprojekt som syftat till kompetenshöjande insatser för 

medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet med projektet har även varit att öka 

förutsättningarna för medarbetarna att möta den digitala utvecklingen. I projektet ingick Högskolan 

i Halmstad, Region Halland samt samtliga halländska kommuner. Tillsammans har en 

webbutbildning om cirka tre timmar tagits fram och i Kungsbacka kommun har samtliga 

månadsanställda genomfört denna kompetensutveckling gällande digitalisering. Enkät för 

utvärdering har skett som visar att Digga Halland Kungsbacka har stärkt medarbetarnas 

förutsättningar att känna trygghet och delaktighet i den digitala utvecklingen.  

I Kungsbacka kommun har förvaltningen för Vård & Omsorg utöver detta valt att inom ramen för 

Digga Halland införa rollen digitaliseringscoach som arbetar 10 % av sin ordinarie arbetstid med 

uppdraget. Digitaliseringscoacherna har bland annat varit en del av att ta fram en modell för 

omhändertagandet och testandet av idéer från medarbetare. En viktig del för projektet i Kungsbacka 

har varit att arbeta fram nya former för informationsspridning, för att därav öka förutsättningar för 

medarbetare att vara delaktiga. Projektet avslutas under 2020 och fokus för resterande del av 

projektet är att förankra och implementera plan för arbetet efter projekts avslut och ta tillvara på 

digitaliseringscoacherna och övriga medarbetares engagemang och kompetenshöjning som projektet 

Digga Halland har bidragit till. 

 

3.4.6 Träffar för måltidsombud 

Två gånger per år sker träffar med måltidsombud i kvarboende och på vård- och omsorgsboende 

för, även externa utförare bjuds in. Vårens träff ställdes in på grund av pandemin. En presentation 

spelades in och mejlades till ombuden.  

Presentationen innehöll: 

 Information och genomgång av om Riktlinje för mat och måltider på vård- och 

omsorgsboende 
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 Information och genomgång av Checklista för en bra måltidsmiljö 

 Information och genomgång av Måltidsråd 

 Information om diverse nyheter  

 

Höstens träff hölls via Teams och hade tema Demens. 

 Demenssamordnare Annalena Werdien höll en föreläsning kring måltidssituationen vid 

demensproblematik. 

 Gemensamt metodstöd framtaget av västsvenska kommundietistnätverket: Mat för äldre 

med diabetes inom äldreomsorgen med risk för undernäring. 

 Presentation av materialet ”Matiga smörgåsar” 

 Presentation av Måltidschecklista för kvarboende 

 
 

 Tillgänglighet  

3.5.1 Bedömning 

Bedömningen är att verksamheterna och förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för 

att vara tillgängliga.  

 

3.5.2 Kommunikation som aktivitet för att öka upplevelsen av en tillgänglig socialtjänst 

För att skapa en så tillgänglig verksamheten som möjligt, trots rådande situation med pandemin, har 

förvaltningen skickat ut information till enskilda och anhöriga under perioden. Detta för att beskriva 

läget, vad som gäller och hålla alla informerade om arbetssätt och tillvägagångssätt för olika beslut.  

Förvaltningscentral information som har skickats ut inom vård- och omsorgsboendena: 

 Information om besöksförbud (valfritt att skicka brev, sms och mejl, beroende på hur 

enheten brukar kommunicera med anhöriga). 

 Brev till de som bor på boendet, vad de ska tänka på för att minska risken för smittspridning. 

Enhetschefer bedömde vilka enskilda som kunde ta del av innehållet eller om anhöriga 

skulle delges informationen.  

 Påminnelsebrev om besöksförbud och förslag på hur man kan hålla kontakten istället för 

besök. 

 Information om hur vi arbetar för att minska smittspridningen, exempelvis med 

skyddsutrustning osv.  

 Mall som ska användas vid smitta på boendet och hur enheten och förvaltningen hanterar 

det.  

Under perioden juli till december skickades följande förvaltningscentral information ut inom vård- 

och omsorgsboendena: 

 Brev till boende - Till dig som är 70 år och äldre – vad du gör har betydelse. 

 Brev till anhöriga om möten bakom plexiglas 

 Brev/sms till anhöriga om förlängt besöksförbud 

 Brev/sms till anhöriga om stark avrådan för besök 

 Brev/sms till anhöriga om tillfälligt lokalt besökstopp på växelvård och korttidsboende 

 Brev/sms till anhöriga om lokalt tillfälligt besöksförbud och förlängt besöksförbud 
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 Brev till anhöriga om hur vi arbetar med skyddsutrustning 

 

Förvaltningscentral information som har skickats ut inom hemtjänsten: 

 Brev till enskilda som har hemtjänst; vad kan du förvänta dig under pandemin och vad kan 

du göra själv. 

 Information om hur vi arbetar för att minska smittspridningen, exempelvis med 

skyddsutrustning osv.  

 Information om införande av handling via e-handel (till de personer som har stöd med inköp 

av daglig varor). 

 Brev till enstaka om problem med e-handel kopplat till digitala inköp. 

 

Under perioden juli till december skickades följande förvaltningscentral information ut inom 

hemtjänsten: 

 Brev till anhöriga om hur vi arbetar med skyddsutrustning 

 Brev till omsorgstagare om ev prioriteringar 

 (Vidarebefordrat info från polisen om bedrägerier kopplade till covid) 

  

I samband med covid-19 har det kommit in många frågor och oro från enskilda och anhöriga om 

användning av skyddsutrustning. Allt eftersom rutiner gjorts kända har frågorna avtagit. Beslut och 

tillvägagångssätt har presenterats på kommunens hemsida. https://www.kungsbacka.se/Omsorg-

stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/ Sidan har 

enligt kommunikatör många träffar vilket kan indikera på att kommuninvånarna har använt sidan 

för att inhämta information om förvaltningens arbete kring pandemin.  

För att öka tillgängligheten till information har även information lagts upp på de digitala skärmarna 

som finns, främst inom kommunal regi. Skärmarna är i första hand tänkta till att ge personalen 

information om det som är aktuellt och skärmarna är därför placerade i personalutrymmen. 

Förvaltningen har uppdaterat med aktuell lägesbild för smittade i verksamheterna varje vecka. I 

övrigt har det varierat hur ofta förvaltningen publicerat information på skärmarna men under 

pandemiperioden har det varit mer regelbundet än vanligtvis. Även enhetscheferna/ 

administratörerna har möjlighet att lägga ut information på skärmarna som är enhetsspecifik.   

 

3.5.3 Korttidsplatser under pandemiperioden  

Tillgängligheten på korttidsplatser har under pandemiperioden varit god. Förvaltningen förväntade 

sig ett hårt tryck på korttidsplatser under pandemiperioden, både beroende på en ökad andel 

personer med konstaterad smitta covid-19 samt att de stängda verksamheterna skulle få en negativ 

effekt för enskilda som skulle kunna innebära behov av korttidsplats i avvaktan på verkställighet av 

ordinarie beslut. Anledningen till att det har varit en hög andel tillgängliga korttidsplatser kan vara 

att färre personer har sökt vård, operationer har ställt in eller rädsla för smitta, vilket gjort att färre 

sökt insatsen. 

 

https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/
https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/
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3.5.4 Inflyttningar på vård- och omsorgsboenden under pandemiperioden  

Vård & Omsorg har möjliggjort inflyttningar på vård- och omsorgsboenden under 

pandemiperioden. Det bedömdes viktigt att flödet mellan korttidsenhet/hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende fungerade även under rådande pandemi då behov av insatser från Vård & Omsorg 

och den kommunala hälso- och sjukvården förväntades öka.  

För att möjliggöra in- och utflyttning trots besöksförbudet, både under tiden för det nationella 

beslutet och det tillfälliga lokala beslutet om besöksförbud, har in- och utflyttning samt lokalvård 

skötts av ett antal medarbetare från Förvaltningen för Service. Vård & Omsorg har därmed kunnat 

ställa krav och säkerställa utbildning och information samt efterlevnad av de basala hygienrutinerna 

och kopplingen till covid-19 hos dessa medarbetare. För att kunna visa lägenheter för 

enskilda/anhöriga har det tagits fram digitala visningar, filmer och bilder från samtliga vård- och 

omsorgsboenden inom Kungsbacka kommun. Detta har skickats till enskilda, alternativt dennes 

anhörige, som fått erbjudande om lägenhet.  

 

 Effektivitet  

3.6.1 Bedömning 

Bedömningen är att verksamheten ständigt arbetar för att effektivisera arbetet. Det har ställts stora 

krav på anpassning och effektiv användning av resurser under året, i det arbete som har gjorts 

kopplat till pandemin men även det löpande kvalitetsarbete som har bedrivit.  

 

3.6.2 Arbetat med att stärka kontinuiteten  

Inom kommunal regis hemtjänstverksamhet har flertalet av enheterna övergått från ruttoptimeringen 

till så kallade standardplaneringen i planeringsverktyget. Det nya arbetssättet innebär mer fasta tider 

för de enskilda som har hemtjänst istället för ett tidsspann, och mer "fasta" arbetsrader för 

personalen. Förändringen i arbetssättet har gjort att kontinuitetsmätningen visar på förbättrat resultat 

i flera enheter. Det som är en nackdel är att enskilda med hemtjänst inte har samma valfrihet kring 

att välja tid för utförandet. Det har dock ansetts vara viktigare att arbeta med kontinuiteten då det 

har varit ett område som både enskilda och verksamhet har påtalat brister inom. Kontinuiteten är 

betydelsefull för den upplevda kvalitén av hemtjänsten. För mer information om arbetet hänvisas till 

nämndens årsredovisning. Detta arbetet har varit ett av de mål som angetts för verksamheten och 

återrapporteras därför via årsredovisningen.  

 

3.6.3 Nattpatrullen  

Sedan omorganisationen av nattpatrullen 2018/2019 ser verksamheten samordningseffekter på 

berörd enhet. Numera utgår nattpatrullen från samma arbetsplats och fördelning av resurserna sker 

utifrån behov. Tidigare var nattpersonalen kopplade till olika områdesindelningar medan det nu är 

en och samma arbetsgrupp som utför samtliga nattinsatser som sker inom hela hemtjänstens 

verksamhetsområde.    
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3.6.4 Biståndshandläggarna förändrade arbetssätt under pandemin  

Biståndshandläggarna upplever att det förändrade arbetssättet i samband med pandemin även har 

haft positiva effekter avseende effektiviteten i processer och möten. I samband med pandemin fick 

både interna och externa möten övergå till att bli mer digitala. Det arbetssättet har bidragit till 

minskad tid för förflyttning mellan olika mötesplatser vilket har gjort att biståndshandläggarna har 

frigjort tid för övrigt handläggningsarbete. Hembesök har inte kunnat ske i samma utsträckning som 

tidigare och utredningsarbetet har istället skötts via Skype, Teams, Facetime och telefon.  

Delar av det sociala arbetet behöver kunna ske via personliga möten men många delar i arbetet har, 

genom det förändrade arbetssättet, visat sig fungera att utföra även digitalt som till exempel 

handledning, kommunicering av beslut, avstämningar och handläggarträffar, teamträffar med mera. 

Det bedöms vara viktigt att utvärdera hur förvaltningen har arbetat under pandemiperioden när den 

är över för att beakta och bibehålla de arbetssätt som gett en utveckling och mervärde både för 

enskilda som har kontakt med förvaltningen och interna processer.  

Under pandemin kan digitala möten minska smittrisken och underlätta socialtjänstens kontakter 

med invånare, enskilda och samverkansparter. Samtidigt behöver förvaltningen säkerställa att det 

digitala mötet sker på ett säkert sätt.  

Uppgifter om enskild/patient eller annan person kan dels vara sekretessreglerade enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dels känsliga personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR). För digitala möten gäller samma regler som för fysiska, det vill 

säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. Riktlinje är 

framtagen för att säkerställa att digitala mötet sker på ett säkert sätt.   

 

 Riskanalys  

Samtliga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde har ansvar att systematiskt arbeta med 

riskbedömning för att förebygga risker och på så sätt minska risker för de enskilda och för 

verksamheten.  

3.7.1 Bedömning 

Socialt ansvarig samordnare har tidigare framfört att det varit en svårighet att följa arbetet med risk- 

och konsekvensanalyser och rekommenderat att fler riskanalyser ska genomföras inför olika 

förändrade arbetssätt för att skapa förutsättningar för personalen att förstå syftet med förändringen. 

Under 2020 har flera riskanalyser genomförts och i många riskanalyser har man tagit in en 

tvärprofessionell arbetsgrupp som har deltagit i arbetet med att kartlägga risker och ge förslag på 

åtgärder. Detta har varit en styrka i arbetet med riskanalyser och förhoppningsvis kommer det 

arbete att fortgå även kommande år.  

 

3.7.2 Risk- och konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv och med fokus på covid-19  

Under året har arbetet med riskanalyser haft fokus på risker gällande covid-19. Risk- och 

konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv och med fokus på covid-19 har kompletterat de 

riskanalyser som gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och interna kontrollplanen. Risk- och 

konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv har regelbundet uppdaterats, kartläggning har gjorts 

av nya risker och skattning utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet har uppdaterats. Detta arbete 
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kommer att fortgå under hela pandemin. Vid varje risk som har konstaterats har arbetsgruppen gett 

förslag på åtgärder som kan minimera effekt för enskilda. Vid behov har arbetsgruppen lyft in 

riskområdet till krisledningsstaben inom Vård & Omsorg. Risken har då hanterats i det arbete som 

krisledningsstaben har organiserat.   

 

3.7.3 Risk- och konsekvensanalys flytt till Särö vård- och omsorgsboende - 

brukarperspektiv        

Förstärkta teamet har gjort en risk- och konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv för att ta fram 

en plan ifall det blir ett konstaterat fall eller smittspridning innan inflytt på Särö vård- och 

omsorgsboende och säkra smittspridning i sin helhet inför inflytt till Säro vård- och 

omsorgsboende. Den riskanalys ligger till grund för de åtgärder som rekommenderas för att säkra 

upp flytten avseende att minska risken för smittspridning. 

 

3.7.4 Övriga riskanalyser  

Övriga riskanalyser som har genomförts i verksamheten är bland annat: 

 Arbetsfördelning koordinator/planerare/metodutvecklare inom kommunal regis 

hemtjänstverksamhet.  

 Enkel planering, inför övergången från ruttoptimering till standard planering i 

planeringsverktyget som används inom kommunal regis hemtjänstverksamhet.  

 Digitala inköp, inför övergången från inköp av inköpsteamet till digitala inköp. 

 Utformning av vakresursen, personal som har ett specifikt uppdrag kring av att ge 

vård/omsorg i livets slut.   

 

3.7.5 Individuella riskanalyser 

När risker identifieras som rör enskilda personers vård och omsorg upprättas det en individuell 

handlingsplan för att hantera situationer som kan uppkomma och/eller hur individuellt bemötande 

ska ske i olika situationer. Dessa planer dokumenteras och ska vara för kända för berörda 

medarbetare. Inom flertalet av verksamheterna deltar nattpersonalen på samverkansmöten för att 

synliggöra risker som kan uppkomma nattetid.  

 

 Egenkontroll  

Enkät för egenkontroll har genomförts under våren i enlighet med gällande riktlinje. Enkäten 

besvaras av samtliga verksamheter, både kommunal och privat regi. Enheterna upprättar 

handlingsplaner och skickar in till respektive verksamhetschef senast sista september.  

Egenkontrollen utformas med frågor i olika kapitelindelningar och frågorna besvaras genom 

självskattning. Verksamheterna skattar sin följsamhet till riktlinjer och rutiner från Instämmer inte 

alls (1), Instämmer delvis (2), Instämmer till stor del (3) till Instämmer helt (4). De områden som får 

något längre siffror i självskattningen i egenkontrollen är dokumentation, i dokumentationen ingår 

även genomförandeplan. Dokumentationen är sedan tidigare ett känt förbättringsområde. Området 

dokumentation ingår även som del i interkontrollen, internkontrollens granskningar avseende 
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dokumentation utförs av socialt ansvarig samordnare. Det finns en plan på hur kunskap och 

hantering av dokumentation ska förbättras men arbetet har fått förändras på grund av pandemin.  

 

 

 Uppföljning privata utförare  

Nämnden för Vård & Omsorg har det yttersta ansvaret för all verksamhet inom nämndens 

ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att se till att all verksamhet som ingår i nämndens 

ansvarsområde bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig 

och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden för Vård & Omsorg är 

därmed skyldig att kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal drivs i privat regi.  

Uppföljning och kontroll sker bland annat genom planerade uppföljningar såsom; egenkontroll 

(enkät), uppföljning av kvalitet och ekonomiska uppföljningar, men vid behov även så kallad 

händelsestyrduppföljning och oanmälda tillsynsbesök. Utföraren följs även upp genom 

verksamheternas redovisning till nämnden utifrån årsredovisning, delårsrapport, kvalitetsberättelse 

samt patientsäkerhetsberättelse. Utföraren ska även likt den kommunala regin tillhandahålla de 

uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen eller det organ som nationellt samlar in uppgifter för 

jämförelse av nämndens verksamheter, t ex Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen”. 

Under pandemin har det inte skett några verksamhetsbesök, bland annat på grund av det nationella 

besöksförbudet. Förvaltningen har gjort samma bedömning som Inspektionen för vård och omsorg 

som i mars meddelade att de har ställt in inspektioner som innefattar platsbesök under 

virusutbrottet. Syftet är att minimera smittspridning i riskgrupper, på hälso- och sjukvårdspersonal 

samt att minska belastningen på de verksamheter som är föremål för IVO:s tillsyn.  

Inför årsredovisningen gjordes en skriftlig uppföljning på ett av de vård- och omsorgsboende som 

bedriv i privat regi avseende de mervärden som utföraren har angett i sitt anbud. Uppföljningen 

genomfördes inom utvärderingsområden: 

 Inriktning och kvalitet 

 Riskförebyggande arbete 

 Hälsofrämjande arbete 

 Aktiviteter och social samvaro 

 Delaktighet och inflytande 
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 Kontaktperson  

 Måltidsmiljö 

 

Förvaltningen kommer inom kort att gå igenom svaret. Pandemin har påverkat flera av de delar som 

är offererade. Flera omgivningsfaktorer har också påverkat arbetets utformning tex det nationella 

besöksförbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har förvaltningen förståelse för 

och det kommer finns med i förvaltningens bedömning av verksamhetens arbete. Utvärdering av 

svaret kommer ske under första kvartalet 2021.  

 

 Jämförelser av resultat 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen  
Svarsfrekvensen är lägre än tidigare år- både nationellt och i Kungsbacka kommun. Detta är 

förväntat med tanke på rekommendationerna om att alla över 70 år ska undvika nära sociala 

kontakter. Fler har även besvarat enkäten själva än tidigare år och respondenterna har skattat sitt 

hälsotillstånd som bättre än tidigare år. Socialstyrelsen drar slutsatsen att äldre personer med sämre 

hälsa som vanligtvis deltar i undersökningen troligen är underrepresenterade i årets resultat.  

Vad är ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 

Socialstyrelsen gör årligen en nationell undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, 

vilken besvaras av personer över 65 år som bor hemma med stöd av hemtjänst eller som bor på 

ett vård- och omsorgsboende. Syftet med ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är att ge 

enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån den äldres 

perspektiv. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013. 

 

Av de inkomna svaren syns att fler besvarade enkäten själva samt att respondenterna har bedömt sitt 

hälsotillstånd som mer positivt än tidigare år. Socialstyrelsen drar slutsatsen att äldre personer med 

sämre hälsa som vanligtvis deltar i undersökningen troligen är underrepresenterade i årets resultat. 

På nationell nivå rekommenderar Socialstyrelsen att resultaten tolkas med försiktighet. 

Bedömningen på resultaten för Kungsbacka kommun innebär att det är svårt att avgöra om 

förändringar i resultaten är relaterade till specifika upplevelser under pandemin och om de vid 2021 

års mätning kommer att återgå till liknande resultat som under 2019.  

Sedan reglementsförändringen 2015 gör Vård & Omsorg även en egen enkät som går ut till 

personer under 65 år och som har beslut om hemtjänst. Enkäten genomförs vartannat år och 

genomfördes 2019. Det innebär att det inte finns något resultat för 2020, utan enkät kommer 

genomföras först 2021.  

 

3.10.1 Sammanfattning av resultat för hemtjänst 

I hemtjänsten var svarsfrekvensen i Kungsbacka 56% mot 62% 2019. Inom hemtjänsten har frågor 

relaterade till tid haft ett lägre resultat än tidigare års mätningar. 2020 syns en förbättring för frågan 

om personalen har tillräckligt med tid hemma hos den äldre, men ingen förändring gällande om 

personalen kommer på avtalad tid eller om man kan påverka vid vilka tider man får hjälp. Under 

2020 har hemtjänsten förändrat sitt planeringsverktyg. Den förändringen bedöms kunna ha effekt på 

2021 års mätning, men genomfördes successivt under 2020 och var inte fullt genomförd under 

perioden då enkäten kunde besvaras. Det kan också utläsas en ytterst liten minskning för bemötande 
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och förtroende, hemtjänsten har legat väldigt stabilt sedan 2013. Minskningen behöver 

uppmärksammas och följas under kommande år. 

Hemtjänstens enheter kommer att diskutera och analysera resultatet och varje enhet kommer att gå 

vidare med egna analyser av sitt resultat. Därefter kommer enheterna att lägga in aktiviteter i 

målarbetet för 2021 som förhoppningsvis ska vända trenden med nedåtgående resultat.  

 

3.10.2 Sammanfattning av resultat för vård- och omsorgsboende 

För vård- och omsorgsboende var svarsfrekvensen i Kungsbacka 42% mot föregående års 61%. För 

vård- och omsorgsboendena syns små förändringar mellan åren. Förra året uppmärksammades att 

vissa frågor hade en långsamt fallande trend men denna trend ser ut att ha vänt i årets resultat. Det 

gällde till exempel frågor om information om tillfälliga förändringar och hur man upplever mat och 

måltidssituationer. I årets undersökning uppger fler att de besväras av ensamhet. Eftersom 

besöksförbudet gällt under hela perioden då enkäten var ute är det ett väntat resultat. Resultatet 

visar också på en försämring gällande den upplevda tillgängligheten till läkare och sjuksköterska. 

Bedömningen är att mediebilden av att personer på boenden inte fick tillgång till adekvat vård och 

individuella bedömningar kan ha påverkat resultatet. Resultaten behöver följas upp 2021 för att 

säkerställa att nedgången inte kvarstår. 

Vård- och omsorgsboendena kommer att diskutera och analysera resultatet och varje boende 

kommer att gå vidare med egna analyser av sitt resultat. Därefter kommer de lägga in aktiviteter i 

målarbetet för 2021 som förhoppningsvis ska vända trenden med nedåtgående resultat.  

3.10.3 Jämförelseanalys  

Jämförelseanalys har gjorts som visar hur Vård & Omsorgs resultat står sig mot de kommuner där 

det finns snarlika förutsättningar. Jämförelsekommunerna är utvalda på basis av befolkning, 

befolkningsstruktur och kommunklassificering förort till storstad. Jämförelsekommunerna har 

liknande strukturer och förutsättningar att bedriva verksamhet.  

 Eskilstuna 

 Mölndal 

 Kalmar 

 Kristianstad 

 Luleå 

 Trollhättan 

 Växjö 

Jämförelseanalys hemtjänst 
Kungsbacka har ett bättre resultat, med undantag för de rödmarkerade (sämre resultat), och 

blåmarkerade (samma resultat):  

 Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål  

 Känner sig trygg hemma med hemtjänst 

 Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 

 Personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete 

 Har lätt att få kontakt med personalen vid behov 

 Beslutet är anpassat efter den äldres behov 
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 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

 Får bra bemötande från personalen 

 Känner förtroende för personalen 

 Personalen kommer på avtalad tid 

 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 

 Kan påverka vilka tider man får hjälp 

Jämförelseanalys vård- och omsorgsboende 
Kungsbackas resultat är bättre än jämförelsekommunerna i samtliga redovisade frågor: 

 Får bra bemötande från personalen 

 Känner sig trygg på sitt äldreboende 

 Känner förtroende för personalen 

 Har lätt att få kontakt med personalen vid behov 

 Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 

 Har lätt för att få träffa sjuksköterska vid behov 

 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 

 Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds 

 Kan påverka vilka tider man får hjälp 

 Möjligheten att komma utomhus är bra 

 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 

 

4 Socialt ansvarig samordnares bedömning  

Även om covid-19 har påverkat mycket av utförandet under 2020 är bedömningen att det har 

funnits ett systematiskt arbete för att uppmärksamma behov, göra individuella riskbedömningar och 

möta de enskildas behov i en annorlunda tillvaro. De insatser som är beslutade utifrån 

socialtjänstlagen ska generellt sett utföras. Det kan dock finnas skäl för att omprioritera och 

omfördela resurser för att minska smittspridning, minimera kontaktytor och därmed minska 

sårbarheten och skapa förutsättningar att tillgodose de behov som ovillkorligen måste tillgodoses. 

Individuell hantering har skett vid varje hantering som har påverkat de enskildas beslut. 

Arbetet med att vidareutveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har blivit 

framflyttat på grund av arbetsbelastning. Revidering har gjorts i nuvarande ledningssystem och 

numera ingår informationssäkerheten och säkerhetsarbetet i ledningssystem men övrigt arbete har 

inte utförts enligt plan. Det är ett stort och viktigt arbete och flera funktioner behöver delta i arbetet. 

Den samordningen har inte varit möjlig under 2020. Planering för arbetet ligger i plan för 2021.  

Det har funnits ett systematiskt kvalitetsarbete kring bland annat händelserapportering, BPSD-

skattningar, mätning av måltider, kontinuitetsarbete, teamsamverkan och mycket mera. Fokus har 

också varit att stärka verksamheternas arbete med att få kontroll och uppföljning på den 

dokumentation som görs i de individuella ärendena. Detta arbete kommer att fortgå både på enhets-, 

verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå under 2021.  
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Sammanfattningsvis gör socialt ansvarig samordnare bedömningen att det bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete inom Vård & Omsorg som går i linje med de sex områden för god kvalitet som 

Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram.  

 

Fokus för 2021 års systematiska kvalitetsarbete: 

 vidareutveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 stärka verksamheternas dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen 

 

 

Therese Lindén 

Socialt ansvarig samordnare 

 



 

 

Datum 

2021-02-01 
Diarienummer 

VO 2020-00019 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

 

 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  
(text här under förs automatiskt över till protokollet) 

Vård & Omsorg beslutar att anta informations- och datasäkerhetsberättelse 2020 

Sammanfattning av ärendet  
(text här under förs automatiskt över till protokollet) 

Tidigare år har informations- och dataskyddsarbetet legat under patientsäkerhetsberättelsen. Då vi nu 

kraftigt ökat upp arbetet med informationssäkerhet och dataskydd beslutades att de områdena 

redovisas i en separat berättelse från och med rapport för helår 2020. Vissa delar kommer även finns i 

patientsäkerheten då områdena inte går att skilja helt. I detta underlag finns informations- och 

dataskyddsberättelse för 2020 upprättat av dataskyddskontakt/informationssäkerhetssamordnare 

Beslutsunderlag 
(text här under förs automatiskt över till protokollet) 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Informations- och dataskyddsberättelse 2020, 2021-02-01 
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1 Informationssäkerhet & dataskydd  

Informationssäkerhet syftar till att förebygga och minimera oönskade konsekvenser samt 

risker inom verksamheten genom att arbeta så att information hanteras på ett säkert sätt. 

Informationssäkerhetsarbetet syftar till att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, 

riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.  

• konfidentialitet - att information skyddas för obehörig insyn 

• riktighet - att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig 

• tillgänglighet - att information är nåbar vid rätt tillfälle 

• spårbarhet - att specifika aktiviteter som rör information kan spåras 

 

Dataskyddsarbetet syftar till att säkra förvaltningens användning och behandling av 

personuppgifter. Nämnden är personuppgiftsansvarig i all hantering av personuppgifter som 

vi har fått förtroende att hantera. Dataskyddskontakt är en rådgivande roll som stöttar 

verksamheten i att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom nämnden 

samt informerar och ger råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. 

Dataskyddskontakten fungerar som kontaktperson för tillsynsmyndigheten 

(Datainspektionen), dataskyddsombudet och för registrerade personer. 

Dagligen hanterar förvaltningen stora mängder information och personuppgifter som berör 

allt vi gör inom våra verksamheter. Information är en viktig resurs för oss och är av stor 

betydelse för alla våra verksamheter. Informationssäkerhet handlar om att skapa och 

upprätthålla lämpligt skydd för all information vi hanterar. Vård och Omsorg behöver 

kontinuerligt arbeta med en ökad kunskap och medvetenhet om hur viktigt det är att skydda 

och arbeta på rätt sätt med exempelvis pappersdokument och IT-system.  

Dataskyddsarbetet säkerställer att rätt personuppgifter lagras på rätt ställen, att registrerade 

har rätt att få ta del av vilken information vi behandlar om dem, att den informationen är 

korrekt och att person har rätt att begära att information raderas. Det ska också säkerställa att 

enbart de som har behörighet att se personuppgifter ska ha åtkomst till dem.  

Informationssäkerhet är något som alla medarbetare, chefer och förtroendevalda arbetar med 

dagligen. Informationssäkerhetsregler gäller både för interna och externa aktörer som har 

tillgång till konfidentiell information inom kommunen. Information förekommer i olika 

former och kan vara muntlig, skriftlig eller finnas i IT-system. Information finns främst i form 

av texter men även i bilder, symboler, filmer och ljud. Vad som är lämplig nivå av skydd för 

en viss information, beror på dessa krav, hotbilden och i vilka situationer informationen 

hanteras och hur den lagras, bearbetas och kommuniceras.  

Ledningssystemet ska innehålla de processer och rutiner som krävs för att säkerställa kraven 

på informationssäkerhet & dataskydd. I förvaltningen för Vård & Omsorg utgör 

informationssäkerhet, patientsäkerhet, samt krisberedskap olika delar i säkerhetsarbetet. Vård 

och Omsorg har ett pågående utvecklingsarbete för att enbart ha ett ledningssystem och 

integrera alla perspektiven i kvalitetsledningssystemet.  



   

 

   

 

Från den 15 november 2019 har Kungsbacka kommun nya regler för informationssäkerhet. 

Reglerna handlar om hur vi hanterar information såsom lösenord, information på internet, 

mobila enheter, molntjänster och hur vi skyddar oss mot skadlig kod. Förvaltningen arbetar 

utifrån de kommunövergripande reglerna för informationssäkerhet. 

Förvaltningen har rutiner för behörighet, loggningar, riktighet och konfidentialitet som 

beskriver mer i detalj hur arbetet ska ske för att säkerställa ovanstående.  

 

 Uppföljning  

Under 2020 har uppföljningar gjorts inom följande områden med informationssäkerheten i 

fokus med ett gott utfall och en tydlig satsning på att åtgärda brister inom området. 

 

Klassningar 

Under 2020 har förvaltningen gjort informationsklassificering (även kallad klassning) av flera 

verksamhetssystem och digitala verktyg (Combine, Alfa, Doro GPS-klockor, Beyond Trust, 

Websesam, DF Respons). Klassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt 

åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande 

av informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA. Utifrån klassningen har 

åtgärder påbörjats för att förbättra säkerheten i systemen, även dialog med leverantörerna 

kopplat mot bland annat vite är påbörjat. Utöver det har en större satsning gjorts för att 

hantera de åtgärder som kommit upp och målet är att hanterat alla dessa under 2020. Det har 

vidtagits flera åtgärder utifrån olika brister som uppkommit och arbetet har inneburit att 

säkerheten har förbättrats. 

 

Ledningssystem för informationssäkerhet 

I nämndens interna kontrollplan har flera risker identifierats gällande informationssäkerheten 

och där har även handlingsplaner skapats som ska följas upp kontinuerligt under året.  

Ett tillägg av informationssäkerheten har gjorts i Ledningssystemet för Vård & Omsorg och 

nämnden fattade beslut om detta tillägg i april månad. I denna beskrivs roller och ansvar, 

vilka rutiner som finns för att säkra information och hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 

bedrivas. 

Det systematiska kvalitetsarbetet gällande informationssäkerhet har under våren inte skett i 

tillräcklig omfattning utifrån ledningssystemet då det fortfarande är ett utvecklingsprojekt och 

alla arbetssätt är inte utarbetade och implementerade. En projektledare har tillsatts i juni 

månad för att omhänderta och revidera detta område till hösten. 

 

 

 



   

 

   

 

I ledningssystemet beskrivs roller och ansvarsfördelning. 

Systemförvaltare ansvarar för: 

 digital säkerhet vid idrifttagande och utveckling/förändring 
 att det finns rutiner för behörigheter, loggningar, riktighet samt konfidentialitet. 
 hantering av risker kopplade till bristande informationssäkerhet i system som 

innehåller personuppgifter.  
  

Informationssäkerhetssamordnare & dataskyddskontakt ansvarar för: 

 hantering gällande risker kopplade till brister i följsamhet till GDPR 
 anmälan till Datainspektionen vid personuppgiftsincidenter 
 att det finns registerförteckning för respektive system som behandlar personuppgifter 
 årlig utvärdering av skydd av olovlig åtkomst, med stöd av systemförvaltare 
 kontroll och uppföljning för att säkerställa att huvudman/vårdgivare följer gällande 

krav i föreskrifter för informationssäkerhetsarbete 
 att revidera samt ta fram riktlinjer för informationssäkerhet 
 årligen genomföra riskanalys inom området informationssäkerhet inför arbetet med 

internkontrollplan 
 att redovisning sker delår och helår till förvaltningschef för vidare redovisning till 

nämnd 
 anmälan enligt NIS-direktivet.  
 

 

Viktigt att poängtera att vi är enda förvaltningen i kommunen som har en 

informationssäkerhetssamordnare, den rollen är inte att likställa med rollen som 

dataskyddskontakt. I vårt fall var det dock lämpligt att samla de två delarna på en och samma 

tjänsteperson och på så sätt får vi en helhet. Dessa två roller kan dock ibland ha motsatta 

bilder av samma situation. Som exempel, om vi skulle utreda nattillsyn via kamera skulle en 

informationssäkerhetssamordnare kunna komma till slutsatsen att det är helt ok enligt MBS:s 

föreskrifter som är dennes granskningsfunktion. Medan dataskyddskontakten skulle se många 

svårigheter då Datainspektionen är väldigt kritiska av sådan användning. Det finns också fall 

där IVO har godkänt användande men kommuner har blivit fällda av Datainspektionen. 

Datainspektionen har rätt att till myndigheter utfärda sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner 

kronor. 

 

Mas, Mar och Sas ansvarar för: 

 riktlinje för dokumentation samt händelserapportering. 
 informationssäkerhetsarbetet beskrivs även i patientsäkerhetsberättelsen utifrån ett 

hälso- och sjukvårdsperspektiv. Utöver patientsäkerhetsberättelsen upprättas även en 
kvalitetsberättelse där informationssäkerhetsarbetet beskrivs utifrån 
socialtjänstperspektiv. Tidigare har informationssäkerhetsberättelse varit inbäddad i 
patientsäkerhetsberättelsen men är nu flyttad till en egen från och med helår 2020. 

 

IT-system och digitala verktyg 

Den problematik som funnits under 2018 och 2019 har i delar även utgjort samma 

problematik under 2020.  Det problem som fanns gällande att Combine ”låste sig” och inte 

fanns tillgängligt dyker fortfarande upp men inte alls i samma utsträckning som tidigare. För 

att komma till rätta med detta inväntas den pågående transformationen som görs av 



   

 

   

 

leverantören och Combine kommer också att byta “IT-plattform" under året. Plattformsbytet 

innebär att många av de tidigare informationssäkerhetsbristerna åtgärdas. Många av de gamla 

problemen har försvunnit men vissa nya problem har tillkommit, allt detta hålls under en nära 

övervakning av driftsorganisationen.  

Under 2020 har större åtgärder gjorts för att förbättra säkerheten i omsorgspersonalens cirka 

1000 mobiltelefoner. Bland annat har arbete med omkonfiguration av telefonerna påbörjats 

för att kunna styras från centralt håll, och begränsningar införs i telefonen för att minska 

obehörigt användande. Arbetet kommer att fortgå under första halvan 2021. 

 

Rutin och arbetssätt kopplat mot loggningsgranskning har tagits fram och testats ute i 

verksamheten samt av systemförvaltare. Arbetet med övergripande loggningsgranskning har 

stått i startgroparna men på grund av osäkerheten som var i början på våren med Covid-19-

utbrottet och att förvaltningen gick i stabsläge gjordes bedömningen att genomgång av relativt 

komplicerad rutin till verksamheterna inte var lämplig då många skulle ha svårt att ta in det. 

Loggningsrutinen är nu däremot klar och förmedlad till verksamheten. På grund av Covid har 

inga större eller systematiska slumpmässiga loggranskningar utförts ännu. De kommer dock 

starta direkt efter årsskiftet 2020/2021 och därefter utföras regelbundet. 

Förvaltningsplaner för IT-system/digitala verktyg beskriver ansvar och roller i systemen. För 

de IT-system där Vård & Omsorg är systemägare och som har störst påverkan på kund- och 

patientsäkerheten finns det nu förvaltningsplaner. Förvaltningsplaner för IT-system ska 

årligen revideras och blev reviderade under hösten 2020. En del mindre system som inte har 

samma dignitet har inga förvaltningsplaner ännu.  

PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med leverantörer finns nu på samtliga IT-system på 

Vård & Omsorg och det är ett löpande inflöde av flera i takt med att vi börjar använda fler och 

fler system. Vi upptäcker även löpande nya områden där PUB-avtal krävs men där det har 

saknats, när något sådant uppdagas startas arbetet omedelbart med upprättande av PUB-avtal. 

 Riskanalyser 

Följande riskanalyser har gjorts under 2020 

1.2.1 Genomförda riskanalyser avseende informationssäkerhet 

 Riskanalys i dialogform om Covid-19 och hanteringen av våra verksamhetssystem och 

dess behörigheter.  

 Riskanalys inför internkontrollplan 2020 (höst -19). Årligt återkommande inför beslut 

om nämndens internkontrollplan. Informationssäkerhet täcks in.  

 Riskanalys för ny behörighetstruktur i Swedlock (digitala nycklar).  

 Riskanalys för att digitalisera faxen 

 Riskanalys för att starta upp egen supportorganisation på VO  

 Riskanalys för säkra digitala möten 

 Riskanalys för ställningstagande för att få använda teams tillfälligt för känsliga samtal 

 

Viktigt att påpeka här är att på sikt ska samtliga riskanalyser som utförs i förvaltningen ha 

med informationssäkerheten som ett självklart perspektiv. Bedömningen är dock att vi inte har 



   

 

   

 

tillräckligt hög grad av mognad i förvaltningen vad gäller informationssäkerhet och när de 

utbildningarna som är planerade är utförda kommer detta förstärka medvetenheten i 

förvaltningen om det och därmed kommer mognaden öka och med det 

informationssäkerhetsperspektivet. 

Någon sammanhållen riskanalys utifrån informationssäkerhet, i den bemärkelse som avses i 

HSLF-FS 2016:40 har dock inte genomförts då ledningssystemet är under utveckling. En 

övergripande riskanalys under hösten 2020 var planerad men denna har inte hunnit realiseras. 

Anledningen är att vi saknade tillräcklig information för att kunna göra en ordentlig 

riskanalys. Istället lades fokus på att göra en kartläggning enligt MBS:s mall på 115 

kontrollpunkter där man gjorde en internkontroll på vårt informationssäkerhetsarbete. Denna 

internkontroll ska vara grunden till en övergripande risk & konsekvensanalys under 2021. 

 

 Åtgärder 

Under året har en mängd åtgärder vidtagits för att förbättra informationssäkerheten & 

dataskyddet. De som är av större betydelse är: 

 

1.3.1 Granskning  

Händelserapportering sker i förhållande till incidentrapportering gällande brister i digitala 

system innehållande personuppgifter.  

 

1.3.2 Utvecklingsarbete informationssäkerhet 

2018 genomfördes en genomlysning av föreskriften HSLF-FS 2016:40 och ett arbete 

påbörjades i syfte att arbeta i enlighet med föreskriften och enligt ledningssystemet. Detta 

arbete har fortskridit enligt plan under 2019 men har under första halvåret 2020 inte kommit 

igång i den omfattning som var planerad i rådande läge på grund av Covid-19 och 

sjukfrånvaro av utsedd ansvarig stödfunktion. 

Under våren påbörjades ett arbete med att göra en processkartläggning utifrån Hälso- och 

sjukvårdsprocessen risk och sårbarheter. Detta arbete har också pausats under våren på grund 

av Covid-19. 

Nämnden och förvaltningsledningen har fått information om Vård & Omsorgs rutin gällande 

informationssäkerhet och ledningssystemet har reviderats. 

Under våren har en rutin tagits fram för omhändertagande av skyddad identitet både gällande 

brukare och personal och implementerats i verksamheten. 

Vidare har justeringar skett i rutiner och riktlinjer baserade på personella förändringar i 

förvaltningen. 

 



   

 

   

 

1.3.3 Åtgärder gällande brister i verksamhetssystemet Combine 

Uppföljningar av instabilitet 

Uppföljning av instabiliteten och krascherna som Combine haft under 2019 och tidigare 

(2018) bevakas och kommer att följas upp under hela transformationen av plattform i 

Combine. 

 

1.3.4 Översyn av behörighet gällande digitala nycklar  

En incident uppstod då personal inte kunde komma in i läkemedelsskåpen. Utredning och 

åtgärdsplan gjordes i vilken det framkom att behörigheterna på nycklarna var för många i 

antal och nycklarna kunde inte hantera det. En åtgärdsplan togs fram för akut och långsiktig 

hantering.  

 

Steg 1: Minska tillgång till lås på nycklarna som inte behövs. 

- Åtgärdat under 2019 

 

Steg 2: Ta fram en långsiktig plan på hur behörighetsstrukturen kan se ut med tillhörande risk 

& konsekvensanalys.  

-Har arbetats kontinuerligt med men har blivit försenat på grund av personella förändringar på 

verksamhetsutveckling. Nu är dock alla förberedelserna klara och flytten till nytt system och 

förändringar av behörigheter är pågående och beräknas vara klara tidig vår 2021(dec 2020). 

 

1.3.5 Åtgärder gällande behörigheter i Combine 

I samband med Covid-19 har en översyn av behörigheter gjorts och det har säkerställts att 

enhetscheferna har tillgång till det de behöver. 

1.3.6 Dataskydd 

Under året har det gjorts 10 större incidentrapporteringar kopplat mot GDPR varav 8 har 

bedömts vara tillräckligt allvarliga för att anmälas till Datainspektionen. Flera av 

utredningarna är gjorda tillsammans med bland annat IF & GA och samarbetet har varit 

sömlöst.  

 

Tittar man historiskt har vi haft en mycket lägre andel av utredningar, 2019 fanns det 

exempelvis 2 utredningar på hela året. Att siffran är mycket högre i år beror bland annat på 

att: en större satsning har gjorts på området, att rutiner och riktlinjer har flyttat 

utredningsansvaret från enhetschef till dataskyddskontakt samt att information har gått ut. 

Därmed ses ökningen från 2 till 10 utredningar på det stora hela väldigt positivt då det 

troligen visar att medvetenheten ökar och att förändringarna i verksamheten har gett önskad 

effekt. 

Utöver de 12 större utredningar som har utretts har ett 10-tal mindre utredningar gjorts av 

dataskyddskontakt i händelser som var av mindre allvarlig karaktär. 

 



   

 

   

 

Viktigt att poängtera att detta är den reaktiva delen av arbetet. Dataskyddskontakten som roll 

har även deltagit i flertalet utredningar om kommande förändringar, detta för att proaktivt 

förhindra att incidenter kan ske. 

 

 Utvärdering 

Vilka uppföljningar gällande skydd mot olovlig åtkomst har genomförts under 2020? 

IVO-granskning 

I februari inkom beslut ifrån Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på den tillsyn som 

gjordes juni 2019 

IVO har identifierat följande brister vid tidpunkten för inspektionen juni 2019: 

 Kommunen vidtog inte fullt ut åtgärder för att hantera risker i nätverk och 

informationssystem som berör hälso- och sjukvården. 

 Kommunen genomförde inte årliga riskanalyser på övergripande nivå som underlag 

för att uppdatera åtgärdsplanerna. 

 Ledningens och övriga organisationens ansvar för det systematiska 

informationssäkerhetsarbetet var inte tydliggjort i tillräcklig omfattning.  

 

En del av kritiken berörde kommunövergripande hantering av informationssäkerhetsområdet. 

På Vård & Omsorg togs en handlingsplan fram för att identifiera åtgärder som arbetas med i 

en utsedd grupp utifrån patientsäkerhet-, säkerhet- och informationssäkerhetsperspektiv. Flera 

av dessa åtgärder har redovisats i denna delårsredovisning. Det som kvarstår är att 

implementera det systematiska informationssäkerhetsarbetet och ta fram en plan för 

utbildning och information av informationssäkerhet i verksamheten och vid introduktion av 

nyanställda. 

 

GDPR-granskning 

Av Artikel 39 dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka 

efterlevnaden av förordningen, av andra av unionens eller medlemsstaternas 

dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av 

personuppgifter. En del av detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att kontrollera 

att den efterlever förordningen. Kommunens Dataskyddsombud har gjort två granskningar 

under året: 

1. Av nämndens personuppgiftsbehandlingar i en förteckning. 

2. Av nämndens hantering av personuppgiftsincidenter 

 

Granskningen har skett genom tre aktiviteter 

 Granskningsfrågor 

 Möte med förvaltningen 



   

 

   

 

 Stickprovskontroll i förteckningen. 

 Personuppgiftsförteckning 

Slutsatser av granskningen är att innehållet i förteckningen visar stickproven på att det skett 

god ifyllnad men att innehållet bör gås igenom ytterligare för att säkerställa kvaliteten på 

förteckningen. 

Granskaren kommer också fram till organiseringen av informationssäkerhet i kombination 

med patientsäkerhet och övriga säkerhetsfrågor är positiv för att fånga upp 

personuppgiftsbehandlingar. Vård & Omsorg kan genom att bredda angreppsättet i 

kartläggningsarbete (exempelvis genom att även utgå ifrån dokumenthanteringsplan, 

reglemente och huvud- och stödprocesser) ytterligare säkerställa att 

informationskartläggningen och förteckningen fångat de behandlingar som sker i 

verksamheten. 

Nämnden får en redovisning av denna granskning av kommunens Dataskyddsombud i juni 

månad. 

 Hantering av personuppgiftsincidenter 

Under hösten skedde granskning av Dataskyddsombud (DSO) som ska utföras årligen. Temat 

för årets granskning var hur förvaltningen hanterade personuppgiftsincidenter. På det stora 

hela var DSO nöjd med arbetet och de synpunkter som fanns är under bearbetning. 

Synpunkterna var att det fanns ett upparbetat arbetssätt för hantering av 

personuppgiftsincidenter (PUI) men ingen formell rutin tagen för det. Rutinen har efter 

granskning tagits fram. Därefter fanns en synpunkt att ersättare saknades för 

dataskyddskontakt vid frånvaro, denna fråga togs till ansvariga chefer som arbetet på en 

lösning för problemet och för tillfället sköts det under fallbasis. Viktigt att tillägga är att det 

inte finns en skyldighet att ha en dataskyddskontakt enligt lag, men DSO ansåg det som 

olämpligt, detta då ingen finns som kan utreda personuppgiftsincidenter och göra 

rapporteringar till Datainspektionen som behöver ske inom 72h från att myndigheten fått 

vetskap om incident. 

Samma problematik finns i informationssäkerhetsarbetet där tidsramen är 6 h från att 

myndigheten fått vetskap om incident, men där har vi en högre kompetens inom 

verksamheten. 

 

Olovlig åtkomst 

Vårdgivaren har under första halvåret gjort utvärderingar av skydd mot olovlig åtkomst till 

datornätverk och informationssystem på flertalet externa system såsom avses i HSLFS 

2016:40. Detta har främst skett i samband med informationsklassningar men även i andra 

sammanhang. Förvaltningen har utvecklingspotential i detta arbete då detta inte skett så 

systematiskt som vore önskvärt och inte i samtliga system, som ovan förordning kräver. En 

plan finns för att hantera detta genom att ta med detta i den årliga avtalsuppföljningen med 

leverantörer. Vad gäller de system som driftas av kommunen internt (digitalt center) har ingen 



   

 

   

 

utvärdering skett och detta tas med i höstens arbete. Tidigare granskningar som har gjorts har 

visat att digitalt centers egna krav på säkerhet överträffar lagkravens. 

 

Dokumenthanteringsplan 

Under året har arbetet med att revidera Vård & Omsorgs dokumenthanteringsplan pågått, 

vilken tas upp för beslut i nämnden den 17/6 2020. En dokumenthanteringsplan är ett levande 

styrdokument för hur de handlingar som uppstår i en myndighets verksamhet ska hanteras och 

som årligen behöver revideras för att ha en uppdaterad och aktuell lägesbeskrivning. Den nu 

genomförda revideringen av dokumenthanteringsplanen har varit av större karaktär eftersom 

den senast reviderades den 5/5 2017 och antogs av nämnden den 21/2 2018. Revideringen och 

sedermera implementeringen av förändringarna i dokumenthanteringsplanen förväntas skapa 

förutsättningar för en konsekvent hantering av handlingar så att lagar och regler efterlevs samt 

ge en överblick, och underlätta möjligheten att söka fram och ta del av allmänna handlingar. 

 

1.4.1 Loggningar 

Kravet på loggningskontroll avser åtkomst inom vårdgivarens inre sekretessområde samt 

direktåtkomst vid sammanhållen journalföring. Kravet omfattar alla typer av patientuppgifter. 

Loggningskontroll ska göras i den omfattningen att den är förebyggande och meningsfull. 

Detta uppnås genom en kombination av i huvudsak fyra skäl att göra loggningskontroll.  

1. Systematisk stickprovskontroll i form av slumpvis urval. 

2. Särskild händelse eller misstanke så som brukare med skyddade personuppgifter, 

uppgifter om allmänt kända personer. På uppdrag från verksamhetschef, Mas, Mar och 

Sas. 

3. Brukare, patient eller kunds begäran. 

4. Vid nödöppning (forcerar en spärr kring samtycke) för tillträde till NPÖ. Granskas av 

närmsta chef. 

 

Magna Cura 

Loggningar av händelser i Magna Cura, verksamhetssystem som fortfarande används i vissa 

delar, följer uppsatta stickprovsrutiner (skäl nr 1 ovan). Detta innebär loggning en gång i 

månaden och tio personer per tillfälle. Logg granskas av närmaste chef som kvitterar och 

skickar åter till systemförvaltare. Loggningen arkiveras i minst tio år. 

 

Combine 

Vad gäller loggningar i Combine har dessa genomförts sporadiskt under halvåret men på 

grund av rådande läge har dessa som tidigare nämnts stannat av. Avtalsuppföljning och skydd 

mot olovlig åtkomst. 

 



   

 

   

 

Årligen sker avstämning med leverantörer av system innehållande personuppgifter utifrån de 

krav som är ställda, support som ska ges och om det är något annat av värde som är kopplat 

till avtalen att diskutera. Kommunens IT-avdelning har ett skydd mot olovlig åtkomst till 

systemen. De får varningar/signaler om det är så att någon har försökt att komma åt nätverket. 

Sammanställning av resultat av avtalsuppföljning och utvärdering kommer att ske under 

hösten.  

 Sammanfattning informationssäkerhet & dataskydd 

Bedömning avseende informationssäkerhet är att förvaltningen genomfört många åtgärder för 

att säkerställa att olika system är säkra samt att de lever upp till ställda lagkrav. Arbetet har 

varit omfattande och präglats av att ”släcka bränder”. Det saknas dock ett systematiskt 

kvalitetsarbete gällande informationssäkerhet främst avseende riskanalys och uppföljning på 

förvaltningsnivå.  

Det har genomförts riskanalyser på systemnivå gällande informationssäkerhet under året, men 

det finns inte någon sammanhållen riskanalys eller uppföljning som avses i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården. Informationssäkerhetsarbetet behöver även ingå som 

en naturlig del av övrigt systematiskt kvalitetsarbete och vara en del av ledningssystemet. Det 

systematiska och förvaltningsövergripande säkerhetsarbetet behöver förbättras under 2020 för 

att vårdgivaren ska kunna säkerställa informationssäkerheten. 

Ett annat område som behöver fokuseras på är en utbildningssatsning gällande 

informationssäkerhet för samtliga befintliga chefer & medarbetare. Informationssäkerheten 

måste också finnas med som en grund i utbildning för nyanställda medarbetare och chefer 

med information utifrån sina respektive roller. Det här området är viktigt då vi som 

förvaltning inte kommer få in anmälningar om incidenter om inte medvetenheten finns om 

vad som är en incident. Siffror från Dataskyddsombud visar tydligt att VO ligger efter i 

området, där vi under 2019 hade två personuppgiftsincidenter, vilket är väldigt lågt sett till 

antalet anställda och den mängden data vi hanterar. 

En stor hjälp till informationssäkerheten kommer även vara den reviderade 

dokumenthanteringsplanen där många av delarna samspelar tillsammans med 

informationssäkerheten. Planen som är framtagen ökar konfidentialitet, riktighet, spårbarhet 

och tillgänglighet i allra högsta grad. Detta genom att vi kommer veta var våra dokument 

finns och vad som finns i dem, det i sig kommer göra ämnet informationssäkerhet mer 

konkret och lättare att förstå och därmed efterlevas. 

Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen 

för Vård & Omsorg är av god kvalitet i verksamheten utifrån de uppsatta mål, statistik samt 

utifrån granskningar och uppföljningar som genomförts.  

 

2021-01-15 

Damir Mahmutovic, dataskyddskontakt & Informationssäkerhetssamordnare 
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Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta uppföljningsrapport för intern kontroll 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har intern kontroll genomförts på nämndens verksamhetsområden. Coronapandemin har 

påverkat möjligheterna att genomföra intern kontroll under året, och vissa kontroller vad gäller hälso- 

och sjukvårdens område har inte genomförts. De kontroller som inte är genomförda under 2020 är 

överflyttade till 2021. För 2020 bedöms avsaknaden av granskningar på verksamhetsområdena vara 

den största bristen.  

Av de utförda granskningarna är risken för att medarbetare utan formell kompetens anställs på långa 

vikariat och uppnår företrädesrätt eller konverteringsrätt den som bedöms kunna påverka 

verksamheten mest på längre sikt. Riskerna inom digitaliseringsområdet kommer att vara stora ju mer 

beroende verksamheten blir av digitala verktyg. Glädjande nog syns en utveckling under de senaste 

åren, där målmedvetet arbete har skapat struktur och rutiner för loggningar, funktionalitetstester innan 

uppdateringar i programvara och ett större fokus på informationssäkerhet och dataskydd. Flera 

åtgärder kopplade till informationssäkerheten fortsätter in i 2021. 

På de områden där brister konstaterats har åtgärder genomförts.  

Resultatet av arbetet med intern kontroll samt självskattningen visar att nämndens verksamhetsområde 

präglas av tillfredställande strukturer. Det är på intet sätt så att nämndens verksamhetsområde inte har 

uppvisat några brister, men det finns fungerande arbetssätt för att hantera uppkomna brister. Då brister 

upptäcks i samband med att kontrollmoment genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna följs upp för att 

säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig och 

utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår; 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
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• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020, ??? 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Susanne Edgren     Maria Hallberg 

Utvecklingsledare     Verksamhetschef 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 

kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår : 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 

utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 

genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 

kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämnden antar årligen en internkontrollplan, som syftar till att granska och följa upp verksamheten 

för att förebygga att allvarliga fel begås. I internkontrollplanen anges vilka områden som bedöms 

vara av värde att följa upp, exempelvis ekonomi, säkerhet, handläggning och verkställighet av 

insatser enligt SoL/HSL och negativa händelser/ dokumentation. Internkontrollplanen tas fram 

genom att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs i förvaltningen. Risk- och 

väsentlighetsanalysen bygger på de egenkontroller som utförs av verksamheten under året. På så 

sätt lyfts en systematik för att fånga områden som behöver granskas förvaltningsövergripande. 

Internkontrollplanen revideras årligen beroende på vad som framkommer i risk- och 

väsentlighetsanalysen. Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på risker för brister i 

informationssäkerhet och dataskydd, och detta gäller även när vi följer upp 2020, samt när vi tittar 

framåt in i 2021. 

Resultatet av internkontrollerna redovisas i sin helhet via denna uppföljningsrapport, och löpande 

under året kan resultat redovisas till olika instanser såsom verksamhetschef, förvaltningschef och 

nämnd, beroende på område och väsentlighetsgrad. 
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2 Sammanfattning 

Under året har inte alla planerade granskningar kunnat genomföras inom framförallt hälso- och 

sjukvården. Det har varit ett annorlunda år, där pandemin har påverkat alla yrkesfunktioner och all 

verksamhet som har bedrivits. De uteblivna granskningarna lämnar ett tomrum i bedömningen, 

eftersom det är dessa områden som tidigare år bedömts utgöra de allvarligaste bristerna. I år bedöms 

avsaknaden av granskningar på verksamhetsområdena vara den största bristen. 

Av de utförda granskningarna är risken för att medarbetare utan formell kompetens anställs på långa 

vikariat och uppnår företrädesrätt eller konverteringsrätt den som bedöms kunna påverka 

verksamheten mest på längre sikt. Riskerna inom digitaliseringsområdet kommer att vara stora ju 

mer beroende verksamheten blir av digitala verktyg. Glädjande nog syns en utveckling under de 

senaste åren, där målmedvetet arbete har skapat struktur och rutiner för loggningar, 

funktionalitetstester innan uppdateringar i programvara och ett större fokus på informationssäkerhet 

och dataskydd. Flera åtgärder kopplade till informationssäkerheten fortsätter in i 2021. 

Områden som visar behov av ytterligare åtgärder är kontroll av aktuella behörigheter och avslut av 

behörigheter vid avslut av anställning (eller byte av tjänst). En ny e-tjänst lanserades under slutet av 

2020 för att hantera behörigheter, och under 2021 ska tillämpningen av densamma följas upp för att 

säkerställa att den fungerar såsom tänkt. Representationskostnaderna visar på ett fortsatt behov av 

utbildning och information för att bibehålla bättre resultat. 

Resultatet av arbetet med intern kontroll samt självskattningen visar att nämndens 

verksamhetsområde präglas av tillfredställande strukturer, med undantag för de uteblivna 

granskningarna. Dock har belastningen på medicinskt ansvariga varit hård under hela pandemin, 

och prioriteringen mellan arbetsuppgifter har varit hård. På ett övergripande plan är bedömningen 

att nämndens verksamhetsområden kan uppvisa brister, men att det då finns fungerande arbetssätt 

för att hantera uppkomna brister. Då brister upptäcks i samband med att kontrollmoment genomförs 

vidtas åtgärder. Åtgärderna följs upp för att säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser 

nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av 

säkerhet uppnår 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 

Arbetet med internkontrollplanen utgår från den riskanalys som görs av funktioner med centrala 

ansvarsområden för verksamheten i förvaltningen. Det inkluderar till exempel controller, HR-

specialist, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering), SAS (Socialt ansvarig samordnare), utvecklingsledare med ansvar för 

säkerhetsfrågor, utvecklingsledare med ansvar för IT och informationssäkerhet, utvecklingsledare 

externa utförare och representant för myndighetsutövningen. 

Som grund för riskanalysen används egenkontrollen som görs av verksamhetsområdena för att 

säkerställa att man följer de lagar, regler och rutiner som finns för verksamheten. Egenkontrollen 

görs av alla utförare, oavsett om de är kommunala eller externa. In i riskanalysen tas också alla 

typer av tillsyner, granskningar, kontroller och sammanställningar som har gjorts i verksamheten, 

avvikelser och klagomål som inkommit på verksamheten, fel som upptäckts under innevarande år 

och nya lagar och föreskrifter som ska följas. 

Under året löper arbetet med att genomföra och följa upp de kontroller och granskningar som lyfts 

fram i interkontrollplanen. Resultatet av granskningarna redovisas för den verksamhet som berörs, 

och många redovisas löpande för nämnden under året. I samband med att granskningar slutförs 

upprättas vid behov åtgärder. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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Konsekvens 

 

Kritisk Hög Medel Totalt: 21 

 

Kritisk 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den 
inte får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 
år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  
Risknumm

er 
Risker Till plan 

4 21 

13 

19 18 16 

15 12 7 5 2 1 9 

17 

20 

14 11 10 8 6 3 

9 11 1 
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Kategorier  
Risknumm

er 
Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av 

semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 

anställning säkerställer inte att alla behörigheter till 

system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

 3 Medarbetare utan formell kompetens anställs på 

långa vikariat och uppnår företrädesrätt eller 

konverteringsrätt. 

Ja 

Ekonomi   4 Kommunövergripande risk: Manuella betalningar Ja 

 5 Kommunövergripande risk: Redovisning av 

representation 

Ja 

Informationssäkerh

et och 

administration  

 6 Risk att obehöriga kommer åt information om 

enskilda personer. 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 

av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 

systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 8 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om 

och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service 

Ja 

 9 Risk att samverkande verksamhetssystem slutar 

interagera 

Ja 

 10 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 

förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

 11 Att informationssäkerheten i förvaltningen brister Ja 

 12 Risk att personuppgifter hanteras på felaktiga sätt Ja 

Verksamhet   13 Bristande följsamhet till riktlinje för 

händelserapportering 

Ja 

 14 Risk att processen ansökan-beslut-verkställighet inte 

följs 

Ja 

 15 Risk att genomförandeplan ej upprättas korrekt Ja 

 16 Bristande följsamhet till gällande riktlinjer för 

dokumentation,  för omsorgspersonal. 

Ja 

 17 Bristande följsamhet till riktlinjen för lex Sarah Ja 

 18 Brister i följsamhet till riktlinjen för hälso- och 

sjukvårdsdokumentation 

Ja 

 19 Bristande informationssäkerhet avseende 

dokumentation hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Ja 

 20 Risk att inte kunderna får någon vård eller omsorg i 

samband med konkurs eller uppsägning av avtal med 

extern hemtjänstutförare. 

Ja 

 21 Bristande läkartillgänglighet Ja 
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4.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering Finns ingen kontanthanering inom förvaltningen 

Verksamhet 

 
 Bristande 

följsamhet till 

riktlinje för 

delegering 

Implementering av nytt system för delegeringsprocesseun udner 2020. 

Risker hanteras och säkerställs inom projektet. 

 Risk att 

brandutrustning 

inte kontrolleras 

Hanteras enligt SBA, systematiskt brandskyddsarbete 

 Risk att 

utrymningsrutin 

för personal och 

boende inte är 

känd i 

verksamheten för 

vård- och 

omsorgsboenden 

Hanteras enligt SBA, systematiskt brandskyddsarbete 

 Risk att 

utrymningsrutin 

för personal inte är 

känd i 

verksamheten för 

övriga lokaler 

(exklusive vård- 

och 

omsorgsboenden) 

utifrån 

arbetsgivaransvar 

Hanteras enligt SBA, systematiskt brandskyddsarbete 

 Bristande 

följsamhet till 

riktlinje för 

läkemedelshanteri

ng 

Årlig uppföljning sker enligt föreskrift av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska samt farmaceut. 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 

Granskningar har genomförts inom områdena personal, ekonomi, informationssäkerhet och 

administration samt verksamhet. Nämndens verksamhetsområde har under 2020 varit kraftigt 

påverkat av Coronapandemin, och flera granskningar har flyttats fram i omgångar, eller inte kunnat 

genomföras på grund av arbetsbelastningen. I de fall detta uppstått följer granskningarna med in i 

2021. 

Resultatet av granskningarna visar att för personal och ekonomi återfinns brister i behörigheter 

kopplade till system samt företrädesrätten. Vård & Omsorg har arbetat med behörigheterna i 

systemet inom ramen för internkontrollen även tidigare år. Kvarstående brist som uppmärksammas 

är processen för avslut av anställning, så att informationen når de som behöver nås av den. Avslut 

av anställning ska kopplas till AD-kontot, men den processen är inte klar och därav finns en åtgärd 

kvar som förs med in i 2021. HR har uppmärksammat risken att medarbetare utan formell 

kompetens anställs på långa vikariat och uppnår företrädesrätt eller konverteringsrätt. Under 2020 

har kontrollerna inte fungerat, och medarbetare utan formell kompetens har anställts på fasta 

anställningar. En rutin för hur företrädesrätten ska hanteras ska tas fram och kvarstår in i 2021. 

Granskningen av representationskostnader visar att förvaltningens åtgärder i form av utbildning och 

information ger fortsatt effekt med cirka 70% korrekt hanterade fakturor relaterade till 

representation. Bedömning är att fortsatt utbildning och genomgångar krävs, dels för att hålla uppe 

det goda resultatet, och dels för att alla ska förstå hur representationen ska hanteras. 

Granskningar av risker inom informationssäkerhet och digitalisering har lett till åtgärder från 

förvaltningens sida. 

Granskningarna av risker kopplade till att obehöriga kommer åt information om enskilda personer 

fanns med från 2019 års plan. Loggningarna är vid granskningen formaliserade och strukturerade. 

Gallring av inaktiva användare kopplas även den till AD-kontot, och hanteras på samma sätt som 

vid processen för avslut av anställning. Granskningen av matchning mellan behörighetsdokument 

och behörighetsroller är endast genomförd för chefsrollen och överförs till nästkommande år. 

Digitala verktyg och system fyller en allt viktigare funktion i verksamheten. Förvaltningen har 

granskat hur systemförvaltarmodellen fungerar i förvaltningen. Granskningen visar att de 

obligatoriska dokumenten (avtal, PUB-avtal och förvaltningsplan med utpekade roller) finns på 

plats för de system där Vård & Omsorg är systemägare. Däremot har inte avtalsuppföljning skett 

som planerat, utan skjutits på till 2021. Här finns också en åtgärd kopplad, att ta fram en checklista 

för att förenkla att alla delar av avtalsuppföljningen täcks under mötet. 

Det har också förts fram en risk att samverkande verksamhetssystem slutar interagera, här har 

förvaltningen genomfört funktionalitetsgranskningar för att testa nya releaser i egen testmiljö. Så 

kallad "integrationstester" är nu uppsatta och testas inför varje release, samt finns med i 

testprotokollen. 

Inom informationssäkerhet har granskning skett av följsamhet till riktlinje för informationssäkerhet, 

rutin för personuppgiftsincident samt uppdaterade registerförteckningar (där det framkommer var i 

förvaltningen det upprättats listor med personuppgifter). Både riktlinjen för informationssäkerhet 

och registerförteckningarna förs vidare till 2021, medan följsamheten till rutin för 

personuppgiftsincident successivt har blivit bättre under året och bedöms fungera. 
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Granskningarna i verksamheten visar att vissa granskningar inte är utförda enligt plan. 

Granskningsaktiviteter har skjutits från våren till hösten på grund av Coronapandemin, och därefter 

till våren 2021 på grund av det aktuella läget. Andra är inte utförda på grund av arbetsbelastningen 

för medicinskt och socialt ansvariga. Dessa förs vidare till 2021. Granskning av dokumentation 

kring lex Sarah och den enskildes delaktighet i genomförandeplan visar på brister. För lex Sarah har 

dokumentationen brustit vad gäller information om att lex Sarah-utredning har genomförts och 

vilket ställningstagande utredningen har avslutats med. Dock har samtliga händelser utretts och 

hanterats, vilket bedöms vara den viktigaste aspekten kring hanteringen. Dokumentationen kring 

den enskildes delaktighet i genomförandeplan visar att aktuell genomförandeplan finns i nio av elva 

fall och att det finns en beskrivning av den enskildes delaktighet i alla genomförandeplaner. 

Bedömning av socialt ansvarig samordnare är dock att arbetet med att beskriva den enskildes 

delaktighet kan fördjupas ytterligare. Det pågår en kompetensförstärkning kring hur uppgifter ska 

fyllas i kring delaktigheten. Det ska tydligt framgå om den enskilde har deltagit i planeringen av 

genomförandeplanen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hens synpunkter och önskemål. 

Fortsatta kompetensinsatser kommer att ske under 2021. 

Vad händer när åtgärd krävs? 

När risker granskats och bedömts kräva åtgärder omsätts dessa till arbetssätt, rutiner och riktlinjer. 

Exempel är informationssäkerhetsarbetet, där tidigare års åtgärder lett till riktlinje för 

informationssäkerhet och rutin för personuppgiftsincidenter. Följsamheten till riktlinjen och rutinen 

är det som granskats under innevarande år. Andra exempel är arbetssätt inom digitaliseringsenheten 

i samband med nya releaser av verksamhetssystemen. Åtgärder har lett till att nya releaser testas i 

acceptansmiljöer, att integrationstester är uppsatta och testas inför varje release, samt att detta även 

finns med i testprotokollet. Det är arbetssätt för att minska risken att problem uppstår i samband 

med releaser som kan påverka möjligheten att ge en säker vård och omsorg. Inte sällan vidtar den 

som utfört granskningen (t ex HR, socialt ansvarig eller medicinskt ansvariga) också åtgärderna. 

Däremot kan ansvaret för uppföljningen att åtgärderna ger effekt ibland gå över till 

verksamhetscheferna, i de fall ansvarsområdet är deras. 

Sammanfattningsvis lämnar de uteblivna granskningarna i verksamheten ett tomrum i 

bedömningen. Områden som berör verksamheten har tidigare år varit brister som i den 

sammanfattande bedömningen lyfts upp som allra allvarligast. I år bedöms avsaknaden av 

granskningar på verksamhetsområdena vara den största bristen. Samtidigt är 2020 ett speciellt år, 

märkt av Coronapandemin, och verksamheten har under hela året successivt ställt om till nya 

rutiner, riktlinjer och arbetssätt. Pandemins effekter på den "normala driften" kan vara det mest 

oroande inför år 2021. 

Av de utförda granskningarna är risken för att medarbetare utan formell kompetens anställs på långa 

vikariat och uppnår företrädesrätt eller konverteringsrätt den som bedöms kunna påverka 

verksamheten mest på längre sikt. Riskerna inom digitaliseringsområdet kommer att vara stora ju 

mer beroende verksamheten blir av digitala verktyg. Glädjande nog syns en utveckling under de 

senaste åren, där målmedvetet arbete har skapat struktur och rutiner för loggningar, 

funktionalitetstester innan uppdateringar i programvara och ett större fokus på 

informationssäkerhet. 

 

5.2 Åtgärder 
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Kategorier Åtgärder Status Kommentar Slutdatum 

 Personal 
 

Uppföljning efterlevnad av 

semesterlagen 
 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-12-31 

Implementera användningen av e-

tjänst på Insidan för behörigheter 
 

Pågående 
 2021-11-30 

Implementera användningen av e-

tjänst på Insidan för behörigheter 
 

Pågående 
 2021-11-30 

Rutin för företrädesrätt 
 

 

Pågående 
 2021-04-30 

 Ekonom

i 
 

Information 
 

 

Pågående 
Enhetschefer informeras i 

ledningsgrupper om hur 

representation ska hanteras och 

administratörer informeras via 

kontakt hur de ska hantera 

fakturorna. 

2020-12-31 

 Informationssäke

rhet och 

administration 
 

AD- dialog mellan leverantör och 

kommun 
 

Pågående 
 2021-02-28 

Reviderar behörighetsdokument 
 

 

Pågående 
 2021-03-31 

Utveckling av loggningarna. 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

Utveckla hur loggningarna ser 

ut för att underlätta 

användningen. Osäkerhet när 

arbetet är klart hos leverantören. 

Omfattar både Combine och 

Intraphone  

2020-06-20 

Rutin för loggning tas i 

förvaltningsledningen under våren 

2020 
 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-06-30 

Genomgång av rutin i 

verksamhetens ledningsgrupper och 

där visat på deras ansvar i rutinen. 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-11-16 

Avtal 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-12-31 

Checklista för avtalsuppföljning 
 

kvarstår från 2020 -> ta fram 

checklista 

Pågående 
 2021-03-31 

Förvaltningsplaner tas fram 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

OBS! Förvaltningsplanen är ej 

godkänd av budgetansvarig 

eftersom andra förvaltningar 

inte lämnat in sina delar. 

Avslutas för Vård & Omsorg. 

2020-01-31 

PUB-avtal 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-06-30 
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Åtgärder Status Kommentar Slutdatum 

Kommunikationspolicyn är 

implementerad i förvaltningen 

genom förvaltningens rutin för 

kommunikation. 
 

 

Avslutad 

enligt plan 

 2020-12-31 

Beslutat ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

inkluderande informationssäkerhet 
 

 

Pågående 

med 

avvikelse 

Arbetet med ledningssystemet 

pausades under  pandemin, och 

planeras återupptas under 2021. I 

nuvarande ledningssystem finns ett 

tillägg kring informationssäkerhet, 

som kommer att utvecklas i den 

revidering som ska göras. 

2021-10-31 

Sammanställning av övergripande 

informationssäkerhetsgranskning 
 

Materialet hann inte sammanställas 

innan årsskiftet. 

Pågående 
 2021-11-30 

Uppdaterad riktlinje för 

informationssäkerhet 
 

 

Pågående 
 2021-11-30 

Ny information som kommer in i 

Draftit. Information tidigare än 

20200601 är inlagd men behöver ses 

över. 
 

 

Pågående 
 2021-12-31 

 Verksam-

het 
 

Uppföljning av systemstödets 

användarvänlighet 

 

 

Ej 

påbörjad 

Skjuts till 2021 2021-12-31 

Utbildningsinsatser för social 

dokumentation 

 

 

Pågående 
Omfattar både kunskap om 

dokumentationsskyldigheten 

och administrativ användning av 

system. 

2021-12-31 

Inrapporterad händelse ska kunna 

följas i den enskildes journal 

 

 

Ej 

påbörjad 

Ett förbättringsområde som är 

konstaterat är att kunna följa 

uppgifter om inrapporterad 

händelse i den enskildes journal. 

2021-12-31 

Säkerställ att rutin och nuvarande 

riktlinje för informationssäkerhet 

efterlevs 

Ej 

påbörjad 

För litet underlag under 2020 för 

att kunna avgöra följsamheten till 

riktlinjer och rutiner. Uppföljning 

görs under 2021. 

2021-11-30 

Förvaltningschef påtalar behov av 

avtal om läkartillgänglighet till 

region Halland 
 

 

Ej 

påbörjad 

 2021-11-30 

Bedömningen från gemensam 

granskning för Avslutad 
Gemensamt underlag från 

granskning för alla 

2020-11-30 
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5.3 Resultat av annan granskning 

De tillsyner, granskningar och revisioner som inkommer till Vård & Omsorg hanteras genom att 

underlag tas fram i förvaltningen och därefter presenteras tjänsteskrivelser för beslut eller 

information till nämnden för Vård & Omsorg. Under 2020 har 21 tillsyner, revisioner eller 

granskningar inkommit till Vård & Omsorg från extern part. 

 Arbetsmiljöverket 

Fyra tillsyner har gjorts av Arbetsmiljöverket. De fyra tillsynerna berör allvarliga händelser som 

anmälts, ex att information om misstänkt covid-smitta inte har gått fram till alla berörda 

medarbetare, att skyddsutrustning använts felaktigt eller att en medarbetare konstaterats med covid-

19 där det inte kan uteslutas att smittan överfördes under arbetstid. Alla tillsyner är avslutade från 

Arbetsmiljöverket, som bedömer att utredningarna och åtgärderna från Kungsbacka kommun varit 

fullgoda och inte ger anledning till ytterligare tillsynsinsatser från Arbetsmiljöverkets sida. 

2020-00397 Tillsyn från Arbetsmiljöverket 

2020-00493 Tillsyn från Arbetsmiljöverket 

2020-00813 Tillsyn från Arbetsmiljöverket 

2020-00885 Tillsyn från Arbetsmiljöverket 

 Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) 

IVO har genomfört fyra tillsyner med anledning av covid-19 därav två är pågående. Först en 

generell granskning av alla boenden, där även intervjuer med enhetschefer på två boenden ingick 

och därefter en specifik granskning av Signeshus. De generella granskningarna har inte föranlett 

IVO att vidta ytterligare granskning av verksamheten, och nämnden har ännu inte fått återkoppling 

från IVO vad gäller granskningen av Signeshus. 

2020-00456 Tillsyn från IVO med anledning av covid-19 

2020-00457 Tillsyn från IVO med anledning av covid-19 

2020-00568 Tillsyn från IVO med anledning av covid-19 

2020-00801 Tillsyn från IVO med anledning av covid-19 

Under 2020 har fler klagomål än vanligtvis kommit från IVO, där närstående har vänt sig till IVO 

med sina klagomål på verksamheten. IVO lämnar en kopia på klagomålet till förvaltningen för 

utredning. IVO avslutar ärendet. Klagomålen som inkommer till IVO används i IVOs riskanalyser 

och kan medföra tillsyn inom området längre fram. 

 Lex Sarah/ lex Maria 

Om missförhållanden eller risk för missförhållanden upptäcks i vården eller omsorgen är nämnden 

skyldig att utreda det rapporterade missförhållandet/risken för missförhållandet. Om händelsen 

bedöms vara ett allvarligt missförhållande eller att det föreligger risk för allvarligt missförhållande 

ska händelsen anmälas till Inspektionen för Vård & Omsorg. Detta görs enligt lex Sarah (för 

Hallandskommunerna skickat till 

region Halland 
 

 

enligt plan Hallandskommuner är framtaget 

och påtalat för hälso- och 

sjukvårdsdirektör samt 

vårdvalskontoret (Karin 

Nordstrand). 
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missförhållanden inom omsorgen) eller lex Maria (för missförhållanden inom vården). 

Under 2020 anmäldes tre händelser enligt lex Maria och två enligt lex Sarah. Inspektionen för Vård 

& Omsorg har avslutat en lex Sarah ärenden utan att vidta ytterligare åtgärder, och ännu ej 

återkopplat bedömning i den andra lex Sarah-anmälan. De tre lex Mariorna är alla pågående. 

2020-00789 Lex Sarah (uppdatering av verksamhetssystemet Combine som gjorde att information 

spreds på otillbörligt sätt). Återkoppling ej kommit än. 

2020-00565 Lex Sarah (rökning på balkong). Avslutad från IVO, inga ytterligare åtgärder. 

2020-00776 Lex Maria, felaktig dos läkemedel. Pågående 

2020-00775 Lex Maria, förväxling av läkemedel. Pågående 

2020-00680 Lex Maria, HLR påbörjad trots att läkare i samråd med anhöriga beslutat att så inte 

skulle ske. Pågående 

2020-00879 Även klagomål från anhörig gällande HLR där IVO gör en tillsyn. Pågående. 

 Kommunrevisionen 

Granskning sker även från Kommunrevisionen. Utifrån den grundläggande granskningen lämnas 

inga rekommendationer till nämnden, men de två andra granskningarna är pågående. 

2020-00342 Grundläggande granskning/ Revisionsrapport 2019 (Kommunrevisionen). 

2020- 00571 Granskning av ekonomistyrning (Kommunrevisionen) 

2020-00839 Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Kommunrevisionen) 

 Patientnämnden 

Fem begäran om yttrande från Patientnämnden, gällande patientärenden. Patientnämnden kräver att 

förvaltningen hör av sig till den klagande och till patientnämndens kansli med svar på klagomålen. 

Återkoppling till den klagande har skett i samtliga fall. 

2020-00735 

2020-00295 

2020-00074 

2020-00229 

2020-00669 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 

Samtliga kontroller som sker av verksamheten sker även för verksamhet inom privat regi. Intern 

kontrollplan, egenkontroll och andra kontroller och granskningar sker på samma sätt oavsett 

regiform. 

För att nämnden för Vård & Omsorg ska kunna säkra kvaliteten hos nämndens externa utförare 

genomförs även kontroller av att utföraren utför uppdrag enligt avtal, så kallad avtalsuppföljning. 

Riktlinje för egenkontroll, granskning och uppföljning reviderades under våren 2020 och en del i 

egenkontrollen hanterar nu avtalsuppföljningen av nämndens externa utförare. Avtalsuppföljningen 

delas upp i två delar, där den ena genomförs i syfte att säkerställa att krav i aktuella avtal är 

uppfyllda och den andra genomförs i syfte att följa upp kvalitet i form av offererade mervärden. 
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Egenkontrollsenkät skickades ut till nämndens samtliga verksamheter under våren. För 

verksamheter som drivs i privat regi bestod enkäten även av frågor med syfte att säkerställa att 

utföraren uppfyller avtalens grundkrav. 

Inkomna svar från två vård- och omsorgsboenden indikerade på att det kunde finnas brister hos 

dessa utförare och förvaltningen begärde in kompletterande uppgifter. Därefter gjordes 

bedömningen att inkomna svar kunde säkerställa följsamheten till aktuella krav i utförarens avtal 

med nämnden. 

På ett av dessa boenden genomfördes även en granskning under året utifrån inkomna klagomål. 

Granskningen resulterade i att utföraren upprättade en handlingsplan med pågående 

utvecklingsarbete hos utföraren. I samband med delårsredovisning 2021 kommer förvaltningen följa 

upp effekten av vidtagna åtgärder samt de förbättringsområden som utföraren redogjort för i 

handlingsplanen, för att se om arbetet har gett planerad effekt i verksamheten. 

Nämndens nya avtal på upphandlade driftentreprenader följs upp årligen utifrån offererad kvalitet. 

Under 2020 följdes ett av boendena upp utifrån kvalitet, då övriga avtal hade driftstart i slutet av 

2020 alternativt inte har driftstartat än. Återrapportering av utförarens redovisning kommer att 

sammanställas under kvartal 1, 2021. 

Under 2020 har även ytterligare granskning genomförts av en hemtjänstutförare, vilket resulterade i 

att nämnden hävde avtalet med utföraren. 

Utöver denna granskning har även ekonomisk kontroll av externa utförare via Skatteverket 

genomförts för att säkerställa att de fullgör sina skyldigheter i enlighet med avtalen. Inga åtgärder 

har vidtagits utifrån uppföljning via Skatteverket. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 

Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 

förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 

speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 

Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 68 

Beröm 1 

Förslag till förbättring 18 

Totalt antal inkomna synpunkter 87 

Varav anonyma 12 

Varav politiska 2 

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 26 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2017 2018 2019 2020 

Ställ en fråga  10 - 41 

Felanmälningar     

Analys 

Antalet inkomna synpunkter till förvaltningen är högre än tidigare år (87 inkomna kommentarer 

under 2020 att jämföra med 39 inkomna kommentarer under 2019). Det finns flera aktiviteter som 

sannolikt har bidragit till det ökade antalet synpunkter. Förvaltningen införde i slutet av 2019 ett 

nytt system för att rapportera och utreda händelser och i samband med detta fanns även förhoppning 

om att fler klagomål skulle bli registrerade. Systemet möjliggör och förenklar för medarbetare att 

registrera klagomål, en möjlighet som medarbetare också har tagit. Inför införandet av systemet 

hölls informations- och utbildningsmöten, där enhetschefens ansvar för att registrera klagomål 

framhölls. Samtidigt har registratorn under året arbetat med processen för diarieföring av 

synpunkter, och förenklat enhetschefernas uppgift. Detta sammantaget är sannolikt bidragande 

orsaker till det ökade antalet synpunkter och klagomål, även om antalet inkomna registrerade 

synpunkter fortfarande är få sett till förvaltningens storlek. 

Av de kommentarer som inkommit under 2020 har många kommentarer på olika sätt berört 

pandemin, det har framförallt gällt klagomål på skyddsutrustningen och information och bemötande 

i samband med besöksförbuden. Årligen inkommer också ett antal kommentarer som rör 

hemtjänstens bilkörning/parkering. Inkomna synpunkter som går att härleda till en specifik grupp 

tas upp på arbetsplatsträffar och man försöker, i möjligaste mån, tillgodose de önskemål, synpunkter 

och klagomål som inkommit. Om det är ett allvarligt klagomål utreds klagomålet för att socialt 

ansvarig samordnare och medicinskt ansvariga ska kunna bedöma om det ska anmälas till 

Inspektionen för Vård & Omsorg enligt lex Sarah eller lex Maria. 

För den invånare som kontaktat oss är ett svar inom rimlig tid viktigt. Förvaltningen har 26 
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kommentarer som inte är besvarade inom tio dagar. Även om 26 kommentarer som ej är besvarade i 

tid är 26 kommentarer för många, är antalet jämförbart med de 24 kommentarer under 2019 som ej 

besvarades i tid. Samtidigt har antalet inkomna kommentarer dubblerats under 2020 jämfört med 

2019. Registrator införde under 2019 påminnelser till handläggaren av en kommentar för att minska 

antalet kommentarer som ej besvaras inom tio dagar, och det arbetet har gett effekt. 

Ytterligare en kanal för synpunkter är kommunens "Ställ en fråga" där invånare har möjlighet att 

maila in en fråga via kungsbacka.se. De frågor som rör Vård & Omsorgs verksamhet 

vidarebefordras till förvaltningen. Frågorna är generella och berör hur man ansöker om hemtjänst 

eller boende, kontaktuppgifter, hur man säger upp en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende eller 

vilken utbildning som krävs om man vill arbeta som undersköterska. För 2019 presenterades antalet 

synpunkter på Kungsbackanivå, och därav lämnades inget utfall per förvaltning. Möjligheten att 

ställa en fråga på hemsidan utnyttjas allt mer. 2018 inkom endast 10 frågor, medan det 2020 inkom 

41 frågor. 

6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 

Vård & Omsorg har en rad kanaler för att samla in synpunkter och klagomål från våra kunder, som 

grund för inflytande och förbättringsarbete. Den främsta kanalen är direkt dialog mellan 

omsorgstagare, patienter eller anhöriga med medarbetare eller enhetschef. 

Det finns också formaliserade sätt såsom blanketter för synpunktshantering, vilka ligger i entréerna 

till vård- och omsorgsboendena, och som även finns tillgängliga på enheterna. I samband med 

inflyttning och välkomstsamtal ges denna information till kund och anhöriga. På kund- och 

anhörigträffar fångas synpunkter upp och enhetscheferna informerar om möjligheten att lämna 

synpunkter på olika sätt. 

En viktig del i förvaltningens kvalitetsarbete är att rapportera, analysera och vidta åtgärder utifrån 

identifierade avvikelser. Avvikelser rapporteras löpande av medarbetare och kategoriseras utifrån 

allvarlighetsgrad. Den lägsta allvarlighetsgraden är "mindre avvikelse utan märkbar påverkan för 

den enskilde" och den allvarligaste graden av avvikelse kategoriseras som "katastrofala 

konsekvenser". Läs gärna mer om avvikelser i Patientsäkerhetsberättelsen och Kvalitetsberättelsen. 

Förvaltningen genomför årligen brukarundersökningar. Vid flera av vård- och omsorgsboendena 

finns brukarråd och i samband med utvecklings- och förändringsarbete skapas fokusgrupper för att 

samla in synpunkter och upplevelser. Förvaltningen driver forum för pensionärsorganisationer; en 

regelbunden dialog med de främsta intresseorganisationerna för verksamhetens största målgrupper. 

Under 2020 har dock de flesta möten blivit inställda, med anledning av risk för smittspridning under 

Coronapandemin. 
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7 Självskattning 

Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 

ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 

Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2020 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 

organisationen 
 

Vi har system/rutiner för att bevaka att 

verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 

förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 

och styrdokument som beskrivs i nämndens 

uppdrag, och i förekommande fall 

förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 

av vem och när de olika kraven ska följas upp. 
 

Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  

Det finns en kännedom i organisationen om 

vad intern kontroll innebär 
 

Det finns en tydlig struktur och 

ansvarsfördelning för arbetet med intern 

kontroll på förvaltningen 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 

kontrollmiljö 
 

Ledningen informeras om fel och brister i 

organisationen 
 

Vi har analyserat var risker för ekonomiska 

oegentligheter ligger i ersättningssystem och 

betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka 

oegentligheter (bl a mutor och jäv) 
 

Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  

Riskanalysen är underlag för åtgärder och 

granskningar 
 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 

är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 
 

Vi har system/rutiner för att förslag, 

synpunkter och klagomål sammanställs och 

leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  

Återkoppling sker till förvaltningsledningen  
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

Vi återkopplar resultat av uppföljning till 

politiskt ansvariga 
 

Information/kommunikati

on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 

programmet "Kungsbackaledaren bas" 
 

Vi har en fungerande introduktion av nya 

medarbetare 
 

 



 

 

Datum 

2021-01-29 
Diarienummer 

VO 2021-00018 

 

 

 

 

Susanne Edgren 
 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
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Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta årsredovisning 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I årsredovisningen beskrivs hur förvaltningen har arbetat med de mål, inriktningar och direktiv som 
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och energi har lagts på insatser för att minska smittspridningen och trygga omsorgstagare, anhöriga 

och medarbetare. Ändock ser vi också tillbaka på ett år med förbättrad kontinuitet i hemtjänsten, med 

implementering av digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser och övergång till digitala inköp 

och måltidsdistribution i hemtjänsten. 

Trots ett flertal utmaningar i verksamheten, så har god- och säker vård och omsorg levererats och 

förvaltningen har lyckats bedriva verksamheten inom budgeterad ram. 

Beslutsunderlag 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Susanne Edgren  

Förvaltningschef     Utvecklingsledare  



   

 
 

Nämndens årsredovisning 2020 

Nämnden för Vård & Omsorg 

 
  



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 2 

Innehållsförteckning 

1 Året som gått ................................................................................................................................. 3 

1.1 Viktiga händelser .................................................................................................................................................. 3 
1.2 Årets resultat ......................................................................................................................................................... 6 

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 ................................................................... 8 

3 Uppföljning mål ........................................................................................................................... 10 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .................................................................................................... 10 
3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö....................................................................................................... 12 
3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige ............................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet .................................................................................................................... 16 
3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd..................................................................................................... 18 

4 Uppföljning direktiv ..................................................................................................................... 23 

5 Verksamhetsmått ........................................................................................................................ 24 

5.1 Analys verksamhetsmått ..................................................................................................................................... 24 
5.2 Resursmått .......................................................................................................................................................... 24 
5.3 Prestationsmått ................................................................................................................................................... 25 
5.4 Effektmått ............................................................................................................................................................ 25 

6 Personal ....................................................................................................................................... 26 

6.1 Kompetensförsörjning ......................................................................................................................................... 26 
6.2 Analys personalmått ........................................................................................................................................... 27 
6.3 Resursmått .......................................................................................................................................................... 27 
6.4 Effektmått ............................................................................................................................................................ 28 

7 Ekonomi ....................................................................................................................................... 29 

7.1 Uppföljning driftbudget ........................................................................................................................................ 29 
7.2 Uppföljning investeringsbudget ........................................................................................................................... 31 

8 Hållbarhetsbokslut ...................................................................................................................... 32 

9 Verksamhet som utförs av externa aktörer ............................................................................... 34 

10 Patientsäkerhetsberättelse .......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

10.1 Kunskapsbaserad ........................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.2 Tillgänglig ........................................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.3 Säker .............................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.4 Individanpassad .............................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.5 Jämlik .............................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.6 Effektiv ............................................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.7 Riskanalys....................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
10.8 Egenkontroll .................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

11 Kvalitetsberättelse ....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

11.1 Självbestämmande och integritet .................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.2 Helhetssyn och samordning ............................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.3 Trygghet och säkerhet .................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.4 Kunskapsbaserad verksamhet ........................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.5 Tillgänglighet ................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.6 Effektivitet ....................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.7 Riskanalys....................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
11.8 Egenkontroll .................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 3 

1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

 

 

Vård & Omsorgs målbild är att leva livet hela livet. Vård & Omsorgs målbild hjälper till att prioritera och 

utveckla verksamheten och visar var vi vill befinna oss på lång sikt. För att nå målbilden bedrivs arbetet i tre 

utvecklingsområden – vi gör det tillsammans, effektiv styrning och digitaliseringens möjligheter.  

Ingenting har präglat nämndens verksamhetsområden under 2020 såsom Coronapandemin. Alla verksamheter 

har ansträngt sig till det yttersta för att anpassa sig till en ständigt förändrad omvärld. Många av de viktiga 

händelserna under 2020 är direkt kopplade till Coronapandemin. 

 

Vi gör det tillsammans 

I de tider av osäkerhet som har rått har Vård & Omsorg arbetat för att skapa trygghet hos och för medarbetare, 

chefer, omsorgstagare och patienter samt deras anhöriga genom en rad olika åtgärder. 

Under perioder med högre smittspridning har ett Covid-team i hemtjänsten tagit över vården och omsorgen av 

misstänkt och konstaterade omsorgstagare med covid-19. För svårare sjuka patienter har covid-korttidsplatser 

funnits tillgängliga under delar av året.  Det finns ingen mätning som visar hur Covid-teamet och Covid-

avdelningen uppfattades, men chefer rapporterar att det skapade lugn bland medarbetare i hemtjänsten, samt 

bland de patienter och anhöriga som mötte teamen. 

Under besöksförbuden på vård- och omsorgsboende har säkra besök upprättats, där den boende och dess 

besökande har mötts med hjälp av en plexiglasskiva utomhus. När det nationella besöksförbudet hävdes i 

oktober skapades rutiner och riktlinjer för hur besök skulle kunna genomföras smittsäkert. Initiativen 
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uppskattades, men uppfattades också som något omständliga och försvårande av vissa besökande. 

Hygienombuden har under året haft ett utökat uppdrag där de haft ansvar för att i samarbete med enhetschef 

förmedla ut ny information. Ombuden har deltagit i regelbundna möten med Vårdhygien i Halland och 

utvecklingsledare Vård & Omsorg, för att hålla sig uppdaterade med senaste nytt samt för att kunna förmedla 

vidare och finnas som stöd för kollegorna på respektive enhet. Hygienmätningar sker två gånger årligen, och 

2020 ökade andelen med korrekt förfarande i alla fyra steg i de basala hygienrutinerna från 70% till 84%. 

Hygienmätningarna omfattar både klädregler och hygienrutiner. 

 

Effektiv styrning 

Under stora delar av 2020 har förvaltningen befunnit sig i stabs-, eller stabsliknande läge. Det har möjliggjort ett 

starkt fokus på att hantera pandemin, och snabbare beslut. Arbetet för att förbereda, utreda och verkställa 

besluten har genomförts i så kallade "förstärkta team". Med hjälp av kommunikatörerna har budskap från staben 

snabbt förts ut till organisationen, omsorgstagare och anhöriga eller media. 

Tidigt under pandemin infördes chefsmöten veckovis, för att nå ut med information och förändringar i rutiner 

och riktlinjer, samt ge möjlighet att ställa frågor. Chefsmötena har riktat sig till både Vård & Omsorgs och 

Individ & Familjeomsorgens chefer, samt chefer hos externa utförare. Detta har framförts från deltagande 

enhetschefer som ett bra sätt att skapa trygghet i en föränderlig tid. 

Ett veckobrev med aktuell lägesbild och information har skickats ut till alla medarbetare och nämndsledamöter, 

för att alla ska kunna vara uppdaterade med den senaste informationen. Information har även gått ut på tv-

skärmarna som finns uppsatta i hemtjänstlokaler, på boenden och i personalrum. Informationsbrev har skickats 

till pensionärsorganisationerna, för att hålla kontakten och ge dem löpande information. Vård & Omsorg har 

även deltagit på pressträffarna under hela pandemin. 

BI-projektet (Business Intelligence) för att visualisera fakta genom nyckeltal har fortskridit i förvaltningen, och 

fokuserar i detta läge på data från verksamhetssystemet Combine. 

I början av 2021 kommer de boende på Bukärrsgården att flytta över till Särö nya vård- och omsorgsboende, 

och Bukärrsgården kommer att stänga. Det innebär att trots ett nytt boende, kommer inte så många nya 

boendeplatser tillföras kommuninvånarna. Fler boenden är planerade för åren framöver. 

 

Digitaliseringens möjligheter 

En effekt av pandemin har blivit att den digitala mognaden inom hela förvaltningen ökat. Digitala mötesformer 

har blivit vanliga, och fler digitala plattformar används. Det som kallas "den digitala transformationen", att vi 

förändrar beteenden och arbetssätt i förhållande till digitaliseringen, sker fortare 2020 än tidigare år. 

Ju mer digitaliserade vi blir, desto större behov har vi av att säkra den information som används i våra system. 

Informationssäkerheten i förvaltningen har utvecklats under året. Fortsatt arbete kommer att ske under 2021, 

men inriktning på implementering och det systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Digital signering underlättar arbetet för omsorgspersonal och legitimerad personal. Istället för att få, och lämna, 

information om hälso- och sjukvårdsinsatser via papper samlas informationen i en app. Det blir säkrare då 

risken att insatsen ej signeras eller utförs minskar, och informationen blir mer lättöverskådlig. Läs mer under 

3.5.1 Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid. 

 

Nu ser vi framåt! 

Pandemin har pågått i snart ett år, med kraftig påverkan på alla kommuninvånare som tillhör Vård & Omsorgs 

målgrupper. Det är en mycket jobbig tid, som påverkar många människor. Anhöriga har dragit ett tungt lass när 



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 5 

verksamheter varit stängda, och vi förväntar oss att det kommer att leda till att fler kommer att behöva vår hjälp 

framöver. 

När vi nu ser framåt gör vi det ändock med tillförsikt. Vi ser fram emot vaccinering 2021, för att kunna säkra liv 

och hälsa. Vi ser fram emot ljusare tider och vi ser fram emot en normalisering för den verksamhet vi bedriver. 

Vi tror dock att pandemins effekter kommer att påverka oss under hela 2021, och kanske till och med längre tid 

än så. 

 

Viktiga händelser inom personalområdet 

Konsekvenser av covid-19 

Samtliga medarbetare i förvaltningen har påverkats oavsett tjänst. Året har präglats av utmaningar vilket har 

skapat och drivit på utveckling av bland annat nya arbetssätt och samarbeten både inom och utom förvaltningen. 

Under sommaren användes inte riktade sommarjobb eller feriearbete för potentiella yngre nya medarbetare. 

Anledningen till det var riskerna med ökad smittspridning som en konsekvens av ökat antal personal i rörelse i 

våra verksamheter. 

Utifrån ett kraftigt ökat behov av vikarier inför en eventuellt extremt hög frånvaro som konsekvens av 

pandemin, initierades samarbete mellan Vikariecenter, Rekryteringscenter och förvaltningen för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. Resultatet blev att ca 300 nya vikarier rekryterades och introducerades/snabbutbildades under 

3-4 veckor under våren. 

 

Heltid som norm 

Nya målsättningar för kommunen inom ramen för heltid som norm skapades inför 2020 och dessa 

uppmärksammades av arbetsgruppen på förvaltningen. Under året har förvaltningen påbörjat deltagande i ett 

nätverk i syfte att utveckla arbetet med heltidsresan. Under hösten har ett omtag kring arbetet med heltid som 

norm genomförts, detta ligger till grund för fortsatt arbete under 2021. I det nya kollektivavtalet finns fortsatt 

heltid som norm med fram till 2024. Arbetet ger effekt vid årets slut hade andelen heltidstjänster ökat inom 

förvaltningen från 55,5% till 59,1%. 

 

Nytt kollektivavtal 

2020 har centrala förhandlingar för nytt kollektivavtal för majoriteten av medarbetarna genomförts, dessa har 

dragit ut på tiden och nytt avtal fanns på plats i november 2020. 

 

Kompetensförsörjningsplanen visar fortsatt vägen 

Medan stora delar av kompetensutvecklingen fick pausas eller skjutas på framtiden, har en del ändock kunnat 

fortsätta. Under våren avslutades olika praktikformer, men dessa återupptogs efter sommaren och bedrevs 

fortsatt vidare. En mycket positiv utveckling skedde i arbetet med introduktion av vikarier, som byggdes upp i 

helt nya former med digitala och fysiska insatser. Modellen kommer att utvecklas vidare och användas även för 

nya tillsvidareanställda medarbetare. 

Äldreomsorgslyftet har påbörjats, en omfattande kompetenshöjande satsning finansierad av statliga medel, som 

riktas till medarbetare utan formell kompetens inom vårdarbete. 

 

Satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under året utvecklades förvaltningens arbete med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, för att ha en ny process 
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på plats inför 2021. Ett nytt system för hantering av tillbud och olycksfall har infört, KIA, Kommunernas 

Informationssystem om Arbetsmiljö. Syftet är att genom en digitaliserad process underlätta rapportering och 

uppföljning av tillbud och olycksfall. Några enheter från förvaltningen deltar i kommunövergripande projekt för 

ett nytt verktyg, Call for care, som hanterar bland annat sjuk-och friskanmälan. Syftet är att det ska bidra till att 

minska korttidsfrånvaro. 

I relation till arbetsmiljö under pandemin provtog Pe3, på förvaltningens initiativ, medarbetare för covid-19 i 

syfte att säkerställa bemanning och minimera smittspridning. Samtliga medarbetare erbjöds även kostnadsfri 

vaccination mot säsongsinfluensan i syfte att säkerställa bemanning. Skyddsarbetet utvecklades med täta 

skyddskommittéer för stärkt samverkan och arbetsmiljöarbete. 

 

Rätt kompetens på rätt plats 

Under året har ytterligare utveckling skett med att använda kompetens rätt och optimalt. Serviceteamet har tagit 

över alla städinsatser inom ordinärt boende. Tvätteamet har tagit hand om tvätt av arbetskläder i större 

utsträckning inom hemtjänsten. Inköpsteamet har fått ett nytt uppdrag och ett nytt arbetssätt har införts med 

ökad digitalisering. Inom vård- och omsorgsboende har städning på ett fåtal boenden lagts över på ett städteam 

vilket ger optimerad användning av rätt kompetens för rätt uppdrag. 

 

Nämndens kommentar kring Coronapandemin 

Vård & Omsorg är en av de nämnder som påverkats mest av covid-19. Under året har nämnd och förvaltning 

vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att kunna hantera och minska smittspridning av covid-19. Åtgärderna har 

haft effekt; med undantag för två större utbrott på vård- och omsorgsboenden har smittspridningen inom Vård & 

Omsorgs verksamhetsområden varit begränsad. Följande åtgärder är några av de som genomförts: 

 Besöksförbud för vård och omsorgsboenden från 11:e mars till 1:e oktober, från 4:e december till 12:e 

december samt från 13:e december till 2:e februari. 

 Under hela pandemin har frånvaro och misstänkt/konstaterad covid-19 följts och rapporterats dagligen. 

Detta har gett ledande instanser möjligheter att följa utvecklingen och agera utifrån tillgängliga fakta. 

 Flera insatser har tillfälligt varit stängda. Det handlar om växelvårdsplatser, dagomsorg och att 

begränsningar införts i ledsagarservicen. Anhörigstöd har ställt om sin verksamhet. Inköp förändrades 

till att istället genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning. 

 Åtgärder vidtas löpande, men Vård & Omsorg utgår också från en pandemiplan för att kunna skala upp 

respektive ner åtgärder i förhållande till aktuellt läge. Covid-team i hemtjänsten och covid-

korttidsplatser är exempel på åtgärder som är kopplade till pandemiplanen, och där verksamheter med 

kort varsel ställt om och ställt upp. 

 Flera av de beslut som har tagits, som till exempel införandet av Covid-teamet eller ökade inköp av 

skyddsmaterial påverkar Vård & Omsorgs ekonomi. Det finns ingen garanti för att kommuner och 

regioner får full kostnadstäckning för de merkostnader de har haft med anledning av covid-19. 

1.2 Årets resultat 

Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 151,2 150,5 187,9 

Kostnader -998,4 -1 056,5 -1 102,5 

Netto -847,2 -906,0 -914,6 
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Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Budget, netto -875,7 -918,2 -927,9 

Avvikelse 28,5 12,2 13,3 

Kommentarer till verksamhet och utfall 

Vård och omsorg visar ett överskott om 13 mkr, motsvarande 1,4% avvikelse. Statsbidrag ingår i resultatet med 

8 mkr och ersättningar för sjukkostnader med 11 mkr. Utan dessa bidrag hade resultatet varit -6 mkr. 

Under året togs beslut om flera effektiviseringarna för att få en budget i balans, men delvis på grund av 

Coronapandemin har hälften av dessa förslag inte kunnat effektueras under året utan överförs till 2021. 

Ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö togs i drift under året. Byggnationen av nya omsorgsboenden måste 

följa den fastlagda planen. Viten kan utdömas och kostnaden för hemtjänst ökar om platser ej erbjuds i tid. 

Förvaltningen påverkas även av hur nybyggnationen sker inom Individ & Familjeomsorg då stora kostnader 

uppstår för hemtjänst när boende inte kan erbjudas. 

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats, med bland annat heltid som norm. Brukarnas behov är 

inte jämnt fördelade under dagen vilket gör det svårt att få detta att motsvara en heltidstjänst. Personalkostnader 

är största kostnadsposten, varför det medför stora utmaningar att lösa heltid som norm. 

 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster    

Utgifter -5 853 -11 373 5 520 

Netto -5 853 -11 373 5 520 

Kommentar till investeringar 

Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden. 

Under 2020 flyttade verksamhetsområdet Myndighet ut från Omsorgens hus till Borgmästaren, detta krävde en 

del anpassningar för att kunna genomföras. 

Övriga investeringar består främst av tekniska lösningar. Förvaltningen har avsatt investeringsmedel för att 

kunna testa nya tekniska lösningar. Förhoppningen är att flertalet av dessa inköp ska förbättra arbetsmiljön på 

ett positivt sätt för medarbetarna 

Flera av de under året tänkta investeringarna har försenats på grund av Coronapandemin. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

De faktorer i omvärlden som påverkat oss mest under 2020 är relaterade till Coronapandemin. På grund av 

pandemin ser vi förändringar inom teknik, livsstilar, värderingar, politik och lagstiftning samt media och 

trender. 

  

Mediebevakningen har påverkat bilden av vård- och omsorg och ingen tycks veta vem som gör vad 

Det har varit en intensiv mediebevakning av vård- och omsorgssektorn under året. Som läsare av artiklarna har 

det inte alltid varit tydligt vad som varit regionens ansvar och vad som varit kommunens ansvar, och det har inte 

heller tydligt framgått när företrädare för regering, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller liknande 

organisationer uttalat sig. Bilden av äldreomsorgen är påverkad av Coronapandemin och året som gått. 

Samtidigt är det fler än tidigare som utbildar sig till sjuksköterskor, och det finns många ambassadörer som talar 

för den goda vård och omsorg som bedrivs varje dag. 

 

Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen 

En Coronakommission har på uppdrag av regeringen genomlyst strategin "att skydda de äldre" och presenterade 

sitt första betänkande den 15:e december. Kommissionen påtalar att det är högst sannolikt att den enskilt 

viktigaste orsaken till den stora smittspridningen på äldreboenden är den allmänna smittspridningen. Men 

kommissionen lyfter också upp det dubbla huvudmannaskapet mellan kommun och region för vården och 

omsorgen och att äldreomsorgen har strukturella brister vad gäller bemanning, arbetsmiljö, anställningstrygghet 

och kompetensbrist. Detta är politiska frågor som sannolikt kommer att påverka förutsättningarna för att bedriva 

vård och omsorg i framtiden. 

Regeringen har i anslutning till kommissionens slutsatser aviserat en utredning om en ny äldreomsorgslag, 

 

Nya förutsättningar för arbete och höjd digital mognadsgrad 

Pandemin har påverkat förutsättningarna för att arbeta. Distansarbete har varit normen under 2020, vilket gett 

effekt på både digitala lösningar, digitala mötesformer och inte minst arbetsmiljöområdet. Vård & Omsorg har i 

tidigare omvärldsanalyser konstaterat att en tudelad satsning på både digitala verktyg och digital transformation, 

det vill säga förändringen i arbetssätt och strukturer är en nyckel för att digitaliseringen ska få genomslag. Under 

2020 har det digitala omställningsarbetet fått sig en "coronaskjuts" genom att digitala verktyg och digitala 

möten har blivit ovärderliga arbetsverktyg i en vardag utan fysisk närhet. Den digitala mognadsgraden har ökat 

väsentligt i förvaltningen. Fördelen av att förlägga vissa arbetsuppgifter, arbetssätt, mötesstrukturer och 

kontakter digitalt istället för fysiskt har varit uppenbar för alla yrkeskategorier, och i vissa fall genererat 

effektiviseringsvinster. Det är viktigt att vi utvärderar våra arbetssätt när pandemin är över för att kunna 

bibehålla de arbetssätt som gett mervärde för både medarbetare och kommuninvånare. 

 

Isolerade riskgrupper och risk för psykisk ohälsa 

Under året har de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gått ut på att hålla avstånd och undvika nära 

kontakter med äldre personer i samhället. Insatser och mötespunkter såsom dagomsorg och restauranger 

stängde, för att minska risken för smittspridning. En stor andel av dem som behöver insatser från Vård & 

Omsorg tillhör riskgrupper och har haft färre kontakter med omvärlden under 2020 än vad de normalt har. För 

många blev mötet med Vård & Omsorgs medarbetare än mer betydelsefull, då de utgjorde deras enda kontakter 

med andra människor. Det återstår ännu att se hur det psykiska måendet till följd av året som gått påverkats, 

eller för den delen behovet av hjälp och stöd från samhället. Under året har Vård & Omsorg tagit fram nya 
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arbetssätt för den uppsökande verksamheten, för att under säkra förhållanden kunna fortsätta arbetet. 

 

Allt handlar inte om Coronapandemin, minskade skatteintäkter ställer fortfarande krav på effektiviseringar 

Kommuninvånare med behov av vård och omsorg blir allt fler, samtidigt som de som arbetar och betalar skatt 

inte är en lika stor grupp. Det innebär att det blir mindre skattepengar för att bedriva verksamheten, samtidigt 

som behovet ökar. Det är en utmaning som alla kommuner i Sverige står inför. Inför 2020 beslutade nämnden 

för Vård & Omsorg om effektiviseringar för att nå en budget i balans. På grund av pandemin har dessa 

effektiviseringar endast i varierande grad kunnat genomföras. Prognoserna för de närmsta åren visar att glappet 

mellan behov och skattemedel kommer att öka ytterligare. Det är en viktig politisk fråga att diskutera 

budgetfördelningen till vård och omsorgssektorn i förhållande till Coronakommissionens slutsatser. I 

förhållande till den demografiska utveckling som Kungsbacka tillsammans med resten av Sverige befinner sig i 

kommer dock en omfördelning av budgetmedel inte räcka för att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt 

som görs idag. Det krävs en viktig diskussion kring vad som ingår i samhällskontraktet (vad kommuninvånarna 

kan förvänta sig för service från kommunen i förhållande till de skattemedel som kommuninvånarna bidrar med) 

och det kommunala vård- och omsorgsuppdraget. 

 

Har samhällsvärderingar och tekniksprång under pandemin banat väg för en annan vård och omsorg? 

Svaret har vi sannolikt inte förrän om några år, men även i relation till en förändrad vård och omsorg framöver 

har samhällsvärderingar gällande vad som går att genomföra digitalt förflyttats. Inom Vård & Omsorg vill vi att 

digitaliseringen ska möjliggöra självständighet, och under Coronapandemin har flera digitala sätt för att 

upprätthålla självständighet utan att lämna hemmet uppmärksammats. Det handlar till exempel om att kunna 

beställa matvaror digitalt, eller få mediciner levererade hem, istället för att besöka en mataffär eller ett apotek. 

Kanske kommer vi om några år se tillbaka, och se att "2020 blev året då en hel generation började nyttja 

digitaliseringens möjligheter". 
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3 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

En av Kungsbackas ambitioner med detta mål är att "ha välkomnande och trygga miljöer". Här har Vård & 

Omsorg fokuserat arbetet på trygghet hos omsorgstagare och hos nya medarbetare. 

 

Bättre personalkontinuitet för omsorgstagare med hemtjänst 

En aspekt av trygghet är personalkontinuiteten. I kommunbudgeten fördelades två miljoner för att förbättra 

kontinuiteten i hemtjänsten. I det planeringsverktyg som används i hemtjänsten i kommunal regi har grupperna 
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delats in i mindre områden med mer geografiskt anpassade turer. Resultatet är en förbättring i 

personalkontinuiteten från ett snitt på 22 medarbetare under 2019 ner till ett snitt på 17 medarbetare 2020. Det 

kan jämföras med medlet för alla kommuner på 15 medarbetare i snitt. Hemtjänsten i kommunal regi frågade ett 

urval om 47 hemtjänsttagare om de upplevde en förbättring av kontinuiteten, vilket 46 av dem gjorde. Lika 

många uppgav att man kände sig nöjd och trygg med hemtjänsten i sin helhet. Medarbetarna har upplevt att 

omsorgstagarna i mindre uträckning framför klagomål på kontinuiteten. Innan förändringen i 

planeringsverktyget fick medarbetare ta ställning till påstående "kontinuiteten är i dagsläget bra"; vilket gav 3,0 

på en sexgradig skala. Efter förändringen ställdes samma påstående, med upplevelsen 4,3 på en sexgradig skala. 

 

Förbättrad introduktion 

För att kunna skapa välkomnande och trygga miljöer behöver alla medarbetare ha fått en god introduktion, så att 

man känner sig trygg med uppdraget i Vård & Omsorg. Vård & Omsorg har arbetat med att förändra 

introduktionen, följa upp hur den har upplevts och sedan justera igen. Mycket av det planerade arbetet med att 

förbättra introduktionen har avbrutits på grund av pandemin, men på samma gång har introduktion av nya 

medarbetare aldrig varit mer aktuell. Under våren kom ett större inflöde av vikarier till verksamheten än vad 

som är vanligt. Förvaltningen samarbetade med lärare på vårdlinjen och tog fram en snabbutbildning på två 

dagar, en egen vikariesida skapades på Insidan och förkortade versioner av de viktigaste riktlinjerna togs fram 

för att underlätta för nya medarbetare att vara så förberedda och trygga i sitt arbete som möjligt. Vi tar med oss 

det arbete som gjordes under 2020 in i 2021. Det kommer att ligga till grund för introduktionsmaterial för alla 

nya medarbetare, inte bara vikarier. Det är inte heller bara omsorgspersonal som behöver introduktion. För att 

förbättra helhetssynen har nya chefer inom kvarboendet ett samverkansmöte med enhetschefer från myndighet. 

Nya biståndshandläggare träffar som ett led i introduktionen enhetschef och koordinator för att lägga upp det 

gemensamma arbetet. Samarbetet mellan yrkesprofessionerna är en nyckel i vården och omsorgen. 

 

Grunden för delaktighet återfinns i tillgängliga genomförandeplaner  

Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg för att säkra att omsorgstagaren får rätt omsorg, och det fungerar 

smidigt att läsa i telefonerna. Dock försvinner den gamla genomförandeplanen när en uppdatering i beslutet 

sker. Hemtjänsten har arbetat för fler aktuella och kvalitetssäkrade genomförandeplaner. Under pandemin har 

det varit extra många ändringar för både nya och befintliga omsorgstagare. Genomförandeplanerna är ett 

förbättringsområde. En processkartläggning är påbörjad och fortsätter under 2021. Mer tid kommer också att 

avsättas för både dokumentationsombud och uppstartsombud att upprätta nya planer och justera befintliga 

planer. 

Vid uppföljning av omsorgstagares och medarbetares upplevelse av genomförandeplanerna upplevde samtliga 

47 tillfrågade omsorgstagare att medarbetarna visste vad de skulle göra när de kom, och 46 av 47 kände sig 

trygga med hjälpen. På en enhet följdes medarbetarnas upplevelse upp. Ingen förändring syntes vad gällde att 

man ibland saknar information i genomförandeplanen, men däremot en förflyttning mot att man allt mer sällan 

saknar information. 

En annan av Kungsbackas ambitioner med detta mål är att det "finns inspirerande byggnadsmiljö för olika 

behov, generationer och livsstilar". Här har Vård & Omsorg fokuserat arbetet på sitt ansvar för att de 

kommuninvånare som är i behov av ett vård- och omsorgsboende ska kunna erbjudas en plats. 

 

Koncepthandling för kortare ledtid och enklare process vid nya boenden 

Det råder brist på boendeplatser, och det tar många år att färdigställa nya boenden. För att korta ner processen 

har Vård & Omsorg tagit fram en standardiserad koncepthandling som ska kunna appliceras på nya boenden. 

Genom att förkorta processen kan fler boendeplatser erbjudas invånarna snabbare. Särö vård- och 

omsorgsboende är det första boendet som byggs enligt denna standard. Koncepthandlingen kommer ständigt 
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utvecklas och utvärderas vid nybyggnation. Under året har omvärldsbevakning gjorts, bland annat har fokus 

legat på tekniska detaljer som ska ingå i ett konceptboende. Det kommer att ta flera år innan vi kan utvärdera 

effekten av koncepthandlingen, men det första steget är nu taget där handlingen är på plats och appliceras på ett 

boende. Inför uppstarten av Särö vård- och omsorgsboende har ett omfattande arbete gjorts för att förbereda för 

en smidig inflyttning. Inflyttningen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2021. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder     575 

Antal färdigställda bostäder     575 

Personalkontinuiteten mäts på antal personer som besökt en hemtjänsttagare med minst två dagliga insatser under en tvåveckorsperiod. 

Källa: Kolada. 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Budget i balans- men inte tack vare effektiviseringarna 

Nämnden för Vård och Omsorg tog under 2019 fram ett effektiviseringspaket om ca 15 miljoner kronor. Det var 

tänkt att dessa effektiviseringar skulle genomföras under 2020. Med en första våg av covid-19 under våren och 

sedan en andra våg under hösten har förvaltningen haft svårt att kunna genomföra alla effektiviseringar enligt 

tidsplan. Hälften av effektiviseringarna är genomförda under 2020, medan övriga kommer att genomföras under 

2021. Förvaltningen har under året erhållit mycket statsbidrag både för merkostnader i samband med covid-19 

och för sjukkostnader, samt även andra riktade statsbidrag vilket gör att budgeten kommer att vara i balans för 
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2020. De riktade statsbidragen ska användas till att förbättra och utveckla verksamheten. Redovisning ska göras 

av kommunerna om hur medlen har använts och hur tillskottet påverkat kommunens egen tilldelning. 

 

Färre farliga kemikalier i våra verksamheter 

Kungsbacka kommuns kemikalieplan är ett steg mot en mer giftfri kommun, och en av åtgärderna i planen är 

införandet av ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem eftersom det finns krav på att dokumentera 

farliga kemiska produkter, både i miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen. Det kommungemensamma 

kemikaliehanteringssystemet heter Chemgroup PRO, och det gör det enklare att få en god överblick, leva upp 

till lagkraven inom miljö- och arbetsmiljö och nå kemikalieplanens mål att byta ut farliga kemikalier. 

Medarbetarna kan använda systemet för att på ett enkelt sätt få fram kemikalier i verksamheten, se hur skadliga 

de är och vad man behöver göra för att hantera dem på ett säkert sätt. 

Utsedda administratörer i kommunal regi har fått utbildning i systemet Chemgroup PRO och har inventerat 

kemiska produkter i verksamheterna. Inventeringarna pågick mellan mars och slutet av juni i år. Därefter har 

kemiska produkter som inte uppfyller kraven gallrats och kasserats. Riskbedömningar har gjorts under hösten 

för att skapa trygga arbetsförhållanden och en årlig inventering kommer fortsättningsvis att göras. 

Ledningsgrupperna har haft besök av en kemikaliecoach i december för att informera om systemet så att de kan 

förmedla informationen vidare till medarbetarna. Medarbetarna har tillgång till systemet via Insidan, Stöd & 

Tjänster, Chemgroup. Medarbetarna kan också ladda ner Chemgroups app till arbetstelefon för att ha koll på 

verksamheternas kemikalier direkt i mobilen. Direkta effekter av arbetet är att farliga kemiska produkter har 

bytts ut, vilket är en vinst för både den fysiska miljön omkring oss och medarbetarnas arbetsmiljö. 

 

Coronainställt - ingen effekt av resurssmart äldreboende 

Våren 2019 blev Signes Hus en del av projektet "Resurssmart äldreboende". Syftet med projektet var att 

förebygga avfall enligt en framgångsrik metod framtagen av Göteborgs stad. Metoden bygger på ett pilotprojekt 

som genomfördes på äldreboendet Sekelbo 2016 som ledde till mycket mer positivt än minskade 

avfallsmängder, bl.a. bättre ekonomi, gladare boenden och bättre arbetsmiljö för personalen. Planen för 2020 

var att Signes Hus skulle göra en omstart i projektet men pandemin har påverkat möjligheten till detta. Orsak 

har varit besöksförbud och att tiden inte riktigt funnits till. Mätning har gjorts av matsvinn på några av enheterna 

men för övrigt har inte några andra aktiviteter varit aktuella. 

 

Miljöcertifierade boenden 

Hos de externa utförarna finns boenden som är miljöcertifierade med miljösamordnare. Miljösamordnaren 

ansvarar för vilka kemikalier som köps in och 90% av boendets kemikalier är miljövänliga (övrigt 10% behövs 

för att uppfylla hygieniska krav). I samverkan med boendets kök, som drivs av förvaltningen för Service, har det 

påbörjats ett projekt med fokus att minska avfall och matsvinn. Samarbetet byggde på att de vägde matavfall 

ifrån köket och hade dialog med kökschefen kring maträtter. Maträtter korrigerades utifrån önskemål ifrån 

brukare samt mängden av avfall. Köket kunde lättare utvärdera vilka maträtter som uppskattades mer. I och med 

covid-19 så har inte arbetet kunnat fortsätta på samma sätt senare under året. 

Ett annat boende beskriver även att dom utsett hus- och miljöombud och på sikt kommer dessa ombud att ta ett 

större ansvar för att i framtiden kunna bära en miljöcertifiering. Fokus är att minska förbrukningsmaterial, 

miljöeffektivt använda energin i huset och minska matsvinn. Boendet konstaterar att det är svårt att se en effekt 

på minskat förbrukningsmaterial då det är en pandemipåverkan på förbrukningsmaterial som utmanar generellt. 

Under 2021 fortsätter arbetet. 
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Mer cykel och mindre bil 

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har målen hos en utförare varit 

att kontinuerligt använda 1–2 stycken elcycklar/cyklar vid sina hemtjänstbesök. Det har blivit ett positiv 

arbetssätt i gruppen och då 1-2 bilar inte används per dag har avgasutsläppen minskat. Larmtelefonen hanteras 

av den personal som kör en av bilarna i närområdet. Bilarna kommer allt eftersom att bytas ut till hybridbil. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 90%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 75% 73%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Möjligheter för fler aktörer inom Vård & Omsorg 

I Vård & Omsorg agerar både kommunala och externa aktörer. I hemtjänst appliceras Lagen om valfrihet (LOV) 

för att omsorgstagaren ska kunna välja mellan flera olika utförare, och vi upphandlar driften av vård- och 

omsorgsboenden enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) för att utvecklingen av våra 

verksamhetsområden ska präglas av många olika synvinklar. 

En ny konkurrensutsättningsplan antogs av nämnden i december. Inför varje ny mandatperiod kommer en ny 

konkurrensutsättningsplan tas fram och den kommer då att utgå från den ledande majoritetens viljeinriktning. 

Konkurrensutsättningsplanen har formen av ett inriktningsdokument, som ska möjliggöra för nämnden att 

långsiktigt planera och kompletteras med årliga beslut om vilka eventuella verksamheter som ska 

konkurrensutsättas nästkommande år. I arbetet med konkurrensutsättningsplanen och inför eventuell 

konkurrensutsättning krävs ett nära samarbete med nämnden och förvaltningen för Service. De ansvarar för 

konkurrensutsättning inom sitt reglemente, vilket omfattar fastighetsnära tjänster, ett så kallat inre vaktmästeri 

samt lokalvård och måltidsservice. Inför 2021 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att anmäla till 

kommunstyrelsen att Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsättas. 

Under pandemin har ett ökat antal samarbetsytor med externa aktörer skapats, och de samarbeten som vanligtvis 

finns har även fördjupats. Nämnden för Vård & Omsorg har ansvaret för alla brukare och patienter inom dess 

verksamhetsområde, oavsett utförare av tjänsterna, och under våren har förvaltningen för Vård & Omsorg 

arbetat extra aktivt för att säkerställa att alla utförare är väl informerade och får ett gott stöd i sitt arbete av 

förvaltningens tjänstepersoner. Externa utförare har uttryckt att samarbetet har fungerat mycket väl under 

pandemin. 

 

Extratjänster som möjlighet till snabbare etablering för nyanlända 

Två vård-och omsorgsboenden i extern regi arbetar för att få en snabb etablering för nyanlända kvinnor. Under 

året har det ena boendet anställt fem kvinnor på extratjänster som servicevärdar. De arbetar med städning, tvätt 

och de hjälper även till med att erbjuda aktiviteter som exempelvis utomhusvistelse för de boende. Målet är att 

kvinnorna ska lära sig yrket och svenska språket för att sedan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. I och med 

covid-19 har det inte varit någon möjlighet att gå på SFI på annat sätt än digitalt vilket inte har haft samma 

effekt. Istället har personerna deltagit i ett pilotprojekt med ett språk-app för yrkessvenska för att snabbare lära 

sig språket. Flera av dem har fått möjligheten att vara kvar under större delen av 2021 vilket innebär att arbetet 

fortsätter. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

    90% 

3.4.1 Vård & Omsorg levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god 

och jämlik hälsa 

Beslutats av 

Nämnd 
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Nämndens formulering 

Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "I Kungsbacka stärks individens och familjens egen 

förmåga att ta hand om sitt liv". 

För att uppnå en god kvalitet av hälso- och sjukvård krävs att den ges utifrån individens specifika behov och 

förutsättningar. Individanpassad hälso- och sjukvård innefattar bland annat helhetssyn, samordning, 

självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet. 

För att uppnå en god kvalitet krävs även att hälso- och sjukvården erbjuds och fördelas på lika villkor för alla. 

En jämlik vård och omsorg innebär att alla människor behandlas likvärdigt oavsett ålder, kön, ekonomiska 

förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet. 

Medicinskt ansvariga gör en bedömning om hälso- och sjukvården är ojämlik, delvis jämlik eller jämlik utifrån 

genomförda enkäter, granskningar och mätningar under året. Bedömningen redovisar övergripande 

måluppfyllelse. 

 

Fokusområde 

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

 

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

 

Kommentar på nämndmål 

För att leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet har ett systemstöd för att skriva och signera 

delegeringsbeslut implementerats under året. Hälso- och sjukvårdspersonal kan överlåta utförandet av vissa 

insatser till undersköterskor. Med en aktuell delegering visar undersköterskan att hen besitter de formella 

kunskaperna för att kunna utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. I första steget infördes systemstöd för att 

skriva delegeringsbeslut. Det ger en tydlig överblick över vilka arbetsuppgifter medarbetaren har delegering för, 

vilket ökar patientsäkerheten. Det ska inte gå att bli tilldelad eller utföra delegerade arbetsuppgifter utan en 

aktuell delegering. 

Förvaltningen nådde nästan målet om att 80% skulle uppleva en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, och 

andelen nöjda patienter ökade från 2018. Det är framförallt möjligheten att delta i planeringen av 

hemsjukvården i så hög utsträckning som man själv önskar där resultatet förbättrats, samt att man förstår 

informationen om ens sjukvårdsinsatser. Rehab arbetade med resultatet genom att alla medarbetare under en 

månads tid frågade patienterna hur de vill vara delaktiga i sin rehabilitering. Utifrån patienternas behov 

utformades fem områden; tala till mig, lyssna på mig, ge mig tid, var tydlig, ge mig möjlighet att påverka. Det 

som patienterna i årets enkät ansåg var viktigast för deras möjlighet till delaktighet är att personalen har tid att 

lyssna in hur man vill ha det. Resultatet var detsamma för både rehab och sjuksköterskor. 

Resultatet kan vara påverkat av färre inkomna svar från vård- och omsorgsboendena. Under tiden som enkäten 

var utskickad återinfördes besöksförbudet, vilket resulterade i att många anhöriga hade svårt att hjälpa till, eller 

få information från den boende, för att själva kunna besvara enkäten. 

Medicinskt ansvariga bedömer vården i förvaltningen som jämlik, utifrån att det inte finns några tecken eller 

indikationer, klagomål eller händelserapporter som rör jämlikhet. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel patienter som upplever en hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet 

76% 76% 82% 82% 80% 

Bedömning av jämlik vård    Jämlik Jämlik 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Vård & Omsorg arbetar med ett flertal aktiviteter som under vårens pandemi har fått pausats. Däremot- mycket 

av det som skapats genom, eller på grund av, pandemin har medfört förändrade arbetssätt och gett nya 

möjligheter. Vid årets slut konstaterar vi att med hjälp av de aktiviteter som har genomförts har förvaltningen 

förflyttat sig mot målet om ett medskapande samhälle och en öppen attityd. 

 

Ständig strävan efter bättre samarbete och delaktighet 

Samarbetet mellan yrkesprofessionerna har fortsatt utvecklats trots pandemin, och det finns några processer som 

har bidragit lite extra till att ”skapa förutsättningar för kunder att vara medskapande i att utforma det goda 

livet”. 

Under 2019 startades ett pilotprojekt för teamsamarbete mellan hemtjänsten i kommunal regi och 

myndighetsutövningen. Arbetsgruppen har skapat en modell som tydligt stärker den enskildes möjlighet till en 

ökad delaktighet i utformningen av sina besök och där fokus förflyttas till den enskildes behov, snarare än 

insatser, i enlighet med modellen Individens behov i centrum (IBIC). De deltagande medarbetarna uppger att vi-

känslan och teamkänslan har ökat. För 2020 var ett breddinförande planerat, men det har fått skjutas upp i olika 

omgångar på grund av pandemin. Arbetet kommer att fortgå under 2021. 

En ny in- och utflyttningsrutin har färdigställts under våren via gemensam arbetsgrupp med representanter från 

myndighet och kommunala samt externa utförare av vård- och omsorgsboenden. Syftet var att tydliggöra flödet 

och effektivt använda våra platser på boendena. Under pågående pandemi fick nya rutiner arbetas fram och 

anpassas, då besöksförbud på vård- och omsorgsboenden infördes under perioder. En äldrekonsulent har också 

kopplats till inflyttningsprocessen. Äldrekonsulenten tar kontakt med de omsorgstagare som fått ett beslut om 

vård- och omsorgsboende för att förbereda för flytten, men också möta de funderingar och känslor som finns 

inför flytten. Äldrekonsulenten har också i sitt uppdrag att ha stödjande samtal med både de som ska flytta in 

och anhöriga, för att öka deras delaktighet och trygghet under processen. 
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Samtalsledare hjälpte till att höja nöjdheten med besöken 

De viktigaste personerna som Vård & Omsorg vill göra delaktiga är omsorgstagarna och patienterna i vår 

verksamhet. Hemtjänsten har fokuserat på två områden. Nöjdheten med möjligheten att påverka vilken tid man 

får hjälp har inte förbättrats såsom målsättningen var, men med hjälp av förändringar i planeringsverktyget är 

det lättare att precisera tid för besöken och då är förhoppningen att det ska bli tydligare vad som är 

överenskommet. Däremot har hemtjänsttagarna blivit nöjdare med att medarbetarna har tillräckligt med tid hos 

en. Under våren utbildades en person per arbetslag till samtalsledare. Samtalsledaren genomförde workshops 

och fem områden (pålästa, uppmärksamma, närvarande, kläder och telefon) identifierades som extra viktiga för 

hemtjänsttagarens upplevelse. Tyvärr tog pandemin till viss del fokus från implementeringen. Återkopplingen 

från enhetschefer och samtalsledare har varit att man tycker det varit ett givande sätt att arbeta på, och därför 

blir det ett löpande arbetssätt 2021. 

 

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

Under 2020 har en e-tjänst införts för bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten möjliggör en snabbare process för 

invånaren och handläggarna genom att manuella moment har kunnat digitaliseras. Den har också bidragit till en 

effektivare resursanvändning. Biståndshandläggarna har infört surfplatta som arbetsverktyg för att enklare 

kunna visa medborgaren vilken service de kan ta del av i samhället och ge bättre information via bilder, appar 

mm. Handläggarna kan dessutom visa omsorgstagarna vad som dokumenteras i deras pågående utredning. Det 

är ett sätt att nyttja digitaliseringen för att öka delaktigheten för Vård & Omsorgs målgrupper. 

Biståndshandläggare har under pandemin använt Skype, Teams, Facetime och telefon för att kunna bedriva 

utredningsarbete med omsorgstagare och anhöriga, vilket har visat sig vara ett positivt komplement. 

I april fattade nämnden beslut om att införa digitala inköp och måltidsdistribution i hemtjänsten. Projektet 

startade tidigare på grund av pandemin, och har genomförts i form av en covid-organisation under året. Projektet 

arbetar just nu med en rad utredningar för att ta fram en långsiktigt hållbar och effektiv lösning för digitala 

inköp och måltider. 

 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen 

En annan effekt av pandemin har varit kommunikationsrelaterad. I förvaltningsbudgeten beskrivs ett antal 

aktiviteter där kommunikationsinsatser på olika sätt underlättar delaktighet eller sätt att möta 

framtidsutmaningar. De planerade kommunikationsaktiviteterna må ha blivit inställda, men istället har 

pandemin satt kommunikation i fokus på oanade sätt. Möten i förvaltningen har förts över till digitala kanaler 

som Teams. Veckoliga informationsmöten för alla utförare av omsorg eller hälso- och sjukvård (i praktiken alla 

utförare i Vård & Omsorg och på Individ och Familjeomsorgen) har införts där möjlighet finns att ta del av 

aktuellt läge, förändringar i rutiner och riktlinjer samt ställa frågor. Mötena spelas även in för att möjliggöra 

deltagarna att ta del av informationen när de själva har möjlighet till det. Presskonferenser har anordnats och 

tjänstepersoner på Vård & Omsorg har varit föredragande. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Öka den externa finansieringen av 
förvaltningens utvecklingsportfölj 

0 0 443 884 439 028  

Öka antalet etablerade samarbeten med 
andra externa aktörer för att driva 
förvaltningens utveckling 

 3 3 3  
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar 

     

Under 2020 har fokus legat på att möta coronapandemin och andra utvecklingsprojekt har fått stå tillbaka. Flera projekt har ändå ställt 

om istället för att ställa in, men under 2020 har förvaltningen inte aktivt sökt medel för att starta nya utvecklingsprojekt. Samarbetet med 

externa aktörer som region Halland och vårdcentralerna har fördjupats under 2020, och från kommunens sida är ambitionen att ett 

fördjupat samarbetet leder till fortsatt arbete kring gemensamma utvecklingsfrågor såsom inom ramen för primärvårdsreformen "God 

och nära vård". Inkomna medel för extern finansiering av förvaltningens utvecklingsportfölj gäller projektet "Digga Halland". Projektet 

är avslutat, men ytterligare medel kommer att tillfalla nämnden under året då utbetalningarna släpar efter. Projektet är vidare ett bra 

exempel på hur man har ställt om istället för att ställa in, hur arbetet har kunnat flyta på, om än i viss förändrad form och 

förvaltningsledningen har beslutat att "diggacoacherna" har en permanent plats i förvaltningen efter avslutat projekt. 

3.5.1 Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid 

Beslutats av 

Nämnd 

 

Nämndens formulering 

Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "Invånare, företag och besökare känner sig alltid 

välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen". 

Patienten ska uppleva att de har tillit till den kommunala hälso- och sjukvården. En god kvalitet inom hälso- och 

sjukvården innebär att patienten har tillit till den sjukvård som ges och att sjukvården är tillgänglig. 

Tillgänglig innebär att sjukvården ska ges i rimlig tid, att den patient som har det största behovet av vård ska ges 

företräde. Hälso- och sjukvården ska vara geografiskt tillgänglig samt tillgänglig för kontakt, bedömning och 

besök. 

 

Fokusområde 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 
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Kommentar på nämndmål 

För att kunna leverera en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid har ett systemstöd för digital signering av 

insatser införts. Delegerade insatser ska alltid signeras, så att den legitimerade personalen kan följa upp 

insatserna och avgöra om insatsen ger önskad effekt eller ej. Ett exempel kan vara att en delegerad insats är att 

omsorgspersonalen ska smörja en patient med en mjukgörande kräm varje dag. När sjuksköterskan tittar på 

patientens hud, som inte förbättrats, behöver hen ha information om patienten blivit smord dagligen för att veta 

om insatsen bör fortgå, eller om en annan kräm ska användas. För omsorgspersonalen underlättar det att insatsen 

tydligt framgår i en app på telefonen, istället för att informationen fanns på en papperslista som vid 

uppdateringar och förändringar kunde bli svårläst. 

Första området för digital signering har varit vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. Under 2021 fortsätter 

implementeringen, tills alla verksamheter och utförare använder digital signering. Första utfallet för perioden 

2020-11-23 till 2020-12-15 visar att 52 308 delegerade insatser varit aktuella på boenden i kommunal regi. Av 

dessa är 99,5% av insatserna utförda och signerade, vilket är ett mycket gott resultat. 

Förvaltningen nådde nästan målet om att 90% skulle uppleva den kommunala hälso- och sjukvården som 

tillgänglig. Andelen nöjda patienter ökade sedan enkäten genomfördes 2018, och ökningen härrör till att 

patienterna i högre utsträckning upplever att den legitimerade personalen hade tillräckligt med tid hos en, samt 

att patienterna blev informerade i förväg vid förändringar. 

Förvaltningen nådde inte målet att 100% skulle vara smärtlindrade inom som längst 30 minuter. 

Coronapandemin kan ha påverkat resultatet på grund av bland annat högre prioriterade insatser. Under 2020 

fokuserades på en ökad tillgänglighet, under jourtid, för patienter med prioriterade tillstånd. Hemsjukvårdens 

analys visade på behov av att precisera den akuta smärtlindringen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel patienterna som upplever den 
kommunala hälso- och sjukvården som 
tillgänglig 

86% 86% 89% 89% 90% 

Andel patienter med smärtgenombrott som 
får smärtlindring inom rimlig tid, som längst 
30 minuter, under jourtid 

- 97% 94% 86% 100% 

Antal tillfällen då patienter fått smärtlindring 
mer än 30 minuter efter smärtgenombrott 

- 7 3 14 0 

Antal avvikelser där kontakt med 
arbetsterapeut eller fysioterapeut inte 
upprättats inom tre arbetsdagar för nya 
patienter med behov av rehabiliterande 
insatser 

- 0 0 0 0 

3.5.2 Vård & Omsorg ska öka andelen medarbetare som väljer att fortsätta arbeta hos Vård 

& Omsorg 

Beslutats av 

Nämnd 

 

Nämndens formulering 

Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 

modiga och medskapande medarbetare och ledare". 
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Inom Vård & Omsorg har personalomsättningen till följd av ett hårt och ihålligt arbete minskat markant mellan 

2017 och 2018. Svårigheten att rekrytera och bemanna är ändå fortfarande den enskilt största arbetsmiljöfrågan 

för förvaltningens medarbetare och enhetschefer. Personalomsättning ökar generellt belastningen på den 

befintliga personalen och ger väsentliga kostnadsökningar för övertid, bemanningslösningar och introduktioner. 

Med många nya medarbetare ökar också riskerna för fel och kvalitetsbrister. Att bli bättre på att behålla och 

utveckla de medarbetare vi har är därför en av förvaltningens absolut viktigaste strategiska utmaningar. 

 

Fokusområde 

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

 

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

 

Kommentar på nämndmål 

Personalomsättningen har varit markant lägre under första halvåret 2020 än motsvarande halvår 2019. Den 

sviktande arbetsmarknaden har sannolikt bidragit till en lägre personalomsättning, men verksamheten har också 

arbetat vidare med förslag från medarbetarna vad som kan ge effekt. 

Några enheter har testat ständig helgtjänstgöring, vilket innebär att en medarbetare arbetar fredag till söndag 

motsvarande ca 70%, men får betalt 85%. Medarbetare och chefer på de aktuella enheterna är positiva då 

helgerna upplevs stabilare med de fasta medarbetarna, och medarbetarna med helgscheman har velat förlänga. 

Renodlade yrkesroller har framförts som viktigt för medarbetares vilja att stanna kvar hos arbetsgivaren. På 

både boenden och i hemtjänsten pågår en förflyttning av städinsatser till andra yrkeskategorier än 

undersköterskor. 

I hemtjänsten ställdes frågor till medarbetarna via en enkät för att följa upp upplevelsen av förflyttningen av 

städinsatserna. Enkäten visar att medarbetare i hemtjänsten uttrycker sig nöjda med förflyttningen och att deras 

fysiska arbetsmiljö har förbättrats. Man upplever också att arbetsgivaren bättre än tidigare tar tillvara på 

undersköterskornas kompetens. 

Något som är extra trevligt att tillägga är, "att många av kunderna kommenterar hur bra Serviceteamet är och 

det bidrar ju mycket till en positiv och trevlig jobbatmosfär. Också skönt att komma in till kunder och veta att 

det är rent och fint.” som någon skrev i sin kommentar. 

Endast ett av vård- och omsorgsboendena har följt upp effekten av förflyttningen av städinsatserna, som även 

den visar på positiva reaktioner. Medarbetarna uttrycker att de har mer tid för personcentrerad omvårdnad och 

det dagliga sociala innehållet. Kostnaden för att förflytta städet motsvarar ca en halv årsarbetare, men boendet 

ser inga negativa ekonomiska resultat eftersom de enklare kan flytta medarbetare mellan enheterna när det är 

frånvaro. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Personalomsättningen ska minska med en 
procentenhet jämfört med föregående års 
utfall 

21,8% 16,2% 17,6% 13,4% 15,2% 
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4  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 

ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 

ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 

till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktivet. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Analys verksamhetsmått 

Väntetiden till särskilt boende har sjunkit under flera år i rad. Från ett medelvärde på 130 dagar under 2017 är 

väntetiden nu nere i 43 dagar 2020 (källa Kolada). Väntetiden till särskilt boende är beroende av invånarnas 

behov av plats på särskilt boende samt tillgången på platser i kommunen. Kön sjunker, antingen då nämnden 

kan erbjuda fler platser för att möta behovet, snabbare in- och utflyttningsprocesser eller till följd av att det 

inkommer färre ansökningar om vård- och omsorgsboende. Resultatet för 2020 är påverkat av Coronapandemin, 

då färre ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende inkom under första halvåret (mätperioden för  

nyckeltalet i Kolada om väntetid infaller under första halvåret). Oron hos en del omsorgstagare och anhöriga var 

stor, vilket innebar att en del tackade nej till erbjuden boendeplats av rädsla för att utsättas för smittspridning 

och insjukna i covid-19. För att kunna påverka möjligheten att snabbare kunna erbjuda en plats har 

myndighetsutövningen tillsammans med vård- och omsorgsboendena implementerat en ny in- och 

utflyttningsprocess. Den nya processen har skapat snabbare flöden vid in- och utflyttning, vilket minskar antal 

dagar för in- och utflyttning. Effekten på kön under första halvåret bedöms inte påverkats av den nya in- och 

utflyttningsprocessen, men på sikt förväntas en förkortad in- och utflyttningstid innebära att fler kan erbjudas en 

boendeplats inom rimlig tid. Kön har varierat under året, men är betydligt kortare än vad den var under årets 

första månader. 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat något under ett ostadigt 2020. Timmarna minskade under april och maj månad 

och har sedan legat relativt stabilt under hösten. Minskningen i timmar under april och maj kan hänföras till att 

vissa valde att avbeställa sina hemtjänstinsatser av rädsla för att utsättas för smittspridning och insjukna i covid-

19, men också att det normala inflödet av ansökningar om hemtjänst minskade. 

Sammantaget gör detta att förvaltningen befarar att det kan komma en större mängd ansökningar under 2021, då 

det finns farhågor om att invånare inte sökt insatser som de brukar, och anhöriga inte längre orkar dra ett lika 

tungt lass. Detta kan komma att påverka behovet av hemtjänstinsatser och boendeplatser i en större omfattning 

än vanligt. 

Andelen som varit sammantaget nöjda med sin hemtjänst och sitt boende har varit något lägre än tidigare år, 

men ligger fortfarande bra i förhållande till riket och andra frågor i enkäten. Enkäten skickades ut under mars-

maj, vilket sammanfaller med att Folkhälsomyndigheten konstaterade samhällsspridning i Sverige. Det är svårt 

att avgöra i vilken mån utfallet av brukarundersökningen är påverkad av covid-19, och det bör följas upp vid 

nästkommande brukarundersökning. 

5.2 Resursmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 57 244 58 286 57 720 60 310  

 Nettokostnadsavvikelse 12,5% 9,5% 4% 8,1%  

 
Antal omsorgstagare i verksamheten 
över 65 år 

2 864 2 566  2 789 2 375 

 
Antal omsorgstagare i verksamheten 
under 65 år 

160 176  130 88 

 Antal patienter i hemsjukvården     1 771 
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Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Totalt antal omsorgstagare och 
patienter i verksamheten 

    2 799 

Kostnad äldreomsorg kr/inv 65+ samt nettokostnadsavvikelsen presenteras i samband med delåret 2021, då detta presenteras under 

sommaren i "Vad kostar verksamheten i din kommun". 

Totalt antal omsorgstagare och patienter är lägre än om man summerar ihop omsorgstagare över och under 65 år samt antal patienter, 

eftersom man kan vara både omsorgstagare med insatser enligt Socialtjänstlagen och inskriven i hälso- och sjukvården på samma gång. 

5.3 Prestationsmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Antal lägenheter på vård- och 
omsorgsboende 

608 608 668 668 668 

 Antal korttidslägenheter 42 52 42 45 50 

 Antal lägenheter för växelvård 20 10 20 17 12 

 
Beläggningsgrad vård- och 
omsorgsboende 

94% 97% 96% 95%  

 Antal timmar hemtjänst 550 868 534 346 532 814 550 462 580 297 

 
Kö till vård- och omsorgsboende, antal 
personer i snitt 

83 84 48 66 29 

 
Väntetid till vård- och omsorgsboende, 
antal dagar i snitt 

108 130 109 61 43 

 
Personalkontinuitet i hemtjänsten, antal 
personal per brukare 

19 19 19 22 17 

 Antal lägenheter för korttids/växelvård  62 62 62 62 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende tas fram under våren 2021 och presenteras i delårsrapporten. 

5.4 Effektmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Brukar personal i hemsjukvården alltid 
eller oftast bemöta dig på ett bra sätt? 

  97%  96% 

 

Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sin hemtjänst (under 
65 år) 

86% 87%  80%  

 
Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sitt särskilda boende. 

89% 84% 84% 83% 81% 

 
Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sin hemtjänst. 

92% 91% 88% 89% 88% 

Nämnden genomför brukarundersökning för personer med hemtjänst under 65 år vartannat år och hemsjukvårdsenkäten vartannat år. 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Olika praktiker, riktade sommarjobb och Gymnasial lärlingsanställning (GLA) var inställda från och med april 

på grund av Coronapandemin. Dessa återupptogs efter sommaren, vilket bedöms som viktigt för framtida 

kompetensförsörjning. 

Introduktion för nya medarbetare har utvecklats under våren. Sommarvikariernas introduktion har utvidgats 

genom ett samarbete med förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Rekryteringscenter. För 

timvikarierna har den webbaserade introduktionen förbättrats och utökats. Arbetet med en uppdaterad 

introduktion för medarbetare är pågående, och fokuserar på att bli mer webbaserad och effektiv. För våra chefer 

har Kungsbackaledaren BAS utvecklats centralt för alla förvaltningar. 

Handledarutbildning anordnades under hösten för att fortsatt skapa goda möjligheter till utveckling för 

medarbetarna samt ett gott bemötande och handledning vid praktiker. 

Under året har förvaltningen frekvent förekommit i media, detta påverkar sannolikt vårt arbetsgivarvarumärke. 

Hur en sådan påverkan ser ut kommer förvaltningen bland annat kunna få en bild av med de nya mätningarna av 

HME, hållbart medarbetarengagemang. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

Personalomsättningen för året är lägre jämfört med 2019. Sannolikt mest beroende på den förändrade 

arbetsmarknaden som blev under året. 2021 kommer förvaltningen att få en tydligare bild av hur medarbetarna 

upplever arbetsgivaren genom mätning av HME, hållbart medarbetarengagemang. Mätningen ger en bild av hur 

motivation, ledarskap och styrning upplevs. Det ger också ett värde på rekommendationsviljan hos 

medarbetarna, ett så kallat NPS (Net Promoter Score). Det värdet kommer sedan ligga till grund för arbetet med 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Under året har vissa utbildningar blivit inställda på grund av restriktioner utifrån Coronapandemin. En del 

utbildningar har dock genomförts, till exempel förflyttningsutbildning, efter att anpassningar skapats. 

Utbildning har genomförts för hygienombud, chefer och skyddsombud angående basal hygien kopplat till covid-

19. Förvaltningens chefer fick även utbildning i att leda i kris. 

Under hösten har arbetet med heltidsresan aktiverats och inför 2021 är en ny arbetsgrupp beslutad med en 

styrgrupp på ledningsnivå. Arbetet utgår ifrån kommunövergripande mål med heltidsresan samt nya mål och 

riktlinjer utifrån kollektivavtalen Allmänna bestämmelser 2020 (AB20) och Huvudöverenskommelse 2020 

(HÖK20). Med arbetet kommer en del förändringar att genomföras som ska syfta till att fler stannar hos 

förvaltningen. 

 

En god arbetsmiljö  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger som grund för en hållbar, god och trivsam arbetsmiljö. Detta bidrar 

till att fler stannar hos oss. I det arbetet ingår ett antal aktiviteter som lyfts fram extra för 2020. Extra 

skyddskommitté har genomförts varje eller varannan vecka där arbetsgivare och fackliga parter har hanterat 

frågor kring konsekvenser av covid-19. Riskbedömning kopplat till covid-19 är genomförd per verksamhet, 

löpande uppföljning har skett under året där risker och åtgärder tagits upp. Informationsmöten har hållits 

tillsammans med olika stabsfunktioner för samtliga chefer inom förvaltningen varje vecka för att informera om 

nyheter och fånga upp frågor från cheferna kring covid-19. 
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Under året har HR genomfört avslutsintervjuer med medarbetare som avslutat sin anställning i förvaltningen. 

6.1.3 Avsluta 

Avslutsintervjuer för medarbetare inom Hemsjukvården, Kvarbo och Våbo har genomförts av HR under året. 

Det har visat sig finnas utmaning med att få tag på medarbetare som ska avsluta sin anställning och inte alla är 

beredda att ställa upp. När väl intervjuer genomförts har dessa varit givande och upplevts positiva av 

medarbetarna. Underlaget ger en heterogen bild av anledning till varför man avslutar sin anställning, och det är 

därför svårt att dra slutsatser och besluta om åtgärder utifrån underlaget. 

6.2 Analys personalmått 

Andelen heltidstjänster ökar successivt i förvaltningen. Det finns skillnader mellan verksamheterna i hur 

fördelningen mellan heltid och deltid ser ut. Det finns en markant skillnad mellan män och kvinnor i 

förhållandet heltid eller deltid. Arbetet kopplat till heltidsresan ger effekt och framför oss ligger utmaningar i att 

kunna planera ut tid på ett hållbart sätt i takt med att antalet heltider ökar. 

En mindre ökning i antal medarbetare per enhetschef finns, detta kommer följas upp under 2020 för att tillse att 

det fortsatt minskar. Forskning visar att antal medarbetare per chef är av stor betydelse för vilken arbetsmiljö 

som råder. 

Sjukfrånvaro är högre, men inte i den omfattning som befarats. Korttidssjukfrånvaron är markant högre, vilket 

kopplas till konsekvenser av covid-19. Däremot minskar långtidssjukfrånvaron, ett resultat av uppföljning och 

aktivt arbete med rehabiliteringsprocesser. 

Personalomsättningen är lägre jämfört med 2019. Oavsett anledning till minskningen så är det mycket positivt 

utifrån arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi i förvaltningen. Andelen yngre medarbetare minskar, detta behöver 

uppmärksammas då den andelen av medarbetare är av vikt för att skapa stabilitet i framtida verksamhet. 

6.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 45% 45% 44,5% 40,9% 

 Andel heltid 55,5% 55% 55,5% 59,1% 

 Andel kvinnor som har deltid 46% 46% 45,7% 42,4% 

 Andel kvinnor som har heltid 54% 54% 54,3% 57,6% 

 Andel män som har deltid 25% 26,2% 25,4% 20% 

 Andel män som har heltid 75% 73,8% 74,6% 80% 

 Anställda andel kvinnor 94% 94,1% 92,8% 91,7% 

 Anställda andel män 6% 5,9% 7,2% 8,3% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  89,8% 90% 90,8% 

 Anställda totalt 1 227 1 230 1 229 1 243 

 Antal medarbetare per chef 27 24,1 24,1 22,5 

 Antal medarbetare per enhetschef 32 28,8 28,1 27,1 

 Medarbetare 30 - 39 år 20% 19,5% 19,5% 22,1% 

 Medarbetare 40 - 49 år  23,7% 23% 21,8% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Medarbetare 50 - 59 år  29,5% 29,6% 30,9% 

 Medarbetare 60 år och äldre  11,2% 11,6% 11% 

 Medarbetare yngre än 30 år 17% 16% 16,4% 14,2% 

 Medelålder 44 44 44 45 

 Pensionsavgångar 19  27 17 

6.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro  43,8% 56% 34,4% 

 Frisknärvaro Kvinnor  43,1% 55,4% 33,4% 

 Frisknärvaro Män  55,1% 65,7% 47,3% 

 Korttidssjukfrånvaro 4% 4% 4,1% 5,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 4% 4,1% 4,1% 5,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 3,2% 3,5% 3,7% 4,9% 

 Långtidssjukfrånvaro 5,2% 5,7% 5,8% 5% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 5,5% 5,9% 6% 5,2% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,5% 1,4% 2,3% 3,1% 

 Personalomsättning 21,8% 16,3% 17,6% 13,4% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 9,5% 9,8% 10,1% 10,7% 

 Sjukfrånvaro Män 4,7% 4,9% 6% 8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 9,2% 9,5% 9,8% 10,5% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

 39,4% 40% 34,2% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 

 40,3% 41% 34,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 

 10,9% 18,4% 28,9% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   9,3% 10,5% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   8,6% 9,1% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   10% 11,8% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 30,6 32,5 31,7 35,8 
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7 Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd -1 235 -1 420 -1 006 414 

Förvaltning gemensamt 11 048 792 6 578 5 786 

Kvarbo -72 155 -63 578 -65 730 -2 152 

Omsorgsboende -315 542 -323 216 -316 331 6 885 

Hälso- och Sjukvård samt Rehab -128 666 -128 785 -122 979 5 806 

Verksamhetsutveckling -29 389 -30 969 -31 501 -532 

Myndighet -351 264 -367 748 -372 121 -4 373 

Kansli och kommunikation -4 713 -5 425 -5 021 404 

Ekonomi -3 840 -3 865 -3 788 77 

HR -4 557 -3 706 -2 660 1 046 

Vikariecenter -5 724 0 12 12 

     

     

Summa -906 037 -927 920 -914 547 13 373 

Kommentarer 

Avvikelser mellan åren består främst av: 

Förvaltningen har för 2020 ett effektiviseringskrav på 20 miljoner kronor jämfört med 2019. Dessa 

effektiviseringar fokuserar främst på att förändra matleverans inom hemtjänsten, avsluta dagomsorgsresor, 

stänga restauranger för externa besökare, flytta dagomsorgen till omsorgsboendena, digitala matinköp samt 

patientavgifter. 

Under våren beslutade nämnden om förslagen, men dels på grund av andra nämnders politiska processer, samt 

dels på grund av rådande Coronapandemi kunde inte alla förslag att effektueras under 2020. Detta medför att 

vissa effektiviseringar kommer att genomföras under 2021 istället. 

I resultatet ingår statsbidrag med drygt 8 miljoner kronor samt ersättning för sjuklönekostnader med 11 miljoner 

kronor. Förvaltningen har erhållit ersättning med ca 90% av kostnaderna för merkostnader covid-19 för april-

november. Ersättning för merkostnader covid-19 avseende december månad är inte medräknade i resultatet. 

Resultatet exklusive dessa bidrag hade varit -6 miljoner kronor. 

I december 2020 togs ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö i drift. Boendet har 80 platser. 

Socialstyrelsen har i uppdrag att noga följa hur kommunerna har hanterat utvecklingsområdena som anges i 

regleringsbreven från Regeringen samt hur kommunerna i sina egna budgetar valt att prioritera skattemedel för 

att fortsätta utvecklingen framåt. Några exempel på utvecklingsområden är utveckling av arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, ökad personalkontinuitet, förbättrad samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 

regionala hälso- och sjukvården, förebyggande smittspridning och utvecklat stöd till anhörigvårdare 
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Årlig lönerevision och prisuppräkningar av entreprenader och hemtjänstutförare har genomförts. Denna 

avvikelse återkommer årligen. 

 

Avvikelse i förhållande till budget: 
I resultatet ingår 8 miljoner kronor i statsbidrag och 11 miljoner kronor som ersättning för sjuklönekostnader. 

Ersättning från Region Halland för justering av ersättningsmodellen inom den kommunala hälso- och 

sjukvården med 3,9 mkr 

 

Kvarboende: Årets resultat -2,1 miljoner kronor. Under året har hemtjänsttimmarna fluktuerat mycket mer än 

normal, främst beroende på covid-19. Det har under året varit av yttersta vikt att kunna klara bemanningen i 

hemtjänsten och det har då varit svårt att reglera bemanninen på det mest optimala sättet. Inom hemtjänsten har 

även ett arbete med kontinuiteten pågått under året. 

För Covid-teamet som har arbetat speciellt med covid-patienter, har vi ej fått täckning för merkostnader 

avseende december månad. 

 

Vård och omsorgsboende: Årets resultat +6,8 miljoner kronor. Verksamhetens överskott beror på en rad 

anledningar, dels på de bidrag som erhållits men också på att dagomsorgsverksamheten och växelvården har 

varit stängd under delar av pandemin. Omfördelningar mellan verksamheterna har skett under året för att lösa 

det för våra brukare på bästa sätt. 

 

Hemsjukvård och rehabilitering: Årets resultat +5,8 miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag har 

gått från 6,4 mnkr år 2019 till 430 tkr år 2020. Covid-19 har medfört att personalkostnaderna har ökat under 

året. 

Överskottet totalt beror främst på en tillfällig justering från Region Halland för hemsjukvårdavtalet med 3,9 

miljoner kronor 

 

Myndighetsutövning: Årets resultat -4,3 miljoner kronor. Hemtjänsttimmarna har under året varit högre än 

budgeterat, dels för att antalet brukare ökar men även på grund av att växelvård och dagomsorg har varit delvis 

stängda under året. En omfördelning har skett av budget under året från verksamheter som ej utförts till 

myndighet för att delvis täcka upp för konsekvenser av pandemin. 

Effektiviseringar avseende matdistribution har inte kunnat realiseras under året med 7 miljoner kronor. Detta 

arbete kommer att fortsätta under 2021. 

Ett beslut finns nu mellan Region Halland och kommunerna gällande ersättning för betalningsansvarsdagar från 

hösten 2018. Detta har påverkat resultatet med +2,3 miljoner kronor. 

 

Verksamhetsutveckling: Året resultat -0,5 miljoner kronor. Merkostnader för covid-19 avser främst kostnader 

för sjukvårdsmaterial för covid-19 i december månad som ännu ej är återsökta. 

 

Nämnd och Förvaltning gemensamt: Årets resultat +6,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att 

förvaltningsreserven till största delen ej använts under året. 
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Ekonomi, HR, Kansli och Kommunikation: Årets resultat +1,5 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del 

på de medel som erhållits från omställningsfonden och att interna utbildningar inte kunna genomföras enlig plan 

på grund av pandemin. 

 

Vikariecenter: Årets resultat är +- 0. Under året har effektiviserings kunnat genomföras och därmed har 2,5 

miljoner kronor återbetalat till användande förvaltningar. 

7.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -5 043 -7 622 -5 750 1 872 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -4 118 -3 751 -103 3 648 

Netto -9 161 -11 373 -5 853 5 520 

Kommentarer 

Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden. 

Under 2020 flyttade Myndighet ut från Omsorgens hus till Borgmästaren, detta krävde en del anpassningar för 

att kunna genomföras. 

Övriga investeringar består främst av tekniska lösningar. Förvaltningen har avsatt investeringsmedel för att 

kunna testa nya tekniska lösningar. Förhoppningen är att flertalet av dessa inköp ska förbättra arbetsmiljön på 

ett positivt sätt för medarbetarna. 

På grund av Coronapandemin har dessa investeringar inte prioriterats fullt ut under året. Förvaltningen har även 

under året haft tillgång till statsbidrag som i vissa fall kunnat användas till att köpa in tekniska produkter som 

annars skulle belastat investeringarna. 
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8 Hållbarhetsbokslut 

Nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde berör framförallt social hållbarhet, men även till viss del 

ekologisk hållbarhet. Under 2020 har nämnden för Vård & Omsorg haft ett direkt fokus på att hantera 

Coronapandemin. Det innebär att övrigt hållbarhetsarbete har fått stå tillbaka för direkt omställningsarbete för 

att möta de föränderliga nulägen som rått. 

 

Globalt mål 3. Hälsa och välbefinnande.  

Delmål om att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa, samt 

tillgängliggör sjukvård för alla. Målet omfattar alla dimensioner av hälsa och välbefinnande och alla åldrar. 

I Sverige genomförs nu primärvårdsreformen "God och nära vård", som kommer att rita om kartan för var, när 

och hur vård ges till invånarna. Primärvårdsreformen syftar bland annat till att flytta vården närmare invånarna, 

vilket kommer att påverka både primärvården, under regionens ansvar och hemsjukvården, under kommunens 

ansvar. Nämnden för Vård & Omsorg fattade under 2020 beslut om ett mål om att "patient och omsorgstagare 

ska få en god och nära vård och omsorg" för att öka fokus på primärvårdsreformen och kvalitén i verksamheten 

under omställningstider. 

En god samverkan med andra aktörer, såsom region Halland och övrig primärvård i vårdcentralerna, är av stor 

vikt för invånarnas hälsa och välbefinnande. Samverkan mellan kommun, region och primärvård har 

intensifierats under Coronapandemin, men är också ett område där vi behöva lägga extra mycket fokus 

framöver. När samverkan inte fungerar, och när upprättade arbetssätt inte fungerar drabbar det den enskilde 

patienten. 

Covid-19 är en smittsam sjukdom och omfattas inte av målet om hälsa och välbefinnande, men nämnden för 

Vård & Omsorg påtalar också att till följd av Coronapandemin har inte "främjandet av mental hälsa" fortsatt 

framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden samt vissa insatser som 

ställts in till följd av risk för smittspridning har påverkat både omsorgstagare och närstående. Samtidigt har, tack 

vare samtliga insatser som gjorts och där ovan nämnda två varit en del, smittspridningen kunnat begränsas inom 

nämndens verksamhetsområden. 

Den uppsökande verksamheten gick in i 2020 med fokus på att bryta ofrivillig ensamhet. Under pandemin 

ställde uppsökande verksamhet om, och har haft telefonkontakt med omsorgstagare som upplevt ofrivillig 

ensamhet. Det är sannolikt att under pandemin har den mentala hälsan för målgruppen som Vård & Omsorg 

arbetar med försämrats, till följd av isolering och oro. 

 

Globalt mål 5. Jämställdhet 

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar för att ställa om till en heltidsorganisation. Heltidsarbete är en nyckel till 

jämlika villkor under hela livet för båda könen. Vård & Omsorg deltar i satsningen "heltid som norm" 

tillsammans med andra aktörer såsom fackförbundet Kommunal. Utfallet för heltidsarbetande under 2020 har 

ökat jämfört med tidigare år, och ligger strax under 60%. Det är fortfarande många medarbetare som själva inte 

önskar arbeta heltid, vilket både gör det till en arbetsgivarfråga, och till en samhällsfråga. Ojämlikheter mellan 

könen i samhället består även in i yrkeslivet. 

Kungsbackas utfall av heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 

funktionsnedsättning visar på en ökande trend. Arbetet med heltid som norm fortsätter med målsättningen att 

fler arbetar heltid. 
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Globalt mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Under målet om hållbar konsumtion och produktion och delmålet om att halvera matsvinnet i världen hade 

Vård & Omsorg förhoppningar om att två olika projekt skulle ge effekt. Tyvärr har båda stannat upp under 

Coronapandemin, och bedömningen är att projekten gett mycket begränsade effekter på målet om hållbar 

konsumtion och produktion. Projekten var "Goda måltider", som drevs tillsammans med måltidsverksamheten 

på förvaltningen för Service och "Resurssmart äldreboende" som drev tillsammans med Göteborgsregionen. 

Liknande projekt drevs även lokalt på vård- och omsorgsboenden, men inte heller dem har kunnat redovisa 

något resultat som har bärighet på hållbar konsumtion och produktion under 2020. Däremot har andra resultat 

kunnat uppnås, speciellt inom projektet "goda måltider", där projektet förutom måltiderna fokuserade på dans 

och balans. Medarbetare som deltog i projektet observerade att de boende generellt blev mycket gladare och 

piggare efter att ha deltagit i dansaktiviteter. Några åt bättre och blev lugnare med bättre sömn, och några visade 

bättre rörlighet och motorik. 

Vård & Omsorg har deltagit i framtagande av kemikalieplanen och genomfört inventeringar och riskanalyser 

kopplade till farliga kemiska produkter. Detta har resulterat i att farliga kemiska produkter har rensats bort till 

förmån för mindre farliga varianter. Inventeringar av farliga kemiska produkter kommer att genomföras årligen. 

 

Globalt mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen 5 kap 5 § ansvar för att "inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd". Eftersom den demografiska utvecklingen pekar på 

fler äldre i samhället, kommer fler vård- och omsorgsboenden behövas i framtiden. Under 2021 öppnar Särö 

vård- och omsorgsboende, men samtidigt stängs Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende. Detta innebär att 

summan av antal nya lägenheter endast handlar om ett tjugotal. Utbyggnadstakten beskrivs i lokalplanen, som 

uppdateras årligen. Om förseningar uppstår för planerade boenden, påverkar det den vård och omsorg som kan 

ges kommunens invånare genom att fler blir kvar i hemmet med omfattande insatser från hemtjänsten. 

Nämnden har också enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § i uppdrag att delta i samhällsplaneringen och det ska 

bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 

bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna 

kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Nämnden ska även i övrigt ta initiativ till och 

bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och 

andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. 

 

Samverkan 

De flesta perspektiv i hållbarhetsbokslutet behöver ses utifrån ETT Kungsbacka, eftersom många förvaltningar 

är involverade (Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg bedriver hälso- och sjukvård och insatser inom 

socialtjänsten, Kultur & Fritid ansvarar för träffpunkterna och med det förebyggande arbetet, 

samhällsplaneringen utformas under Stadsbyggnadskontoret, lokalförsörjningsprocessen och 

måltidsverksamheten tillhör Service osv). Utanför kommunen finns de närliggande regionerna, 

pensionärsföreningar, företag och andra aktörer. Endast med god och tät samverkan mellan alla aktörer som är 

involverade kan en hållbar vård och omsorg skapas. 
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9 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 

Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 

under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för verksamhet, 

kronor 

 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Kundval inom hemtjänsten (LOV) 10,3 % 12,5 % 27 239 351 36 407 768 

Vård- och omsorgsboenden, permanenta platser 39 % 34,8 % 139 322 874 144 855 304 

Korttidsplatser 16 % 16 % 4 916 194 4 765 719 

Inom nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde bedrivs kundval inom hemtjänsten (LOV) och fyra av 

kommunens vård- och omsorgsboenden drivs på entreprenad (LoU). 

Inom hemtjänsten kan utförarna välja att utföra endast serviceinsatser (städ, tvätt osv) eller både service- och 

omsorgsinsatser (alla insatser). Nämnden har även valt att dela upp kommunen i sex olika geografiska områden. 

Detta ökar möjligheten att kunna starta företag och vara valbar som en utförare av hemtjänst, när utförarna kan 

välja omfattning på sitt engagemang. 

De omsorgstagare som inte väljer någon utförare av hemtjänst får ett så kallat "icke-valsalternativ". I 

Kungsbacka är ickevalsalternativet den kommunala utföraren. 

Nämnden och förvaltningen har en löpande dialog med utförarna, bland annat på regelbundna utförarträffar. 

Under hösten 2020 antogs en ny konkurrensutsättningsplan i nämnden för Vård & Omsorg, vilken kommer att 

ligga till grund för framtida konkurrensutsättningar under mandatperioden. Nämnden beslutade också under 

hösten 2020 att konkurrensutsätta ett av de kommunala vård- och omsorgsboendena, Löftagården, under 2021. 

I december 2020 togs ett nytt omsorgsboende i Särö med 80 platser i drift. Boendet drivs i egen vilket förklara 

den procentuella förändringen mellan åren.  

Under rådande Coronapandemi har det skett tillfälliga förändringar i antalet korttidsplatser/ växelvårdsplatser 

för att ha möjlighet att ge bästa omvårdnaden till våra brukare. 
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Underlag till kommunbudget 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta underlag till kommunbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska varje år lämna underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års kommunbudget. 

Kommunbudgetarbetet utgår ifrån den ram som tidigare fastställts av kommunfullmäktige. I underlaget 

ska nämnden inkomma med en max två sidor lång beskrivning av vilka möjligheter, utmaningar och 

förändringar som ligger framför nämnden. Utöver det ska nämnden även göra en omvärldsanalys, som 

komplement till den kommungemensamma analys som finns i kommunbudget.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Underlag till kommunbudget 2022, 2021-01-29 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Förvaltningschef     Ekonomichef 

 

Maria Hallberg 

Kvalitets- och utvecklingschef 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2021, 
Plan 2022-2023 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2021, Plan 2022-2023 

Nämnden för Vård & Omsorg har under flera år aktivt arbetat med god ekonomisk hushållning, 

vilket har avspeglats i kraftigt sänkta kostnader de senaste åren. Detta har genomförts med rena 

effektiviseringar, ett långsiktigt prognosarbete med ett brett förändringsarbete samt ett intensivt 

arbete med digital transformation för att möta framtiden. 

Under Coronapandemin har äldreomsorgen varit mycket i fokus och bland annat är en 

Coronakommission tillsatt för att granska smittspridning inom vård och omsorg om äldre. 

Delbetänkandets slutsatser visar på att ”det behövs ett bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning 

och ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.” Regeringen kommer att presentera en 

utredning med två uppdrag: 

 En ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen som reglerar vård och omsorg till 

äldre. 

 Ett uppdrag att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i äldreomsorgen, 

inklusive tillgång till läkare, dygnet runt för äldre i särskilt boende. 

Regeringen kommer att fördela statsbidrag till kommunerna om 4 miljarder kronor för att 

säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas i syfte att möjliggöra 

förbättringar och utveckling av verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet 

hösten 2022. Av redovisningen ska framgå hur medlen har använts, hur tillskottet har påverkat 

kommunens egen tilldelning av medel till äldreomsorgen och i vilken utsträckning som fristående 

aktörer fått tillgång till medlen. 

 

Kommunen är en "tillväxtraket" – andelen äldre ökar kraftigt 
Fram till 2025 beräknas närmare 900 nya brukare tillkomma, utöver de närmare 3 000 brukare och 

patienter vi har idag. Dessa brukares närstående har högre krav på verksamheterna än tidigare och 

behov av ständig dialog. Kostnadsökningen beräknas till över 175 miljoner kronor, men med en 

volymtilldelning på 50% krävs ytterligare kraftiga effektiviseringar som nämnden ser stora 

svårigheter att genomföra. 

 

Tillväxtraketen behöver fler vård- och omsorgsboenden 
Nämnden för Vård & Omsorg beräknar att varje nytt boende med 80 platser kostar ca 50 miljoner 

kronor i drift per år. När befolkningen växer och andelen äldre ökar visar prognosen på att 

ytterligare 170 platser behövs för att täcka behovet fram till 2025. 

Väntetiden till vård- och omsorgsboende har varit bland de sämsta i Sverige, med över 100 dagar, 

dock har den förbättrats sedan öppnandet av Sandlycka och Särö vård- och omsorgsboenden. 

60% av de som väntar på plats till vård- och omsorgsboende har inte hemtjänstinsatser, utan istället 

insatser från anhörigvårdare, korttidsplats eller kommer inflyttandes från en annan kommun. 

Hemtjänsten minskar inte när invånare flyttar till boende, eftersom den åldrande befolkningen gör 

att inströmningen till hemtjänsten är större än volymtilldelningen. 

Vård & Omsorg ser även ökade kostnader för personer som är under 65 år som på grund av 

svårigheter att få ett boende inom Individ & Familjeomsorgs område, i väntan på ett boende 
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behöver ett stort stöd av till exempel hemtjänstinsatser. 

 

Vård & Omsorg är starkt lagstyrda och fler lagar förväntas komma 

 Nämndens ansvarsområde är starkt lagstyrt och möjligheterna är små till att skära ner inom 

annan verksamhet för att kunna driftsätta nya boenden. När nya lokaler tas i drift ska 

verksamheten finansiera 20% av hyra i driften. Vård & Omsorg har bara nya lokaler i form 

av vård- och omsorgsboenden. Dessa är inte byggda för att möjliggöra uthyrning. Det 

medför att finansiera de 20% som saknas i budget behöver verksamheten dra ner på 

personal. 

 

 Omställning till fossilfria bränslen och övergången till fler elbilar, medför kraftiga 

hyreshöjningar för hemtjänsten, som ersätts med en upphandlad ersättning enlig LOV. Detta 

innebär att hemtjänsten måste dra ner på personal för att hantera kostnadsökningarna. 

Förvaltningen kan inte se att kostnaderna sjunker med denna omställning, snarare tvärt om. 

Omställningar likt denna bör hanteras inom kommunens gemensamma ansvar. 

 

Stora reformer utan finansiering till kommunerna 

 Heltid som norm 

 God och nära vård 

 Förändringar i hemsjukvårdsavtalet 

 

Årligt kompetensbehov av medarbetare och chefer 

 På grund av den demografiska utvecklingen i Kungsbacka kommun så kommer ca 200–300 

nya medarbetare behöver rekryteras per år, inräknat både pensionsavgångar, 

personalomsättning samt utökningar. 

 Den ökande konkurrensen om de yrkeskategorier som arbetar inom Vård & Omsorg har lett 

till att kostnaderna för t ex hyrsjuksköterskor ökar mellan åren. Även inom rekrytering av 

enhetschefer har konkurrensen ökat vilket medför ökade kostnader. 

 Enligt arbetsmiljöverkets tillsyn är antalet medarbetare per chef för hög inom Vård & 

Omsorg i Kungsbacka kommun. Det behöver åtgärdas. Nyckeltalet antalet medarbetare / 

chef visar att Vård & omsorg tillsammans med Förskola & Grundskola har flest antal 

medarbetare per chef, 22,5 respektive 24,4 medan tillexempel Teknik har 11,2. 

 

Den digitala transformationen är en lösning som också kostar 

 Nämnden för Vård & Omsorg beräknar ökade kostnader på cirka 15 miljoner per år för drift 

och utveckling av de 27 befintliga, samt tillkommande, system som används i verksamheten 

och mellan kommun och region. 

 Folk blir äldre och vårdbehövande oavsett hur konjunkturen ser ut. Det innebär att både 

kvalité, kompetensförsörjning och ekonomi står inför stora utmaningar om vi inte lyckas 

göra processerna mellan region och kommun effektivare. Detta är skälet till det stora 

behovet av nya tekniska lösningar. 

 Även om det finns investeringsmedel vid införskaffandet av teknik, saknas driftsmedel för t 

ex support och utveckling av systemen. Resurserna måste tas i verksamheten, vilket innebär 

minskad personaltid för att kompensera ökande overheadkostnader. 
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 Förvaltningarna bygger upp egna support- och säkerhetsorganisationer, då det saknas 

gemensam support för verksamheter som drivs dygnet runt. 

1.1 Nämndens omvärldsanalys 

Åldrande befolkning 

Bättre hälsa och ökad hälsomedvetenhet hos befolkningen är två skäl till att befolkningen beräknas 

bli allt äldre framöver. Trenden och begreppet åldrande befolkning innebär att andelen sysselsatta 

minskar, samtidigt som den andel personer som vård och omsorg erbjuder tjänster till, ökar. Detta 

leder till ett kostnadstryck och ett ökat behov av kompetensförsörjning. 

Kungsbacka kommun står inför en utmaning i att finansiera de välfärdstjänster som kommer med en 

ökad åldrande befolkning. 

En växande grupp med äldre med bibehållen hälsa, skapar möjligheter för en kommun att ta tillvara 

på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och göra dem alltmer aktiva i 

samhällsutvecklingen. 

 

Kompetensförsörjning 

Med färre personer i arbetsför ålder och fler personer som behöver våra tjänster ökar konkurrens om 

utbildad personal. För att möta detta behöver vård och omsorg arbeta med att öka attraktionskraften 

som arbetsgivare samt skapa en större kunskap i samhället om fördelarna om att arbeta inom 

verksamheten och inom de olika vård- och omsorgsyrkena. Flexiblare arbetssätt, behålla personal 

och optimerad bemanningen är områden som Vård & Omsorg behöver arbeta än mer med. 

 

Digitaliseringens möjligheter 

Teknikutveckling är en stark trend i samhället. Digitalisering och automatisering leder till nya 

möjligheter att förändra verksamheten. Att kunna ställa om och, ändra inriktning och tänka nytt är 

egenskaper som blir allt viktigare. På grund av pandemin har den digitala mognadsgraden ökat 

väsentligt i förvaltningen då vissa arbetsuppgifter, arbetssätt, mötesstrukturer och kontakter har 

skett digitalt istället för fysiskt. Verksamheten behöver fortsätta att utveckla förmågan att 

tillgodogöra sig nyttorna med digitaliseringen och öka den digitala mognaden i hela verksamheten. 

 

Ökade förväntningar på vård och omsorg 

Ny teknik har skapat nya arenor vilket ökar förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. 

Digitaliseringen med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter 

för människor att bygga relationer, klara sin livsföring, få insyn i och påverka händelser. Vård & 

Omsorg behöver arbeta än mer med att skapa digitala förutsättningar för dem som verksamheten är 

till för, personer med insatser inom vård och omsorg. 

Hemmet kommer i större utsträckning vara den plats där framtidens socialtjänst och hälso- och 

sjukvård bedrivs. Genom ett ökat fokus på individers behov och personcentrerad hälso- och 

sjukvård skapas större kunskap om vad som behöver förändras för att möta de ökade 

förväntningarna som finns på verksamheten. Genom att utveckla exempelvis e-tjänster, tillgång att 

läsa sin journal, råd och stöd genom virtuella möten på nätet kommer möjligheter för individers 

egna ansvar för sin livsföring och hälsa att öka. 
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Informationssäkerhet 

Med teknikutvecklingen skapas nya behov av informationssäkerhet. Kunskap om hur information 

lagras, skapas och bearbetas är viktigt och kan skapa stor störning, stor skada för enskilda individer. 

Ett bibehållet förtroende för den data som hanteras är avgörande för den digitala utvecklingen inom 

vård och omsorgen. 

 

Ett Kungsbacka 

Nämnden för Vård & Omsorg ser positivt på att alla ska arbeta för Ett Kungsbackas bästa. 

Bostadsbristen är en utmaning för Kungsbacka. Den äldre generationen får i många fall en billigare 

boendekostnad om de bor kvar i sina egna hus gentemot om de flyttar till tillgänglighetsanpassade 

bostäder. Med mer avancerad omsorg och vård i hemmet blir det också en svårare arbetsmiljö för 

personalen då inte alla ordinära boenden kan bostadsanpassas. Att tillsammans i Kungsbacka arbeta 

för att skapa förutsättningar för flyttkedjor såsom främja bostadsbyggnaden av alternativa boende 

för äldre personer så som exempelvis trygghetsboendet, främjas personers möjligheter att själva 

ansvara för sitt boende utifrån sin livssituation och möjliggöra för äldre personer att bo kvar i eget 

boende. Detta kan också främja att fler hus blir tillgängliga för yngre personer. 



 

 

Datum 

2021-01-27 
Diarienummer 

VO 2021-00025 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Förslag till ombudgetering av drift och investeringar 2020 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära hos kommunfullmäktige om överföring av överskott 

från 2020 års driftsmedel till nämndens resultatfond och överskott av investeringsmedel till 

investeringsbudget kommande år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid överskott av drifts- och investeringsmedel kan nämnden begära hos kommunfullmäktige om 

ombudgetering till resultatfond respektive investeringsbudget för kommande år. Förvaltningen har 

upprättat underlag för detta på de kommungemensamma blanketter som används.  

Vård & Omsorg visar på ett överskott på 14,1 miljoner kronor gentemot driftbudgeten.  

Vård & Omsorg påbörjade 2017 ett långsiktigt arbete för att få en budget i balans de närmaste åren. 

Nämndens arbete med effektiviseringar avspeglas i att nettokostnadsavvikelsen sänkts från 15,3% 

2015 till 4% 2018. Detta innebär en sänkning av kostnaderna med 72 miljoner kronor. Inom tio år 

beräknas ålderskategorin 80+ öka med hela 42 procent i landet, till skillnad från befolkningen i 

arbetsför ålder som kommer att öka med 7 procent under samma period. Detta sätter en stor press på 

nämnden att kunna ta hand om befintliga/tillkommande brukare på bästa sätt inom hemtjänsten, att nya 

omsorgsboenden tillförs och kan driftas enligt plan samt att hälso-och sjukvården får de resurser som 

volymökningen kräver. På grund av Coronapandemin har inte alla av de planerade effektiviseringar 

som beslutats kunnat genomföras under året. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Blankett, begäran om ombudget och resultatfond 2020 

Blankett, begäran om ombudgetering investering 2020 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomichef     
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ANMÄLAN AV HÄNDELSER SOM HAR 
MEDFÖRT ELLER HADE KUNNAT 
MEDFÖRA EN ALLVARLIG 
VÅRDSKADA (LEX MARIA) 

Händelse som 

☐ har medfört allvarlig vårdskada

☐ hade kunnat medföra allvarlig vårdskada

Vårdgivarens diarienummer Datum för anmälan 

Vårdgivare (enligt definition i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen [2010:659]) Vårdgivarens organisationsnummer 

Vårdgivarens utdelningsadress 

Postnr Postort 

Den eller de verksamheter som anmälan gäller Den eller de vårdenheter som anmälan gäller 

Datum då händelsen inträffade eller för inträffat 
händelseförlopp Patientens eller patienternas personnummer 

Kortfattad beskrivning av händelsen eller händelseförloppet (Textmängden som ryms i fältet nedan är begränsad, om 
du behöver mer utrymme kan du skicka med en bilaga). 
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Kortfattad beskrivning av konsekvenserna eller möjliga konsekvenser för patienten eller patienterna (Textmängden 
som ryms i fältet nedan är begränsad, om du behöver mer utrymme kan du skicka med en bilaga). 

Följande uppgifter ska bifogas anmälan eller lämnas in snarast efter anmälan: 
• Vårdgivarens utredning (enligt 3 kap. 4-6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS

2017:40] om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete).
• Kopia av patientjournal eller patientjournaler för aktuellt vårdtillfälle i de delar som är relevanta för utredningen.
• Tillämpliga rutiner och övriga handlingar som är relevanta för utredningen.

Utredningen kommer att lämnas in snarast efter anmälan, senast den:

En utredning enligt 3 kap. 4-6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, ska innehålla uppgifter om: 

• händelseförloppet,
• när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades,
• vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat medföra för patienten,
• vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen,
• vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar

igen eller för att begränsa effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra,
• vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas,
• när åtgärderna enligt tidplan ska vara vidtagna,
• vem eller vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna,
• hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras om vårdgivarens analys och bedömning av

händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet,
• patientens beskrivning och upplevelse av händelsen (i de fall händelsen eller händelseförloppet har medfört en

allvarlig vårdskada). Om patienten inte kan eller vill beskriva eller förmedla sin upplevelse av händelsen ska i stället
det anges.

☐   
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Har en medicinteknisk produkt varit involverad i händelsen? 

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, har anmälan gjorts till Läkemedelsverket enligt 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning 
av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården? 

☐ Ja ☐ Nej

Har läkemedel varit involverat i händelsen? 

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, har anmälan om läkemedelsbiverkning gjorts till Läkemedelsverket enligt 19 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel? 

☐ Ja ☐ Nej

Har rapporterad händelse helt eller delvis sitt ursprung i en annan vårdgivares verksamhet? (Se 4 kap. 4 § Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2017:40] om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.) 
☐ Ja ☐ Nej

Om ja, har denne underrättas om det inträffade? 

☐ Ja ☐ Nej, på grund av sekretesshinder

Namn på anmälaren (den som vårdgivaren har utsett som ansvarig för anmäl- 
ningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen [2010:659]) Telefon (inkl. riktnummer) 

Utdelningsadress (om annan än vårdgivarens utdelningsadress) E-postadress

Postnr Postort 

Om någon eller några av ovanstående handlingar inte lämnas in ska orsaken till det anges nedan (Textmängden som 
ryms i fältet nedan är begränsad, om du behöver mer utrymme kan du skicka med en bilaga). 
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Datum 

2021-01-21 

Df-respons: 15423 

Ciceron: 2021-00011 
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Utredning angående smittspridning Kolla 

 
 
Händelseförlopp 
Vid månadsskiftet november-december 2020 sker en omfattande smittspridning av 

covid-19 på Kolla vård- och omsorgsboende. Under perioden blev sex patienter 

smittade på en enhet, nio patienter på en annan enhet och fyra patienter på en tredje 

enhet. Ytterligare två patienter smittades på en fjärde enhet och på femte enheten 

blev en patient smittad. En enhet hade inga smittade patienter. Totalt 22 patienter 

konstaterades positiva för covid-19 under denna period. 11 av de patienter som 

konstaterades positiva med covid-19 avled under eller strax efter perioden. Under 

perioden konstaterades totalt 23 medarbetare positiva i covid-19. En del 

konstaterades positiva under smittspårningstillfällen och andra provtogs via 1177 då 

de har var hemma med symtom.  

Då smittspridningen inte avtog initierades flera möten av förvaltningen med 

Vardaga. 2020-12-02 hölls ett mer omfattande möte där förvaltningschef Vård & 

Omsorg (VO), medicinskt ansvarig sjuksköterska VO, verksamhetschef myndighet 

VO, verksamhetschef verksamhetsutveckling VO, utvecklingsledare VO, regionchef 

Vardaga, tf verksamhetschef Kolla vård- och omsorgsboende, verksamhetschef från 

Capio Husläkarna Kungsbacka, chefsläkare närsjukvården Halland, 

smittskyddsläkare Halland, hygienläkare och hygiensjuksköterska från Vårdhygien 

Halland medverkade.  

Beslut togs vid mötet att tillfälligt flytta 7 av patienterna till Vård & Omsorgs covid-

korttidsenhet för att bryta smittspridningen. Dialog fördes med patienter och 

närstående och under de två efterföljande dagarna flyttar tre respektive fyra patienter 

till covid-korttids på Smedjan. Smittspridningen avtar och efter två veckor har 

verksamheten inga konstaterade fall. 

 
Underlag i utredningen 
Redogörelse från tf. verksamhetschef på boendet 

Redogörelse från sjuksköterskor på boendet 

Redogörelse från verksamhetschef på ansvarig vårdcentral  

Redogörelse från hygiensjuksköterska Vårdhygien-Region Halland 
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Bedömning 

Strukturerad bedömning 

För att strukturera granskning av verksamhet gällande smittspridning har 

socialstyrelsens dokument ”Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i 

covi-19-pandemin”använts som grund. Vidare har föreskrift om basala hygienrutiner 

samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgjort en bas för vilka krav 

som ställs. Avseende kompetens har socialstyrelsens ”kompetensförsörjning och 

patientsäkerhet -Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten 

varit en utgångspunkt för bedömning gällande kompetens.  

Riskanalys, bemanning, kompetens, basala hygienrutiner, följsamhet till basala 

hygienregler, skyddsutrustning och avstånd, kohortvård samt smittspårning utgör de 

områden som granskats.  

 

Riskanalys 

Enligt Socialstyrelsen samt utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete är det 

grundläggande att riskanalyser genomförs i verksamheten. Det innebär att man 

fortlöpande bedömer om det finns risk för att det inträffar händelser som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Förvaltningen för vård och omsorg har därför ställt frågan till Kolla Vardaga om 

riskanalys genomförts utifrån den bemanningssituation som förelåg och särskilt med 

bakgrund av att pandemin var/är pågående.  

Tf. verksamhetschef uppger att en riskbedömning gjordes i verksamheten i ett tidigt 

skede. En risk som identifierades var eventuella svårigheter med personalförsörjning. 

Åtgärdsförslagen var att bemanna med timanställda och att låna personal från andra 

Vardaga-enheter. Verksamheten har gjort en riskbedömning utifrån ett 

bemanningsperspektiv och vidtagit åtgärder för att säkerställa bemanning. Dock 

saknas en riskanalys utifrån patientperspektiv, och utifrån risk för 

bemanningssituationens påverkan för den enskildes vård och omsorg samt åtgärder 

för det. 

 

Bedömning-riskanalys  

Att en riskbedömning utförts och åtgärdsförslag tagits fram gällande 

personalbemanning bedöms vara positivt, men det saknas en riskanalys utifrån 

perspektiv patientsäkerhet, pandemi och smittspridning och samt åtgärder för att 

minska smittspridning och bibehålla patientsäkerhet i pandemin. Enligt 

socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 kap. 1§ 

ska verksamheten fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 

kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och för varje sådan 

händelse uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka 

negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.  

Detta har inte genomförts. Om riskanalys hade genomförts är bedömningen att det 

hade kunnat minska risk för vårdskada såsom smittspridning.  
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Bemanning 

I syfte att minska smittspridning är det av stor vikt att särskilja den personal som 

arbetar med smittade patienter kontra de som är friska. I socialstyrelsens dokument 

påpekas att det ska finnas möjlighet att dela arbetsgruppen så att några arbetar med 

de som har smittats och då har tillgång till kök, utrymme för dokumentation med 

mera utan att komma i kontakt med de som arbetar med personer utan smitta. 

Förvaltningen för vård och omsorg har ställt frågor om planering av bemanning till 

Kolla Vardaga i syfte att klargöra om verksamheten bemannas i den omfattning som 

krävs för minskad smittspridning. 

Tf. verksamhetschef för Kolla uppger att utbrottet skedde i samband med att personal 

slutat och att ny personal rekryterades. Viss ordinarie personal hade slutat och 

tillfälligt ersatts av timvikarier. Man hade anställt ordinarie personal men vissa av 

dessa skulle tillträda först i januari. 

Personal har ibland delats in för att minska smittspridningen på så sätt att personal 

riktats till smittade respektive friska patienter. Dock har distans inte hållits i 

personalrum, ej heller nattpersonal och viss ambulerande personal har avdelats såsom 

avses i socialstyrelsens dokument. 

Bedömning-Bemanning 

Tf. verksamhetschef har påtalat att det var en bemanningssituation så personal slutat 

samt att ny personal rekryterades under smittspridningsperioden vilket bedöms ha 

påverkat verksamheten vilken inte har kunnat bemannas i den omfattning som 

krävdes för att minska smittspridningen. 

Det bedöms ha påverkat smittspridningen negativt att personal arbetat med smittade 

respektive friska patienter och åtgärder borde vidtagit gällande personalutrymmen på 

enheten för att säkerställa minskad smittspridning. 

 

Kompetens  

Kompetensbrist uppges enligt Socialstyrelsen kunna få allvarliga konsekvenser för 

kvaliteten och säkerheten för den enskilde. Det kan bland annat yttra sig genom att 

vård och omsorg utförs på ett felaktigt sätt, att patienten blir felbehandlad, 

feldiagnostiserad och felmedicinerad. Vidare beskrivs kompetens enligt 

Socialstyrelsen som en viktig förutsättning för att minska smittspridning. 

 

Att det finns tillgång till personal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker 

vård. Det är verksamhetens ansvar, i det här fallet Vardaga, att det finns den personal 

som behövs för att en god vård ska kunna ges. Basala hygienrutiner är grunden för 

att förebygga att smitta sprids inom vård och omsorg och kunskap om dessa samt om 

korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning är grundläggande för att 

förebygga smittspridning. Kungsbacka kommun har riktlinjer och rutiner för detta 

som verksamheten ska följa. Vårdhygien i region Halland fungerar som en 

rådgivande funktion avseende kompetens inom området basala hygienrutiner och 

fanns tillgänglig för verksamheten. Även medicinskt ansvariga har funnits 

tillgängliga för verksamheten. 

 

Förvaltningen för vård och omsorg har inhämtat information hos utföraren om 

kompetens avseende basala hygienrutiner och användning av skyddskläder och 

skyddsutrustning. 
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Utbrottet skedde enligt tf. verksamhetschef i samband med att personal slutat och att 

ny personal rekryterades. Detta orsakade en sårbarhet då vikarier inte var lika 

intrimmade i arbetssättet. I och med utbrottets start föll ännu mer ordinarie personal 

ifrån och ersattes av timvikarier. Gruppchefer var bland de första att insjukna, vilket 

föranledde till att arbetssättet med det nära coachande ledarskapsarbetet inte kunde 

genomföras såsom brukligt. 

Sjuksköterskor på boendet instämmer med tf. verksamhetschef gällande att 

kunskapsbrist ökade när ordinarie personal sjukskrevs och vikarier användes. 

Ordinarie personal hann inte med att stötta vikarierna tillräckligt och en del saknade 

omsorgserfarenhet och hade inte kunskap om de basala hygienrutinerna och korrekt 

användning av skyddsutrustning.  

 
Bedömning-Kompetens 

Det har i utredningen framkommit brister i kompetens gällande basala hygienrutiner. 

Sjukfrånvarande ordinarie personal ersattes av oerfaren personal. Att gruppcheferna 

blev sjukskrivna medförde att ny personal inte fick den introduktion, den utbildning 

eller den ledning som krävdes. Bedömningen är att bristerna har påverkat 

smittspridningen negativt. Vikarier har ersatt personal med nyckelfunktioner i 

verksamheten vilket har medfört att den grundläggande kompetens som krävs 

gällande basala hygienrutiner har varit bristande. Bristande kompetens kan enligt 

Socialstyrelsen riskera att få en påverkan på verksamhetens kvalitét samt riskera 

smittspridning vilket förvaltningen bedömer är det som skett i den aktuella 

situationen. 

 

Basala hygienrutiner 

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 1 § ska hälso- och 

sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att 

vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard samt enligt 5 

kap. 2 § att det ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs 

för att god vård ska kunna ges. 

 

God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. 

Grundläggande åtgärder krävs för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 på 

vård- och omsorgsboenden. Följsamhet krävs till folkhälsomyndighetens 

rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom 

vård och omsorg. Sådana åtgärder är att bland annat att tillämpa basala hygienrutiner, 

att organisera personalen på ett ur smittskyddsperspektiv säkert sätt, att genomföra 

tester av covid-19 på personal och de personer som bor på särskilda boenden, i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att separera personer med 

symtom på covid-19 från övriga personer på boendet och att vårda dem med särskilt 

avdelad personal, att säkerställa att boendet har tillräcklig tillgång till medicinsk 

kompetens, att ha en god samverkan mellan region och kommun, och genom 

egenkontroll säkra kvaliteten av verksamhetens smittförebyggande arbete. Enligt 

föreskrifter om basala hygienrutiner ansvarar verksamheten för att personalen följer 

föreskrifterna om basala hygienrutiner. I ansvaret ingår att ta fram processer och 

rutiner för att säkerställa att reglerna följs. 
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Kungsbacka kommun följer region Hallands riktlinjer och rutiner samt har egna 

rutiner gällande handläggandet av patienter vid konstaterad smitta samt för att 

förbygga att smittspridning sker.  

Sjuksköterskeverksamheten uppger att personal på boendet inte haft tillräcklig 

kunskap om basala hygienrutiner vid utbrottet. Det uppges att handsprit och 

skyddsutrustning använts på ett felaktigt sätt. Bland annat har handsprit inte funnits 

tillgängligt på samtliga rum, munskydd har använts på ett felaktigt sätt och 

skyddskläder hängts upp och släpat i golvet. Det uppges även att ordinarie personal 

inte haft möjlighet pga. belastning utifrån bemanningssituationen att lära upp sina 

nya kollegor på boendet. 
 

Bedömning-basala hygienrutiner 

Enligt föreskrifter om basala hygienrutiner ansvarar verksamheten för att personalen 

följer föreskrifterna om basala hygienrutiner. I ansvaret ingår att ta fram processer 

och rutiner för att säkerställa att reglerna följs. 

Följsamhet till de basala hygienrutinerna bedöms ha brustit då nya medarbetare 

sannolikt inte har haft tillräcklig kunskap, stöd och ledning för att kunna arbeta enligt 

dessa. De riktlinjer som upprättas av region Halland samt av Kungsbacka kommun 

ska följas av verksamheten. Bedömningen är att verksamheten har bristande 

följsamhet till riktlinjer gällande basala hygienrutiner vilket bedöms ha bidragit till 

smittspridningen. 

Skyddsutrustning och avstånd 

För att minimera smittspridning så måste skyddsutrustning användas på ett korrekt 

sätt, riktlinjer och rekommendationer gällande skyddsutrustning och fysisk distans 

måste följas.  

Vid smittspridningens start var användandet och kunskapen om skyddsutrustning 

bristande. Vårdhygien kontaktades därför av medicinskt ansvarig sjuksköterska för 

stöd i samband med att smittspridningen ökade. Vårdhygien konsulterades av Mas 

samt kontaktade verksamheten för att ge stöd. Flera åtgärder vidtogs i verksamheten i 

samband med att smittspridningen ökade.  

Vårdhygien konsulterades återigen i början av december av Mas. Vårdhygien 

konstaterade då att personal använde skyddsutrustning vid vård av alla sjuka och 

misstänkta samt använde förstärkt source control, munskydd och visir, i alla andra 

kontakter med patienter. Bedömningen är dock att det fanns kompetensbrist gällande 

på vilket sätt skyddsutrustningen skulle användas pga. bemanningssituationen. 

Tillräcklig skyddsutrustning fanns på plats i verksamheten, men bedömningen är att 

den kompetensbrist som uppstått påverkade kunskapsläget på enheten gällande själva 

användandet av skyddsutrustningen. 

Verksamhetschef på vårdcentral uppgav att det finns ett gemensamt personalrum för 

hela boendet, vilket försvårade smittspårningen och ansåg att det borde ha varit mer 

avdelat. Tf. verksamhetschef Kolla uppmärksammade att personal trots upprepade 

uppmaningar inte höll distans till varandra. Bedömning av hygiensjuksköterska 

Vårdhygien var att distans personalen emellan inte hölls.   

Bedömning-Skyddsutrustning och avstånd 

Redogörelser om bristande distans mellan medarbetare innebär bristande följsamhet 
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till rekommendationer. Bedömningen är att bristande avstånd kan ha bidragit till 

smittspridningen. 

Tillräcklig skyddsutrustning fanns att tillgå i verksamheten. Dock bedöms den 

kompetensbrist som tidigare nämnts samt bemanningssituationen ha bidragit till att 

kunskapen om användandet av skyddsutrustningen varit bristande.  

 
Mätning följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

I Halland mäter samtliga kommuner i Halland följsamheten till basala hygienrutiner 

och klädregler i den patientnära vården. Syftet är att öka följsamheten till de basala 

hygienrutinerna samt minska de vårdrelaterade infektionerna. Mätningarna 

genomförs även för att bedöma i vilken omfattning verksamheterna lever upp till 

krav i lagstiftning avseende basala hygienrutiner och god hygienisk standard. 

Mätningarna utförs två gånger per år av observatörer som är utsedda av respektive 

enhetschef.  

Under 2020 har inte Kolla vård- och omsorgsboende medverkat vid mätningarna. 

 

Bedömning-Mätning följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler  

Under 2020 har inte Kolla vård- och omsorgsboende medverkat vid mätningarna, 

vilket är en brist. Utifrån att det inte finns en aktuell mätning av följsamhet till de 

lagkrav som beskriver basala hygienrutiner är bedömningen att själva avsaknaden av 

dessa resultat i sig är en allvarlig brist. Det är den som bedriver verksamhet som har 

ansvar för att tillse att lagkrav är uppfyllda. Verksamheten borde utifrån sitt ansvar 

ha följt upp hur efterlevnaden av basala hygienrutiner var, speciellt i en pandemi. Det 

är det mest centrala för att verksamheten ska minska risk för smittspridning att de 

basala hygienrutinerna efterlevs. Att verksamheten inte genomfört mätningar bedöms 

leda till att verksamheten heller inte ges ett resultat att vidta åtgärder utifrån för att 

stärka kompetens inom området. Avsaknaden av resultat bedöms vara bristande samt 

ligga till grund för att verksamheten ej arbetat systematiskt med förbättringsåtgärder 

utifrån basala hygienrutiner. 

Kohortvård 

Kungsbacka kommun arbetar efter region Hallands vårdriktlinje Handläggning av 

misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg. 

Enligt rutin från region Halland behöver organisationen under rådande covid-19-

pandemi kring vård och omsorg för äldre optimeras och följsamheten till basala 

hygienrutiner säkerställas. Verksamheter bör organiseras så att kontakter minskas. 

Detta gäller kontakter mellan personal och patienter, mellan patienter samt mellan 

personal. Se över flöden för personal och patienter samt särskilj de med 

luftvägssymtom och bekräftade fall av covid-19 från övriga. Öka personalens 

kunskap om smittspridning och betydelsen av att följa basala hygienrutiner samt att 

använda skyddsutrustning på ett korrekt sätt.  

 

Vidare enligt region Hallands rutin ska verksamheten 

 

 Reducera, om möjligt, antalet personer i personalen som har kontakt med 

varje enskild vårdtagare.  
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 Se till att personalomsättningen är så liten som möjligt. 

 Samma personal bör inte arbeta vid flera olika enheter under samma 

arbetspass. 

 Se, om möjligt, till att personal bara hjälper antingen patienter och 

omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 eller andra patienter 

och omsorgstagare (s.k. kohortvård). De bör inte arbeta med båda grupperna. 
 

 

Kommunens sjuksköterskor på boendet redogjorde att man efter konsultation av 

vårdhygien på region Halland arbetar avdelningsvis, men uppger att vid start av 

smittspridning arbetade över olika avdelningar, vilket kan ha bidragit till 

smittspridningen. Verksamhetschef på vårdcentralen uppger att personal på boendet 

roterade mellan avdelningar vilket medförde att varje patient hade många kontakter. 

Vid smittspridning uppmärksammade hygiensjuksköterska att man inte arbetade i 

enlighet med kohortvård och inkom då med åtgärdsförslag. 

Bedömning-Kohortbård 

Vid smittspridning följdes inledningsvis inte rutiner att vid smitta på enheten arbeta i 

enlighet med kohortvård, vilket kan ha bidragit till den stora smittspridningen. 

Bedömningen är att bristande följsamhet till kohortvård och användning 

ambulerande personal kan ha medverkat till smittspridning. Begränsningar i 

lokalerna bedöms inte ha utförts i den omfattning som krävdes för att minska 

smittspridningen.  

 

Smittspårning 

Kungsbacka kommun följer region Hallands rutin Screening samt smittspårning 

inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. Smittspårning av personal som 

arbetar på eller patienter boende på vård- och omsorgsboende är högt prioriterad för 

att förbygga smittspridning på vård- och omsorgsboende. I samverkan mellan 

ansvarig läkare, sjuksköterska och ansvarig enhetschef på boendet beslutas om vilka 

patienter och vilken personal som ska provtas vid smittspårning.  

Ansvarig verksamhetschef på vårdcentralen samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 

uppger att de inte fick information om det första sjukdomsfallet som skedde hos en 

personal cirka 2 veckor innan utbrottet och verksamhetschef på vårdcentral upplevde 

att det inte fanns någon plan i verksamheten på boendet för hur man skulle agera vid 

smitta. Verksamhetschef på vårdcentral uppger att när hon vid ett tillfälle var på 

boendet för att lämna material för smittspårning så kom personal som skulle provtas 

för smittspårning och vid det tillfället kom också en medarbetare som hade symtom 

på covid-19. Verksamhetschef på vårdcentral samtalade med ordinarie 

verksamhetschef Kolla som uppgav att det var bra att alla medarbetare provtogs så 

snabbt som möjligt. En av medarbetarna som var positiv vid smittspårningen var vid 

smittspårningssamtalet med vårdcentralchefen mycket frågande till att chefen bett 

henne komma till arbetet för provtagning eftersom hon hade symtom med både feber 

och hosta. 

 

Bedömning-Smittspårning 
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Vid pågående smittspårning inkom medarbetare med symtom. Enligt rutin ska alla 

som har symtom vara hemma från arbetet. Bedömningen är att om medarbetare med 

symtom inkommer till arbetsplatsen för provtagningen så bidrar det till en risk för 

ökad smittspridning. 

Verksamheten kontaktade inte medicinskt ansvarig sjuksköterska eller läkare på 

vårdcentralen för information vilket borde genomförts. Bedömningen är att 

verksamheten brustit avseende information och kommunikation i samband med det 

första positiva fallet av covid-19. 

 

 

Sammanfattande bedömning 

Den slutgiltiga bedömningen är att flertalet faktorer har medverkat till den 

omfattande smittspridningen. Bristerna har lett till allvarliga konsekvenser där 22 

patienter har smittats med covid-19 och 11 patienter har avlidit under sjukdomen 

eller av trolig påverkan efter genomgången sjukdom.  

 

Sammanfattande bedömning är att händelsen är en allvarlig vårdskada enligt vad som 

anges i 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Därför anmäls händelsen enligt 

HSLF-FS 2017:41 Lex Maria till IVO.  

 

Åtgärder 
 

Riskanalys 

Under pandemin genomföra risk- och konsekvensanalyser utifrån perspektiven risk 

för smittspridning och patientsäkerhet med åtgärder kopplade till dessa.  

Vid andra patientsäkerhetsrisker som uppstår i verksamheten genomföra risk- och 

skonsekvensanalyser för att minska risk för eller eliminera vårdskada. Verksamheten 

ska arbeta i enlighet med föreskrift om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

Bemanning 

 

Verksamhetschef på boendet ska säkerställa att bemanningssituationen inte påverkar 

patientsäkerheten på boendet. Vid risk för påverkan ska risk och konsekvensanalys 

genomföras samt åtgärder vidtas utifrån den för att säkerställa att inte de enskilda 

kommer till skada. Se ovan rubrik; Riskanalys. 

Verksamhetschef på boendet ska inkomma med beskrivning av hur personal riktas 

till smittade respektive friska patienter för minskad smittspridning. 

 

Kompetens 

Verksamhetschef på boendet ska tillse att vikarier får tillräcklig introduktion, 

utbildning och stöd för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt i verksamheten. 

Rutiner ska finnas i syfte att säkerställa att introduktion genomförs. I handlingsplan 
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uppges att verksamhetschef Kolla att inkomma med rutin över 

introduktionsprocessen av nyanställda.    
Vid möte 2020-12-02 fattas beslut att hygiensjuksköterska från Vårdhygien Halland 

ska ha genomgång om basala hygienrutiner för personalen på boendet vilket då också 

genomfördes.  

I handlingsplan uppges att verksamhetschef Kolla ska inkomma med rutin för hur 

verksamheten säkerställer att all personal, både vikarier och fastanställda, får 

tillräcklig utbildning i basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.  

    
Basala hygienrutiner 

 

Enligt föreskrifter om basala hygienrutiner ansvarar verksamheten för att personalen 

följer föreskrifterna om basala hygienrutiner. I ansvaret ingår att ta fram processer 

och rutiner för att säkerställa att reglerna följs.  

Verksamhetschef på boendet ska ta fram processer och rutiner för hur föreskrift samt 

riktlinjer för basala hygienrutiner ska efterlevas.  
 

Skyddsutrustning och avstånd 

 

Riktlinjer och rutiner gällande användning av skyddsutrustning ska följas.  

I samband med den ökande smittspridningen i verksamheten sågs arbetsrutiner över 

av vårdhygien på region Halland. Personal utförde all städning och checklistor 

upprättades, signeringslistor och utökad städning genomfördes. För att minska risk 

för smittspridning hade boendet ingen extern personal såsom exempelvis städ eller 

servicevärdar. 

Vårdhygien tillsåg att personal använde skyddsutrustning enligt gällande rutin hos 

alla sjuka och misstänkt sjuka samt införde förstärkt source control, munskydd och 

visir, i alla andra kontakter med patienter. 

I handlingsplan uppges att verksamhetschef Kolla ska inkomma med information om 

hur verksamheten säkerställer att rekommendationerna gällande fysiskt avstånd 

personal emellan följs samt vilka anpassningar av verksamheten som har gjorts. 

 

I handlingsplan uppges att verksamhetschef Kolla ska inkomma med rutin för hur 

verksamheten säkerställer att all personal, både vikarier och fastanställda, får 

tillräcklig utbildning om användandet av skyddsutrustning för att förhindra 

smittspridning. 

Mätning följsamhet 

 
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska utföras 2 

gånger/år. Verksamhetschef på boendet måste se till att hygienombuden på vård- och 

omsorgsboendet genomför observationer och lägger in resultaten i Vårdhygiens 

databas. Nästkommande mätning utförs i mars 2021. Verksamhetschef på boendet 

ska inkomma med vilka åtgärder som vidtas utifrån resultat av mätningar i mars.  

 

Verksamheten ska genomföra en egenkontroll enligt dokument från vårdhygien på 

region Halland som ett komplement till ordinarie mätning i mars. Egenkontrollen ska 
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vara genomförd enligt handlingsplan. 

 

 
Kohortvård 

 
Hygiensjuksköterska från Vårdhygien Halland stöttade verksamheten och kohortvård 

infördes i december. Efter att vårdhygien genomfört en avstämning och bedömning 

på uppmaning av medicinskt ansvarig sjuksköterska i december uppges att samma 

personal arbetade på en avdelning under samma pass och ingen lämnade sin 

avdelning. All omklädning skedde på avdelningen och det fanns avdelad personal till 

de sjuka. Bemanningen nattetid ökades upp för att kunna arbeta utifrån kohortvård 

och så att viss personal endast arbetade med de sjuka. 

 

Sjuksköterskeorganisationen, vilken bedrivs i kommunens regi, förstärktes upp och 

vid smittspridningens start bemannandes boendet med en sjuksköterska på plats 

under helgerna 21–22 november, 28–29 november och 5–6 december. Under 21–22 

november arbetade också en undersköterska från hemsjukvården i kommunens regi 

på boendet. Ordinarie sjuksköterska på boendet förstärkte också kvällarna under 1–4 

december då de stannade kvar och arbetade extra under kvällen på Kolla.    

 

Verksamhetschef på boendet ska i handlingsplanen inkomma med en 

bemanningsplanering som beskriver hur verksamheten arbetar med kohortvård för att 

minska risk för fortsatt smittspridning. Bemanningsplaneringen ska tydliggöra hur 

nattpersonal samt ambulerande personal ska arbeta för minskad smittspridning 

mellan olika enheter.  

 
Smittspårning 

 
Region Hallands riktlinje Screening och smittspårning kommunal vård och omsorg 

ska följas så att smittspårning utförs skyndsamt och positiva fall hos medarbetare och 

patienter rapporteras till ansvarig läkare. I handlingsplan uppges verksamhetschef 

Kolla att säkerställa att rutin gällande smittspårning är känd i verksamheten.  

 

 
Handlingsplan med åtgärder bilaga 1.  

 

Lotta Kjellner 

vik. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Kungsbacka kommun 

 

Anna Gröneberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Kungsbacka kommun 



      
Ciceron: 2021–00011/DF: 15423 
Datum: 2020-01-21 

Bilaga 1: Handlingsplan för åtgärder gällande smittspridning Kolla 

 

Prioriterade områden Åtgärd Kommentar Tidsplan Ansvarig 

Riskanalys  
  

1. Under pandemin genomföra 
risk- och konsekvensanalyser 
utifrån perspektiven risk för 
smittspridning och 
patientsäkerhet med åtgärder 
kopplade till dessa. 

2. Vid andra 
patientsäkerhetsrisker som 
uppstår i verksamheten 
genomföra risk- och 
skonsekvensanalyser för att 
minska risk för eller eliminera 
vårdskada. 

Verksamheten ska arbeta i 

enlighet med föreskrift om 

ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

1. Senast 
12/2 2021 

 
 
 
 

2. Löpande 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 

Bemanning 1. Inkomma med beskrivning av 
hur personal riktas till 
smittade respektive friska 
patienter för minskad 
smittspridning. 

Verksamhetschef på 

boendet ska säkerställa att 

bemanningssituationen inte 

påverkar patientsäkerheten 

1. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 
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på boendet. Vid risk för 

påverkan ska risk och 

konsekvensanalys 

genomföras samt åtgärder 

vidtas utifrån den för att 

säkerställa att inte de 

enskilda kommer till skada.  

Kompetens 1. Inkomma med rutin över 
introduktionsprocessen av 
nyanställda.  

2. Inkomma med rutin för hur 
verksamheten säkerställer att 
all personal, både vikarier och 
fastanställda, får tillräcklig 
utbildning i basala 
hygienrutiner för att förhindra 
smittspridning. 

Verksamhetschef på 

boendet ska tillse att 

vikarier får tillräcklig 

introduktion, utbildning och 

stöd för att kunna arbeta på 

ett patientsäkert sätt i 

verksamheten. Rutiner ska 

finnas i syfte att säkerställa 

att introduktion genomförs. 

1. Senast 
12/2 2021 

 
 

2. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 

Basala hygienrutiner 1. Ta fram processer och rutiner 
för hur föreskrift samt 
riktlinjer för basala 
hygienrutiner ska efterlevas. 

 1. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 

Skyddsutrustning och 
avstånd 

1. Inkomma med information om 
hur verksamheten säkerställer 
att rekommendationerna 
gällande fysiskt avstånd 
personal emellan följs samt 

 1. Senast 
12/2 2021 

 
 
 
 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 
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vilka anpassningar av 
verksamheten som har gjorts. 

 
2. Inkomma med rutin för hur 

verksamheten säkerställer att 
all personal, både vikarier och 
fastanställda, får tillräcklig 
utbildning om användandet av 
skyddsutrustning för att 
förhindra smittspridning. 

 
 
 

2. Senast 
12/2 2021 

Mätning följsamhet 1. Medverka vid mätningarna 
följsamhet till de basala 
hygienrutinerna varje mars 
och oktober årligen. Samt 
inkomma med vilka åtgärder 
som vidtas utifrån resultat av 
mätningar i mars och oktober. 

 
2. Genomföra en egenkontroll 

enligt dokument från 
vårdhygien på region Halland 
som ett komplement till 
ordinarie mätning i mars.  

 1. 31/3 2021 
 
 
 
 
 
 
 

2. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende.  
 
 
 
 
 
 
Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende. 

Kohortvård  1. Inkomma med en 
bemanningsplanering som 
beskriver hur verksamheten 
arbetar med kohortvård för 

Bemanningsplaneringen ska 
tydliggöra hur nattpersonal 
samt ambulerande personal 
ska arbeta för minskad 

1. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 
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att minska risk för fortsatt 
smittspridning. 
 

smittspridning mellan olika 
enheter. 

Smittspårning 1. Säkerställa att verksamheten 
har kännedom om rutiner 
gällande smittspårning covid-
19. 

 1. Senast 
12/2 2021 

Verksamhetschef Kolla 
vård- och omsorgsboende 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Upphäva del av beslut i Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 

 

 
Förslag till beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att upphäva tidigare beslut fattat 2020-12-16, §116/2020, om att 

konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende, så som det framgår i Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet 2021.  

 

 

Sammanfattning av ärendet  
Nämnden för Vård & Omsorgs konkurrensutsättningsplan beskriver nämndens verksamhet och 

nuvarande driftformer inom verksamheten. Då konkurrensutsättningsplanen har formen av ett 

inriktningsdokument, som ska möjliggöra för nämnden att långsiktigt planera, behöver planen 

kompletteras med årliga beslut om vilka eventuella verksamheter som ska konkurrensutsättas 

nästkommande år. Förvaltningen för Vård & Omsorg ska därför årligen utreda eventuell fortsatt eller 

utökad konkurrensutsättning av nämndens verksamhet och ta fram ett förslag till Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet för nämnden att fatta beslut om. 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 beslutades av nämnden 2020-12-16, § 116/2020. 

Antagen Årsplan innehåller beslut om att Björkris vård- och omsorgsboende ska drivas i kommunal 

regi när boendet står klart för inflytt under år 2023. Årsplanen innehåller även beslut om att driften av 

Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsättas under år 2021 och att egenregianbud 

inte ska tillåtas i konkurrensutsättningen.  

Förslag till beslut, nämnden för Vård & Omsorg upphäver beslut om konkurrensutsättning av driften 

av Löftagårdens vård- och omsorgsboende och tillhörande beslut om att egenregianbud inte ska tillåtas 

i konkurrensutsättningen. Skälen till detta grundar sig på den pågående utvecklingen av 

Coronapandemin. Att genomföra en upphandling under pågående pandemi kan inte anses försvarbart 

utifrån att förvaltningen behöver fokusera på ordinarie drift i verksamheten och arbeta för att 

kontrollera pandemins påverkan på verksamheten för att nämnden ska kunna säkerställa att den 

enskilda får de insatser som de är beviljade med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30). 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service 

Kommunstyrelsen 

Berörda fackliga organisationer 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021, 2020-11-20 

 

 

 

Maria Hallberg     Linda Tilander    

Verksamhetschef, Vård & Omsorg                            Utvecklingsledare, Vård & Omsorg 

        

 



SLUTRAPPORT 20201123 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Slutrapport                                                  

Goda måltider 
 

 
 

Författare:                                                                                                                                     

Lisa Lindgren, Projektledare Service Måltid 

Helena Carlstrand, Projektledare Vård-& Omsorg  



  Sida 2 av 17 

  

Slutrapport                                                  Goda måltider 

 

 

 

Innehåll 

1. Sammanfattning ........................................................................................................................... 3 

2. Inledning .................................................................................................................................... 3-5 

3.   Projektets resultat .................................................................................................................... 5-13 

      3.1 Restaurangchefernas menyplanering 

     3.2 Receptbank 

     3.3 Enkätundersökning om personalens nöjdhet vad gäller samarbetet mellan Service måltider 
och Vård- & Omsorg och enkät om restaurangchefernas ökade mandat 

     3.4 Enkätundersökning om matgästernas nöjdhet gällande den lagade maten samt miljön i 
restaurangerna 

     3.5 Svinn-/portionsmätning 

     3.6 Måltidsråd 

     3.7 Inbjudande och trivsamma restauranger 

     3.8 Rörelse för att skapa gemenskap och ökad aptit  

     3.9 God måltidsmiljö utifrån måltidsmodellen 

     3.10 Studiebesök för inspiration till Goda måltider 

4.  Utvärdering av arbetet i projektet ............................................................................................... 15 

  4.1 Förslag till förbättringar .......................................................................................................... 15 

5.  Resursredovisning ........................................................................................................................ 16 

6.  Överlämnande .............................................................................................................................. 17 

  6.1 Kvarstående frågor ................................................................................................................. 17 

  6.2 Rekommendation om fortsatt arbete .................................................................................... 17 

 

 

 

 

  



  Sida 3 av 17 

  

Slutrapport                                                  Goda måltider 

1. Sammanfattning 

Under projektets gång har köken fått större mandat att sköta menyplaneringen, måltidsråd har 

införts och dansaktivitet har visat sig uppskattas av många. Men på grund av beslut om att 

restauranger skulle stängas och därutöver Covid-19 pandemin 2020 så har det inte kunnat arbetas 

lika aktivt med projektets delar kring måltidsmiljö och helheten kring måltiden samt dansaktivitet. 

 

2. Inledning 

Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är medarbetarnas, de boendes och politikernas upplevelse av begränsning 

i menyn när den planeras centralt. Det upplevs svårt att variera matsedlarna utifrån respektive köks 

matgäster och deras önskemål. Dessutom utkom Livsmedelsverket under våren 2018 med nya råd 

för bra måltider inom äldreomsorgen och i dessa poängteras vikten av helhetssyn, 

individanpassning och att god mat inte enbart innebär god smak – det handlar även om god 

måltidsmiljö. Med projektet önskar man ta ett helhetsgrepp på måltidssituationen på vård- och 

omsorgsboendena. 

Den förväntade nyttan är att ge förbättrad måltidssituation och ökad nöjdhet hos kunderna. Projektet 

ska bidra till detta genom: 

 

Miljömässig nytta 

 Ökad andel ekologiska livsmedel 

 Minskat koldioxidutsläpp 

 Minskat matsvinn 

Ekonomisk nytta 

 Minskat matsvinn 

 Minskat antal fallolyckor 

Hälsomässig nytta 

 Minskat antal fallolyckor 

 Säkerställande av högre proteininnehåll vid lunch/middag och kvällsmat  

 

Dessutom är den förväntade nyttan att ge ökat samarbete och arbetsglädje hos Service måltiders och 

Vård & Omsorgs medarbetare 
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Projektets leveranser 

 Att restaurangcheferna själva sköter menyplaneringen. 

 Receptbank med recept som är kvalitetssäkrade sett till näringsinnehåll, miljösmarta 

livsmedelsval och budgeterad portionskostnad. 

 Enkätundersökningar som mäter personalens nöjdhet vad gäller samarbetet mellan Service 

måltider och Vård & Omsorg och restaurangchefernas ökade mandat.  

 Två svinnmätningar.  

 Att måltidsråd är infört där restaurangchef bjuder in samtliga kunder på boendet, kostombud 

samt enhetschef för samtal och planering av menyn. 

 Inbjudande och trivsamma restauranger. 

 Aktiviteter som främjar god gemenskap och god aptit.  

 God måltidssituation utifrån måltidsmodellen där samtliga pusselbitar inkluderas. 

 Enkätundersökningar som mäter matgästernas nöjdhet gällande den lagade maten och miljön 

i restaurangen. 
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Avgränsningar 

Projektet får inte innebära ökade personal – eller livsmedelskostnader. 

Projektet innefattar inte maten vid frukost samt mellanmål. 

Projektet omfattar Signeshus och Måhaga vård- och omsorgsboende. 

 

3. Projektets resultat 

    3.1 Restaurangchefernas menyplanering 

Ett av projektets uppdrag var att ge restaurangcheferna ökat mandat till att själva sköta 

menyplaneringen utifrån en grundmeny med förutbestämda huvudkomponenter, en central 

receptbank samt respektive köks egna matgästers preferenser och önskemål. Ganska tidigt i 

projektet framkom dock att restaurangcheferna var nöjda med att ha en komplett grundmeny att 

utgå ifrån. Önskan fanns fortfarande om att kunna göra justeringar, men att ”uppfinna” en helt egen 

meny utifrån endast huvudkomponenter kändes inte nödvändigt.  

Det är sedan så arbetet har pågått. Köken har utifrån den kommungemensamma VO-matsedeln gjort 

sådana justeringar som varit lämpliga för respektive ställe. Överlag har det mest inneburit 

justeringar i tillbehör och smaksättningar.  

Exempel på justeringar: 

 Fläskköttgryta med svamp och morot har bytts ut mot fransk fläskgryta med senapssting 

 Raggmunk med fläsk och lingonsylt har bytts ut mot raggmunk med fläsk och äpple- och 

lökfräs 

 Äppelkaka har bytts ut mot päron i blåbärs- och honungslag som serveras med vaniljglass 

 Paj har bytts ut mot grahamspudding med äpple och kanel 

 Fiskfärsbiffar har bytts ut mot panerad fisk 

 Pannkakor har bytts ut mot husets bärpaj 

 Grönsaksgratäng har bytts ut mot hemmagjorda pannkakor 

Fördelar som båda köken har upplevt med det ökade mandatet är att det varit lättare att möta 

kundens behov, att man mer kunnat styra efter säsong och att eventuell överbliven mat har kunnat 

tillvaratagits. Kreativiteten har ökat.  

 

Den förväntade miljömässiga nyttan 

Andelen miljömärkta (ekologiska) livsmedel samt mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo 

livsmedel har utvärderats med utgångsvärde i perioden januari-mars 2019 mot slutvärde i perioden 

juni-augusti 2020. 

 Eko 2019 Eko 2020 CO2e 2019 CO2e 2020 

Signeshus VO 35 % 27 % 2,58 2,17 

Måhaga VO 36 % 34 % 2,58 2,11 

 

En slutsats av ovanstående siffror skulle kunna vara att en gemensam matsedel genererar liknande 

resultat, oavsett kök. I projektets start låg Signeshus och Måhaga hyfsat lika både i andel 

miljömärkta livsmedel och i mängd CO2e. Sjunkande siffror för andelmiljömärkta siffor kan till 

viss del förklaras med ökad kostnad i kronor per kilo livsmedel och därmed att köken kan tänkas ha 

behövt prioriterat annorlunda och olika för att hålla budget. I projektets början låg kökens snitt på 
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29,30 kr/kg medan det i slutet av projektet låg på 30,39 kr/kg, en ökning med drygt 1 kr/kg. 

Ytterligare en analys som kan göras är att Signeshus, vars ekosiffror har sjunkit, istället har 

förbättrat sina siffror för andel svensk fågel rejält. I början av projektet låg de på 79 % svensk 

oberedd fågel och 58 % svenska fågelprodukter medan de i slutet av projektet ligger på 100 % 

oberedd fågel och 89 % svenska fågelprodukter. Måhaga har haft en mer jämn nivå både i eko och 

andel svenskt. Tilläggas bör att mål om andel svenskt inte ingår i projekt Goda måltider, men är 

likväl ett mål som kommunens kök har och därför behöver arbeta mot och som kan pressa 

livsmedelskostnaderna uppåt. 

 Att CO2e sjunkit för båda köken kan förklaras med en överlag något klimatsmartare grundmeny  

med mer fågel och vegetariskt än tidigare (24 % av serveringarna i jämförelse med 17 %) men även 

med att köken kunnat använda upp överblivna råvaror och därmed inte har behövt köpa in lika 

mycket av t.ex. animalier. Att väga in är också att start- och slutvärdena är hämtade från olika tider 

på året (jan-mars i jämförelse med juni-aug).  

 

    3.2 Receptbank 

Komplett receptbank med kvalitetssäkrade recept är ännu inte på plats. Men arbete med 

portioneringstabell samt laboration av proteinberikade recept, med fokus på kvällsmaten, pågår. 

Kvällsmaten har prioriterats då det är den måltid som i nuläget är svårast att få näringsmässigt 

komplett eftersom det överlag önskas lite ”lättare” rätter, så som soppa, omelett, smörgås på just 

kvällen. Dessutom är livsmedelsbudgeten får denna måltid lägre än för lunchen, trots att 

näringsinnehållet ska vara detsamma. Diskussion med ekonomer pågår gällande hur fördelningen av 

livsmedelspengen kan bli med rättvisande. 

Fyra proteinberikade recept testades under vecka 39 2020. Berikningen varierar mellan kvarg, 

färskost, vita bönor samt linser. 

Att byta ut gräddklicken som serveras till många desserter till en vaniljklick baserad på kvarg, 

färskost, grädde och vaniljsocker ger en ökning från 0,5 till 1,8 g protein/port. De 1,3 g proteinen 

ger en kostnadsökning på 0,91 kr/port. 

Att berika sparrissoppa med mixade vita bönor och dessutom toppa soppan med en ostkräm gör att 

proteininnehållet ökar från 1,86 till 3,92 g protein/port. 2,06 g protein kostar i detta fall 1,20 kr, 

trots att portionsstorleken på soppan gått ner från 2 dl/port till 1,8 dl/port. 

Mixade vita bönor tillsattes även till en dessertkräm i form av äpple- och kanelkräm. 

Portionsstorleken ändrades från 1,35 dl till 1,2 dl, proteininnehållet från 2,2 g till 3,3 g och 

kostnadsökningen hamnade på 0,23 kr. 

För att inte enbart generera kostnadsökningar såg man över hur man kan få några 

kostnadsminskningar – med bibehållen proteinnivå. Ett sätt som testades var att linsberika biff á la 

Lindström. 15 % av köttfärsen i ordinarie recept byttes ut mot motsvarande mängd linser. 

Proteinnivån var i stort sett densamma (11,46 g ökade till 11, 86 g/port) medan kostnaden gick från 

6,36 kr till 5,98 kr/port. 

Sammantaget har dessa fyra receptjusteringar genererat 30 % i ökat proteininnehåll men bara 14 % i 

ökad livsmedelskostnad. Dock kvarstår att det blir en kostnadsökning, om än inte lika stor som 

proteinökningen.  

Vid en implementering av ovanstående receptjusteringar ut till samtliga boenden så beräknas 

kostnadsökningen ligga på drygt 50 000 kr per helår. Det är då 38 receptjusteringar, utifrån de 

recept där det är möjligt, under en sjuveckorsperiod som serveras ut i 520 portioner per tillfälle 

(hemtjänst ej inkluderat), och denna sjuveckorsperiod hinner rulla 7,4 gånger på ett år. 
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3.3 Enkätundersökning, personalens nöjdhet vad gäller samarbetet mellan Service måltider 
och Vård- & Omsorg och enkät om restaurangchefernas ökade mandat 

En digital enkät och ett informationsbrev om projektet skickades ut våren 2019 via restaurangchefer 

och enhetschefer till medarbetare. Svarsdeltagare från Service måltider var 12 personer och från 

Vård och omsorg var 60 personer, alltså totalt 72 personer. Skillnad i antal svarsdeltagare avspeglar 

antal anställda i respektive förvaltning. 

Frågor som ställdes handlade om hur samarbetet, dialogen och bemötandet upplevdes av personalen 

mellan Service måltid och Vård och omsorg. Vid en sammanvägning visar det sig att finns större 

förbättringspotential när det gäller omsorgspersonalens bemötande mot Service måltid än tvärtom. 

 

  Samarbete Dialog Bemötande 

  
Service 
måltid 

Omsorgs-
personal 

Service 
måltid 

Omsorgs-
personal 

Service 
måltid 

Omsorgs-
personal 

Inte alls nöjd 17 0 17 0 0 0 

Inte nöjd 50 0 83 3 42 0 

Nöjd 25 53 0 42 58 33 

Mycket nöjd 8 47 0 55 0 67 

Resultat från enkät om hur samarbete, dialog och bemötande upplevs mellan Service måltid och 
Omsorgspersonal, svar i procent. 

 

Enkät om restaurangchefernas ökade mandat 

Digital enkät skickades ut juni 2019 till två restaurangchefer.  

Svaren visar att man inte är nöjd med menyplaneringen som den var i juni 2019 och att det var 

svårt att påverka menyn. Båda restaurangcheferna ser fram emot att få ett ökat mandat i 

menyplaneringen. 

 

    3.4 Enkätundersökning om matgästernas nöjdhet gällande den lagade maten samt miljön i 
restaurangerna 

Under en lunch i september 2019 genomfördes en enkätundersökning med samtliga som ville delta. 

På Signeshus intervjuades 13 matgäster varav tre matgäster hade sitt boende på Signeshus. 

På Måhaga intervjuades 17 matgäster varav 14 hade sitt boende på Måhaga. 

På båda restaurangerna var gästerna i mycket hög grad nöjda med personalens bemötande i 

restaurangen och tyckte det var en trevlig stund. Man var mer nöjda med maten på Signeshus än på 

Måhaga. 
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I juni 2019 gjordes det även enkätundersökning om maten, måltidsmiljö och aktivitet som svarades 

av boende på Signeshus och Måhaga. 

 

    3.5 Svinn-/portionsmätning 

I projektbeställningens uppdrag och leverans ingick två svinnmätningar; en i projektets början och 

en i projektets slut. Inför första mätningen kom man fram till att istället för att göra svinnmätningar 

var det mer rimligt och värdefullt att göra portionsmätningar. I en portionsmätning mäter man inte 

bara hur mycket mat som blir över/slängs utan även hur mycket mat som levereras från köken. På så 

vis får man fram information om hur mycket mat som faktiskt äts upp. 

Resultatet av den första mätningen som gjordes våren 2019 ser ut som följande: 

 Andel serverad mängd 

utifrån planerad 

portionsmängd 

Andel uppäten mängd 

mat utifrån planerad 

portionsmängd 

Andel tallrikssvinn 

Oklart huruvida 

denna utgår från 

planerad eller faktiskt 

serverad mängd 

Styckrätter lunch 80 % 64 % 13 % 

Styckrätter kvällsmat 56 % 51 % 4 % 

Sås 83 % 78 % 7 % 

Potatis, pasta, ris 48 % 42 % 10 % 

Grönsaker 49 % 44 % 15 % 

Dessert 79 % 78 % 11 % 

 

En reflektion som kan göras är att det är något som gör att maten inte uppskattas fullt ut, vilket kan 

vara både på grund av smak, konsistens, utseende, stämning och sällskap runt bordet samt allmänt 

mående hos den ätande. Portionsstorlekarna som legat till grund för kostnads- och 

näringsberäkningar har dessutom varit felaktiga från start – vilket anades redan vid tiden för 

projektbeställning. För om det endast serveras 48 % av planerad mängd potatis och inte ens dessa 

48 % äts upp helt och hållet, då är det på tok för stor mängd vi räknar på. 
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Resultatet av den andra mätningen som gjordes vecka 39 2020: 

 Andel serverad 

mängd utifrån 

planerad 

port.mängd 

Andel uppäten 

mängd mat 

utifrån 

planerad 

port.mängd 

Andel uppäten 

mängd mat 

utifrån 

faktiskt 

serverad 

port.mängd 

Andel 

tallrikssvinn 

utifrån 

planerad 

port.mängd 

Andel 

tallrikssvinn 

per faktiskt 

serverad 

port.mängd 

Andel 

kantinsvinn 

utifrån 

planerad 

port.mängd 

Andel 

kantinsvinn 

per faktiskt 

serverad 

port.mängd 

Sparrissoppa 

(bönberikad) 

113 % 94 % 83 % 9 % 8 % 10 % 9 % 

Sprödbakad 

fisk 

105 % 86 % 82 % 4 % 4 % 15 % 14 % 

Kall sås till 

fisk 

103 % 94 % 92 % 2 % 2 % 6 % 6 % 

Potatis till fisk 74 % 52 % 70 % 6 % 9 % 16 % 21 % 

Grönsaker Mycket sällan ifyllt, och dessutom oklart huruvida man i ”grönsaker” inkluderade varma 

grönsaker, råkost eller både och. Av denna anledning är underlaget ej användbart. 

Äpple- och 

kanelkräm 

(bönberikad) 

123 % 110 % 89 % 2 % 1 % 11 % 10 % 

Biff á la 

Lindström 

(linsberikad) 

128 % 120 % 94 % 1 % 1 % 6 % 5 % 

Kaka (med 

vaniljklick) 

109 % 97 % 89 % 0 % 0 % 12 % 11 % 

Baserat på de 6 avdelningar som rapporterade in faktiskt antal ätande. 

Planerad portionsmängd = specifikt angivna mängder för testrecepten alternativt angiven mängd i 

Mashie. 

 

Till skillnad från första mätningen har det denna gång vid flertalet tillfällen serverats större mängd 

än vad som varit planerat. Skickas det större mängd än planerat är det klart att risken för mängden 

svinn ökar. 

Utöver för stor portionsstorlek i kostdataprogrammet så kan en anledning till att den skickade 

mängden ibland är större än den planerade vara att antalet faktiskt ätande i de fallen är lägre än antal 

beställda. Dock har även motsatsen förekommit; att antalet faktiskt ätande varit högre än antalet 

beställda. Av de sex avdelningar som rapporterade in antal ätande så stämde antalet ätande med 

antalet beställa 8 av 23 gånger. 9 av 23 gånger var det faktiskt antal ätande färre än antal beställda 

och 6 av 23 gånger var det faktiskt antal ätande större än antal beställda. En större skickad mängd 

kan även bero på att köken skickar lite extra för att det inte ska se ”snålt” ut. 

En uppenbar felkälla är i de fall antalet faktiskt ätande vid en lunch inte stämmer överens med 

antalet beställda. Då lunchen har två alternativ har vi fördelat antalet faktiskt ätande på de två 

alternativen, även fast fördelningen kanske såg annorlunda ut i verkligheten. 

En slutsats av ovanstående svinnsiffror är att den planerade portionsmängden är mer korrekt i 

mängd än den faktiskt serverade. Likaså är förbättringen i andelen uppäten mängd mat värd att 
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notera. I projektets början låg andel uppäten mängd mat på ca 60 % medan det nu i projektets slut 

ligger på 93 % (utifrån planerad mängd). Gällande mängden tallrikssvinn låg det på 4-15 % i början 

av projektet, med ett snitt på 10 %. Observera att det inte är angivet huruvida denna siffra är 

beräknad utifrån planerad eller faktiskt serverad mängd. Siffrorna för projektets slut, baserat på 

faktiskt serverad mängd, ligger på 0-9 %, med ett snitt på 3,6 %. Så även om underlaget för den 

slutliga svinnmätningen inte är så stort med någorlunda kompletta underlag endast från sex stycken 

avdelningar så tyder siffrorna på att mängden tallrikssvinn har minskat. Hur komplett underlaget var 

för svinnmätningarna 2019 är oklart.  

 

    3.6 Måltidsråd 

Ett annat av projektets uppdrag var att införa måltidsråd för att skapa dialog mellan kök, 

vårdpersonal och matgäster och öka matgästens inflytande genom ökad delaktighet i 

menyplanering. 

Dagordning och rutin för måltidsråd är infört och ska utföras minst fyra gånger per år. 

Restaurangcheferna ansvarar för att bjuda in kunder, ombud från kök samt måltidsombud. 

Enhetschef kan bjudas in vid behov. 

På Signeshus har måltidsråd hållits den 16 oktober 2019 samt 30 januari 2020. På Måhaga hölls 

måltidsråd 11 oktober samt 21 oktober 2019. 

Corona har av förklarliga anledningar pausat tillfällena att ses över samlade måltidsråd, men 

samarbete och dialog kvarstår. På ena boendet skickades nu under vecka 40 agendan för måltidsråd 

ut på avdelningarna för att åtminstone skriftligt få in önskemål och synpunkter. På det andra 

boendet har man valt att genomföra måltidsråd men endast med måltidsombuden från avdelningarna 

närvarande, inte några av kunderna. Sådana träffar har man där var 6 vecka. 

Innan pandemin var dessutom restaurangchef, kockar och måltidsråd på det ena boendet ute på 

avdelningarna varannan månad för att prata med respektive avdelning för sig. 

Ämnen som återkommit vid tillfällena för måltidsråd är kvällsmaten, smak, konsistens samt önskan 

om nötkött och lax. Gällande kvällsmat och smak är det ämnen som många har åsikt om – men där 

åsikterna också går isär. Köken jobbar dagligen med att försöka tillgodose så många som möjligt av 

de olika önskningarna. 

 

    3.7 Inbjudande och trivsamma restauranger 

Ett av projektets uppdrag och leveranser var att skapa trivsam och inbjudande måltidsmiljö som ger 

ökad trivsel och leder till social samvaro i restaurangerna.  

Projektledarna gjorde besök på Signeshus och Måhaga restaurang tillsammans med 

inredningssamordnare Lena Regestam och hörselkonsulent Annika Gunnarsson under hösten 2019 

för att få tips för en förbättrad måltidsmiljö 

Det gavs förslag på förbättringsåtgärder avseende ljussättning, ljuddämpning och inredningsförslag 

i restaurangerna. 

Förbättringsåtgärderna genomfördes inte då det i slutet av december 2019 beslutades att 

restaurangerna skulle stängas.  
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    3.8 Rörelse för att skapa gemenskap och ökad aptit  

Ett av projektets uppdrag och leveranser var att införa aktiviteter och rörelse för att skapa 

gemenskap och generera ökad aptit. 

Kontakt togs med Region Halland Kultur och Hälsa, för att prova på dans och balans som en 

aktivitet. Syftet med aktiviteten var att den skulle skapa positiva känslor, och att det skulle bli en 

stimulans för bättre aptit. 

Hugo Tham som arbetade på Kultur och Hälsa har tidigare arbetat som professionell dansare men 

har med arbetet på Region Halland inriktat sig främst på aktiviteter för patienter med Parkinson 

men även inom demenssjukvården.  

Det genomfördes en inspirationsdag i september 2019 för att få en inblick om hur man med enkla 

medel kan använda sig av bl.a. musik o rörelse för ett ökat välbefinnande hos den boende.  

Från Signeshus deltog 16 omvårdnadspersonal, två enhetschefer, restaurangchef och tre 

kökspersonal 

Från Måhaga deltog sju omvårdnadspersonal, en enhetschef och en restaurangchef.  

 

Foto: Inspirationsdag 9 september 2019 på Åsa äldreboende     

 

På Måhaga och Signeshus bokades det 5 tillfällen vardera med två grupper, en för demenssjuka och 

en för somatiskt sjuka. I varje grupp deltog 8–16 boende samt 4–6 från omvårdnadspersonalen för 

stöttning och lärande.                        

 

Hugo Thams råd till personal som genomför dansaktivitet 

- Det är viktigt att personalen inte rättar och hjälper till. Deltagare rör sig efter sin egen förmåga    

och det finns inget rätt eller fel. Det är viktigt att det är en kravlös aktivitet, rörelserna behöver inte 

göras perfekt. Personalen ska utveckla aktiviteten på det sätt de själva finner lämpligt. 

- Det går bra för deltagarna att bara sitta och titta. Dansupplevelsen finns där ändå och bärs med 

även om man inte rör sig. 

- Att låta individen möta musik ökar välbefinnandet i stunden. Genom att kombinera rörelse med 

rytm och musik kan fler delar av hjärnan aktiveras. 

- Tv ger inte stimulans för demenssjuka, stäng av Tv:n och sätt på musik istället. 

 

Personalens utvärdering av dansaktiviteten 



  Sida 12 av 17 

  

Slutrapport                                                  Goda måltider 

Innan dansaktiviteten genomfördes i projektet fanns en utbredd tveksamhet hur dans och balans 

skulle fungera för de äldre. Genomgående ändrade man uppfattning och upplevde aktiviteten som 

väldigt positiv.  

Personalen noterar att de boende generellt blev mycket gladare och piggare efter dansen. Några åt 

bättre och blev lugnare med bättre sömn. Några boende visade bättre rörlighet och motorik. 

Personalen tyckte att det var fantastiskt att följa kundernas glädje och leenden och att se att 

kunderna kände sig betydelsefulla med ökat välbefinnande.  

Det blev också ett stort intresse från media kring aktiviteten dans och rörelse. 

 

 
Länk till film               

IMG_0880_Trim.mp4
IMG_0877_Trim.mp4

 

Fortsatt arbete med dansaktivitet balans och rörelse 

Tanken var att personal som deltagit i dansen skulle arbeta vidare med aktiviteten och föra 

kunskapen vidare till sina kollegor. Hugo Tham poängterade att personalen skulle göra det på sitt 

eget sätt. 

Kommunikatör på Vård-och Omsorg filmade aktiviteten som ett hjälpmedel för personalen och 

Hugo Tham gav förslag på musiklista 

Musiklista PD Höst 

2019.pdf
 

Aktivitetsombud på respektive boende skulle fortsätta med aktiviteten en gång i veckan med 

deltagande kunder från flera enheter. I samband med Covid-19 har det inte blivit som planerat.  

På Måhaga har man dock fortsatt med att använda dans och balans framförallt på demensavdelning. 

 

    3.9 God måltidsmiljö utifrån måltidsmodellen 

Inte något som det har arbetats aktivt/extra med under projektets gång. När restaurangerna på 

samtliga boenden stängdes beslutade man att stryka punkten ”Inbjudande och trivsamma 
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restauranger”, och därmed tappade man även pusselbitarna ”Trivsam” och ”Integrerad”. Att se över 

måltidsmiljön på avdelningarna har aldrig varit en del i projektet. 
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3.10 Studiebesök 

På uppdrag av styrgruppen genomfördes två studiebesök. 

 

Studiebesök Oskarström äldreboende 3 december 2019 

Vi var 20 personer från Måhaga och Signeshus som åkte på studiebesök till Oskarströms 

äldreboende för att få inspiration till projektet Goda måltider. Boendet arbetar med inriktning mot 

"Mat och Livslust". 

Deltagare var vård- och omsorgspersonal, kökspersonal, restaurangchefer, enhetschefer och 

projektledare.  

Köksmästaren på Oskarströms äldreboende poängterade hur viktigt det är att samarbeta med all 

personal för att det ska bli en nöjd gäst. Han poängterar att samarbete mellan förvaltningarna är 

viktigt och alla måste bjuda till. Vi är här för att kunden ska vara nöjd. Kunden ser helheten och inte 

vem som jobbar var. Att göra det där lilla extra för gästen är alltid ett mål och det är viktigt att se 

saker från kundens perspektiv. Gästernas åsikter om maten och vad de vill äta är en viktig del. Det 

ska vara vällagad mat som ser aptitlig ut. Maten lagas från grunden.  

 Till lunch kan tre portionsstorlekar beställas. Det skiljer sig 25% på storleken men proteinet är det 

samma. Priset för kund är det samma oavsett portionsstorlek.  

Hur vet man vad kunderna tycker om maten i Oskarström?                                                                          Det görs 

genom matrådet och faddersystemet. De har matråd 2 ggr/ halvår. Då är det en kund från varje 

avdelning som representerar övriga på enheten. Med faddersystem är en kock ansvarig för två 

enheter som besöker enheten regelbundet för att tala om maten. Genom detta lär även personalen 

känna varandra. Kocken besöker även demensavdelningar och sitter med vid matbordet under 

lunchen. Besöken på enheten tar ca 20 min och för att det inte ska bli för formellt görs inga 

anteckningar. Varje enhet får besök var 14:e dag. Detta fadderskap har nu blivit ett krav från 

hemvårdsförvaltningen. 

Konceptansvarig håller i aktiviteter. På varje enhet finns det två konceptombud som ger idéer till 

aktivitet efter kundernas önskemål. Flyttar en boende in ser man till att det ordnas färdtjänst för att 

kunna åka ut på utflykt. Personalen har pausgymnastik 7 min på förmiddagen tillsammans med 

kunderna. Då används även några av Hugo Thams rörelser i dans och balans.  

Studiebesök Östergården 14 januari 2020 

Med två restaurangchefer, två enhetschefer och projektledare gör vi studiebesök på Östergården i 

Varberg.  

All mat lagas från grunden med säsongsbetonade råvaror. För att få upp proteinet arbetas det 

mycket med berikning. Allt bröd bakas med keso eller linser. Berikning sker mycket med bönor 

som mixas i maten och kräm. Pannkakor serveras med mixade smörbönor.  

På Östergården är det måltidspersonal som serverar maten på enheterna. Det finns två maträtter att 

välja på som väljs samma dag av kund. Dessert lämnas på avdelningen och serveras av 

omsorgspersonal. Personal på Östergården är nöjda då det blir mindre matsvinn, minskad disk och 

ökad kontakt mellan kök och omsorgspersonal. På Östergården har man inte måltidsråd utan köket 

får feedback direkt eller dagen efter 
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4. Utvärdering av arbetet i projektet 

Projektet har stött på sina problem men både i projektets planeringsfas och slutfas måste samarbetet 

förvaltningarna emellan anses ha varit bra. Båda förvaltningarna upplever att det har varit givande 

med gemensamma aktiviteter så som studiebesök, och också att maten lyfts upp som ett gemensamt 

diskussionsämne. Ändå kvarstår önskan om än mer och förbättrat samarbete, framförallt mellan kök 

och avdelningar. Köken har uppskattat det ökade mandatet i matsedelsplaneringen. 

Problem som uppstått är när projektbeställningen och ansvar har tolkats olika. Att det varit stor 

personalomsättning (åtminstone på Måltids sida) gör det inte lättare. Under projektets tid har fem 

restaurangchefer suttit på de två tjänster som finns. En av projektledarna har delvis bytts ut (i och 

med föräldraledighet). Det drog även ut på tiden för tillsättning av personal på tjänsten för hantering 

av kostdataprogram. Vid översynen av recept och önskad proteinberikning har även diskussion 

gällande livsmedelsbudget uppstått. Från båda förvaltningarnas håll är det redan i nuläget tajt 

livsmedelsbudget, och även fast receptjusteringarna i stor del innebär minskade portioner väger det 

inte upp de kostnader som en ökad andel protein innebär. Det gäller framförallt kvällsmaten, som 

ska generera samma näringsinnehåll som lunchen (exkl desserten) men som har en betydligt mindre 

livsmedelspeng. Kan vara så att desserten som inkluderas i lunchens livsmedelspeng budgeteras för 

högt, och att rimligare fördelning mellan lunch och kvällsmat behöver göras. Diskussion med 

ekonomer förs. 

 

    4.1 Förslag till förbättringar 

Inför framtida projekt är både projektboendena och projektledarna överens om att det vore bättre att 

endast ha enskilda avdelningar på respektive boende med som ”piloter”. Att samordna och få 15 

avdelningar involverade i projektet har ibland känts övermäktigt. Hellre ha färre avdelningar, och 

därmed ett litet mindre underlag, men med desto mer kvalitativa mätningar och 

informationsspridningar. 

Att se till att hålla projektbeställningen mer samlad. I efterhand har den aktuella 

projektbeställningen känts allt för stor och spretig. Bakgrunden till projektet är upplevelsen av 

begränsningar i menyn samt SLV:s nya råd för bra mat i äldreomsorgen. Hur ökad nöjdhet hos 

kunden kopplas till t.ex. minskad klimatpåverkan samt ökad andel miljömärkta livsmedel är inte 

helt logisk. Och att utvärdera antalet fallolyckor enbart på justeringar i maten anses inte heller 

tillräckligt komplett, då det finns så många fler orsaker än så. 

Att beräkna faktisk tidsåtgång för projektet, både ute i kök och på avdelningar men också för 

projektledarna. Ska projekt drivas utöver övriga arbetsuppgifter, och vilka andra uppgifter ska då få 

stå tillbaka under tiden? Ordentligt med tid behövs både för att de förändringar som faktiskt ska 

göras ska kunna göras bra samt för att skapa en större förståelse hos samtliga inblandade till varför 

förändringsarbetet pågår. 

Och det kan nästan aldrig bli för mycket eller för tydlig kommunikation. Inför testvecka 39 tyckte 

vi att vi tänkte på alla aspekter, och informerade tydligt om hur portionsmätning skulle gå till, hur 

stora portionsmängder som skulle skickas ut och hur kantin- respektive tallrikssvinn skulle skickas 

tillbaka. Ändå blir underlagen inte fullständiga. 

En önskan som uppkommit från deltagande projektkök är att inför framtida projekt satsa på att 

projektet ska synas mer, t.ex. genom loggor och kläder. Ser man att ett projekt pågår ökar chansen 

att man är lite mer uppmärksam på skillnader, både i arbetssätt, samarbete och i matens smak och 

utförande. 

Likaså finns en önskan om att i framtida projektgrupper även ta med enhetschefer från Måltid. 

Annars riskerar vissa frågor hamna mellan restaurangchef, projektledare/utvecklare och 
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verksamhetschef. Likaså har enhetscheferna saknat att få information till sig – även om de i 

projektets planeringsfas valde att tacka nej till deltagande. 

 

5. Resursredovisning 

För genomförande av projektet tillsattes en projektledare från Service och en projektledare från 

Vård- och omsorg och därutöver har enhetschefer och restaurangchefer deltagit med stöd av 

personal vid genomförande av projektet. 

Projektgruppen har haft projektmöten vid sju tillfällen under 2019 och fyra tillfällen under 2020. 

Tidsåtgång på projektgruppsmöten baserat på antal möten och deltagare beräknas till 130 

persontimmar. 

Styrgruppen har haft styrgruppsmöte vid fem tillfällen under 2019 och fyra gånger under 2020 och 

tidsåtgången beräknas till 68 persontimmar. 

Tidsåtgång för planering av aktivitet med enhetschefer har varit vid fyra tillfällen med sammanlagd 

tidsåtgång på 24 persontimmar. 

Tidsåtgång inspirationsdag med 31 personer á 2.5 timmar har tidsåtgång på 77 persontimmar. 

Tidsåtgång för dansaktiviteten med 4–6 omvårdnadspersonal vid10 tillfällen beräknas till 50 

persontimmar. 

Tidsåtgång för studiebesök Oskarström 20 personer 4 timmar beräknas till 80 persontimmar. 

Tidsåtgång för studiebesök Östergården Varberg 7 personer 4 timmar beräknas till 28 

persontimmar. 

Tidsåtgång för översyn av receptbank 2 personer 19,5 timmar beräknas till 39 persontimmar. 

OBS, endast beräknat för aug-okt 2020. 

Tidsåtgång för översyn av portioneringslistor 2-4 personer 5,5 timmar beräknas till 16 

persontimmar. 

OBS, endast beräknat för aug-okt 2020. 

Tidsåtgång för projektledarmöten 2 personer 6,5 timmar beräknas till 13 persontimmar. 

OBS, endast beräknat för aug-okt 2020. 

En budget avsattes på 75 000 kr. 

 

2019 lades största delen av projekttid på studiebesök och dansaktivitet. Under våren 2020 stod 

projektet delvis still i och med oklarheter i projektbeställning, ansvar och status på receptbank. 

Beslut togs i januari 2020 av förvaltningsledningen för Vård och Omsorg att inte några nya 

aktiviteter skulle införas från VO:s sida innan Service Måltider kommit ifatt med sina delar 

(receptbanken) i tidsplanen. Under hösten 2020 har största delen av projekttid lagts på översyn av 

recept, portioneringslistor samt testvecka 39 då både portionsmätningar, receptjusteringar och 

enkäter utfördes. 
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Slutrapport                                                  Goda måltider 

6. Överlämnande 

Så som beskrivits i projektbeställningen ska överlämning vid projektslut ske genom rapport och 

muntlig presentation till Lovisa Eld och Lillemor Berglund. Slutlig avstämning med Lovisa och 

Lillemor skedde 9 november 2020. Redovisning ska även göras för projektgruppen samt för 

presidiet.  

Redovisning för projektgrupp är inplanerad till 30 november 2020. För presidiet finns ännu inget 

satt datum.  

 

    6.1 Kvarstående frågor 

Receptbanken behöver färdigställas. I nuläget är översyn av kvällsmat och lunch påbörjad. Efter 

slutavstämning med projektbeställarna beslutades att receptbank färdigställes utanför projektet. 

Redan befintligt utvecklingsråd ska vara arbetsgruppen motsvarande projektets styrgrupp. 

Måltidsmodellen har inte varit i fokus under höstens arbete med receptbank och portioneringslistor. 

I samband med att restauranger stängdes och projektdelen gällande måltidsmiljön inte flyttades över 

till avdelningarna försvann pusselbitarna ”Integrerad” och ”Trivsam”. Inget som ska inkluderas 

innan projektet avslutas. 

Hur göra i de fall näringen inte kan uppnås till befintlig livsmedelsbudget? I dialog mellan 

respektive förvaltnings ekonom samt dietist VO och utvecklare Måltid har dietist och utvecklare fått 

i uppdrag att allteftersom recepten ses över även se hur stora de eventuella 

kostnadsbehoven/justeringarna måltiderna emellan är. Fortsatt dialog sker i utvecklingsrådet. 

Vilka uppgifter önskas prioriteras i fortsatt projekt, vilka önskas färdigställas utanför projektet och 

hur mycket tid får detta ta? Färdigställande av receptbank prioriteras, dock utanför projektet. 

Önskat slutdatum för projektet? Vid slutavstämningen beslutades att projektet avslutas med mötet 

där och då, samt överlämning enligt projektbeställning. 

 

    6.2 Rekommendation om fortsatt arbete 

Att portioneringslistor är avstämda och klara december 2020. 

Att receptbank står klar februari 2021. Projektköken testar sedan dessa recept under våren 2021. 

Informationssatsning ut till samtliga kök och boenden under våren 2021. 

• Kort informationsfilm angående portioneringslistan och samt hur maten muntligt 

presenteras på bästa sätt 

• Baskunskap i näringslära  

• Pärm med bilder på upplägg för att guida till rätt mängd och dekoration 

• Information om bakomliggande styrdokument i kommunen 

Receptbank i bruk lagom till det att matsedeln för hösten 2021 går igång. 

På Måhaga är aktiviteten dans och balans igång och engagerad personal från Signeshus skulle 

kunna göra besök för inspiration och kunskapsuppbyggnad.  

Det är viktigt att arbetet samverkan mellan chefer, kockar och omsorgspersonal fortsätter vilket 

leder till nöjda kunder.  

Inga invändningar mot ovanstående rekommendationer under slutavstämningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om remiss - fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta remissyttrandet, daterat 2020-02-10, och översända det 

till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och 

bedöma om möjligheterna till att lagstadga och införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 

2019:52). Sammanfattningsvis anser utredningen att med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, kan 

stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål, personalkontinuiteten 

förbättras och öka tryggheten för både de äldre och deras anhöriga. Utredningen har funnit att det 

krävs vissa förutsättningar för att uppnå de mervärden som är förenade med den fasta 

omsorgskontaktens arbete, så som gemensam grundsyn på arbetssätt, flexibel schemaläggning av 

personal och små arbetsteam indelade efter geografiskt område. Utredningen anser att den fasta 

omsorgskontakten ska ha relevant kompetens i form av undersköterskeutbildning och att även detta 

behöver regleras i lag.  

Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten” (SOU 2020:70) 

till nämnden för Vård & omsorg för yttrande senast den 24 februari 2021. Ärendet har beretts inom 

förvaltningens verksamhetsområden Myndighet och Kvarboende samt har behandlats i 

Förvaltningsledningen den 8 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-10 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att införa och 

lämna lagförslag om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 2019:52). Utredningen har haft i 

uppdrag att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt för äldre kan införas i hemtjänsten, både för 

verksamheter i privat och offentlig regi. Utredningen ska också föreslå vilka arbetsuppgifter som ska 

ingå i omsorgskontaktens roll, och bedöma vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör 

ha.  

Fast omsorgskontakt är ingen ny företeelse i Sverige, utan har funnits länge inom hemtjänsten, men 

med olika benämningar så som till exempel kontaktperson, kontaktman eller stödperson. Idag har cirka 

åtta av tio omsorgstagare en omsorgskontakt i landets alla kommuner, men vad rollen innebär i 

praktiken är inte reglerad och otydlig. Inom ramen för utredningen har en kartläggning genomförts i 20 

kommuner, den visar att den fasta omsorgskontaktens roll varierar mellan de olika hemtjänstutförarna i 

kommunerna. Hos vissa av utförarna har omsorgskontakten en begränsad roll och utför uppgifter av 

mer administrativ karaktär medan omsorgskontakten i andra kommuner utför merparten av 

omsorgsarbetet hos ”sina” omsorgspersoner. Det finns även informella omsorgskontakter det vill säga 

personal som oftare går till vissa omsorgstagare än andra. I kartläggningen framkommer också 

exempel där den fasta omsorgskontakten är del av ett tvärprofessionellt team där målet är att 

åstadkomma god kontinuitet i såväl omsorgen som vården runt den äldre. 

Kartläggningen och bakgrundsmaterialet i utredningen visar att det krävs vissa förutsättningar för att 

uppnå de mervärden som är förenade med den fasta omsorgskontaktens arbete. Viktiga 

grundförutsättningar är dels att verksamheten vilar på en gemensam grundsyn om hur arbetet ska 

utföras, dels att verksamheten planerar och schemalägger omsorgskontaktens arbete i så stor 

uträckning som det är möjligt hos ”sina” omsorgstagare. Med detta får omsorgskontakten möjlighet att 

lära känna och skapa en tillitsfull relation till den äldre. God personkännedom leder till att 

omsorgskontakten kan skapa sig en helhetsbild av den äldres situation och därmed lättare notera 

förändringar i hälso- och funktionstillståndet. Ytterligare förutsättningar är att omsorgkontakten är en 

del av ett litet arbetslag kopplat till ett geografiskt avgränsat område, vilket möjliggör en god 

personalkontinuitet. Utredningen framhåller att andra viktiga faktorer är att omsorgskontakten får stöd 

från närmaste chef och tid för tvärprofessionella möten och reflektion, då skapas förutsättningar för en 

god arbetsmiljö gynnsam för både personal och omsorgstagare.  

Vidare visar utredningen att det är viktigt att omsorgkontakten har relevant utbildning och erfarenhet 

samt möjlighet till kompetensutveckling. Förutom att utföra omsorgsinsatser föreslås 

omsorgspersonen, efter anvisning och delegering från hälso- och sjukvården, utföra medicinska 

uppgifter.  
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Andra viktiga uppgifter är att planera och följa upp omsorgen kring den äldre, det kan handla om att 

upprätta och revidera genomförandeplan, informera och samverka med anhöriga, arbetslaget eller 

andra yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres vård och omsorg. Även tvärprofessionella möten med 

exempelvis biståndshandläggare samt deltagande i samordnade individuella planeringar (SIP-möten) 

är arbetsuppgifter som tillfaller omsorgskontakten. Med utgångspunkt i arbetsuppgifternas karaktär 

och hur hemtjänstlandskapet ser ut bedömer utredningen att omsorgskontaktens kompetens behöver 

motsvara en undersköterskas och att den behöver regleras i lag.  

Lagförslagets kostnadsmässiga konsekvenser beräknas enligt utredningen uppgå till totalt 1200 

miljoner kr. Utredningen bedömer att kostnader för förslaget och de kvalitetshöjningar som är 

nödvändiga i hemtjänsten, kan finansieras genom redan beslutade statliga medel inom ramen för 

äldreomsorgssatsningen från och med 2021. I övrigt relaterar utredningen till de positiva effekterna 

som förslaget kan medföra. Det kan till exempel handla om förväntande hälsoförbättringar hos 

omsorgstagare, anhöriga och personal. Antagandet om de positiva effekterna är befattade med 

osäkerhet men pekar mot att lagförslaget kan vara kostnadseffektivt.   

Utredningens förslag innebär en lagändring och två nya paragrafer införs i 5 kap. 5a och 5 b §§ i 

socialtjänstlagen (2001:453). Lagförslaget föreslås träda i kraft vid två olika tidpunkter. Lagförslaget 

om att en fast omsorgkontakt ska erbjudas hemtjänsttagare (5 a §) föreslås träda i kraft den 1 januari 

2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln undersköterska (5 b §) 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2030, datumet har valts med hänsyn till att verksamheterna behöver 

tid att både fortbilda och rekrytera ny personal. 

 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson    Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 



 

YTTRANDE 
Nämnden för Vård & Omsorg 

 

Datum 

2021-02-10 
Diarienummer 

VO 2020–00911  

Till 

Kommunstyrelsen 

Ert diarienummer 

KS 2020–01162 

 

 

Vård & Omsorg 

Pia Berglund,  

Verksamhetschef Myndighet 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 
2020:70) 

Sammanfattande inställning 

Vård & Omsorg är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att förbättra stödet till äldre med hemtjänstinsatser och 

även inge en ökad trygghet för anhöriga. Vård & Omsorg delar dock inte bedömningen att regleringen 

endast ska gälla äldre med hemtjänst, en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till 

samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst, oavsett ålder. Vidare bedömer 

Vård & Omsorg att det finns risker med att låsa sig fast vid endast en specifik yrkesgrupp och 

yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av förnyelse och förändring i 

verksamheten och bedöms även vara kostnadsdrivande. 

Nämndens ställningstagande  

Vård & Omsorg är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten i grunden är en god idé, som kan bidra till att förbättra stödet till äldre 

med hemtjänstinsatser. Även för anhöriga bedöms en fast omsorgskontakt ge en ökad trygghet. Vård & 

Omsorg ser positivt på att rollen fast omsorgskontakt blir densamma oberoende av i vilken kommun 

den äldre bor i, en jämlik kvalitet och socialtjänst i hela landet. 

  

Åldersavgränsning 

Vård & Omsorg anser dock att det är olyckligt med den åldersavgränsning som finns i 

utredningsdirektivet, det vill säga att det endast ska gälla för äldre över 65 år. Genom socialtjänstlagen 

(SoL) ska alla vuxna, oavsett ålder vara garanterade samma möjligheter när behoven är lika. Vård & 

Omsorg förordar därför en ålderneutral reglering, så att en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och 

kunna erbjudas till samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst.  

 

Kompetenskrav 

Vård & Omsorg är i sak positiv till att uppdraget som fast omsorgskontakt i hemtjänsten kräver en 

relevant utbildning och erfarenhet. Däremot anser Vård & Omsorg att det finns risker med att låsa sig 

fast vid endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka 

behovet av förnyelse och förändring i verksamheten, då nya professioner kan komma att utvecklas och 
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finnas omkring den enskilde inom hemtjänsten i framtiden.  För att författningsförslaget ska vara 

hållbart över tid så behöver det vara mer öppet formulerat för att möta framtidens hemtjänst. 

 

Relationen till andra pågående statliga offentliga utredningar (SOU)  

Vård & omsorg anser att en tydligare koppling mellan detta författningsförslag (SOU 2020:70) och 

betänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och hur dessa författningsförslag ska samordnas och 

samverkas hade varit önskvärt. Detta då de två betänkandena inte har samma fokus när det gäller till 

exempel målgruppsindelningen och jämlik socialtjänst. Vidare behövs det även en samordning och 

samsyn i lagstiftningsarbetet i relation till den nyligen inledda utredningen om förslag till ny 

äldreomsorgslag (Dir. 2020:142), då också den har ett tydligt målgruppsfokus. Detta sammantaget 

kräver en tydligare riktning och samordning, så att inte nya socialtjänstlagen kommer att kompletteras 

med ytterligare tillhörande lagkrav i separata föreskrivna lagar med olika fokus.  

 

Finansiering 

För att fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska kunna nå de mervärden och effekter som eftersträvas 

med lagregleringen, bedömer Vård & Omsorg att en specifikt riktad statlig finansiering, enligt 

finansieringsprincipen, är nödvändig under införandet från och med 2022. Vård & Omsorg delar inte 

utredningens bedömning om att införandet av fast omsorgkontakt i hemtjänsten skulle kunna 

finansieras inom ramen för den redan beslutade äldreomsorgssatsningen från 2021.   

Vidare bedömer Vård & Omsorg att det även är nödvändigt att kommunerna själva, i kombination med 

statlig finansiering, behöver beakta lagförslagets konsekvenser och rikta kommunala resurser till 

införandet och hemtjänsten för att uppnå lagförslagets intentioner till fullo.  

 

 

 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

 

 

Hravn Forsne (M)    Lillemor Berglund Andreasson 

Nämndens ordförande    Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 

 

Vård & Omsorgs förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 

och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid rekrytering av ordinarie 

medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i ordinarie 

verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 

och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att 

bli en del av samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten 

att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad.  
 

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i Kungsbacka 

kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata 

språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer 

har såväl kunskaper som goda förutsättningar för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att 

identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamoten Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2020-06-11 att kommunfullmäktige beslutar 

att:  

- ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper i 

svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  

  

Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola 

& Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med ett gemensamt svar.  

  

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 

i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 

längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.   

  

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 

kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 

annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 

säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.   

  

En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att skapa en behovsanpassad kravprofil för 

tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 

dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 

kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet, språk etcetera läggs grunden för att 

hitta kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Efter ett första 
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kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive kandidat också har 

den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker exempelvis genom 

intervjuer och referenstagning, återigen i enlighet med kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

  

Aktuella förvaltningar bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband med 

den kompetensbaserade rekryteringen inom kommunen därmed säkerställer adekvata kunskaper i 

svenska språket - det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst - såväl som andra relevanta 

kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.   

   

Förvaltningarna ser dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och förutsättningar 

som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess och arbetssätt 

utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att förvaltningarna även fortsatt erbjuder 

kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR samt att partnerskapet med 

Rekryteringscenter utvecklas ytterligare.   

  

För de fall som det - den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots - uppdagas att tillräcklig 

språkkompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs 

ansvar att tillse att relevanta åtgärder genomförs, för att komma tillrätta med kompetensbristen. En 

sådan hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språklig nivå eller annat 

utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med kommunens 

process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att identifiera 

eventuella kompetensbrister - språkliga såväl som andra - hos befintliga medarbetare på 

individnivå. Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har 

fullgoda kunskaper i svenska språket, bedömer förvaltningarna därmed att det även inom detta 

område redan finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår.  

  

 

 

Johan Sandström   Lillemor Berglund Andréasson  

Personalchef    Förvaltningschef 
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Motion																																	
Språkkrav	vid	anställning	inom	skola	samt	vård	och	omsorg	i	Kungsbacka	kommun	
	
	
Att	kunna	det	svenska	språket	är	nyckeln	till	att	bli	en	del	av	samhället,	en	förutsättning	för	en	
fungerande	kommunikation	människor	emellan	samt	avgörande	för	en	välfärd	av	hög	kvalitet.	
Att	kunna	förstå	varandra	är	grundläggande	i	alla	arbeten.	Särskilt	viktigt	blir	det	exempelvis	inom	
vård	och	omsorg	av	våra	äldre	och	sjuka	och	i	arbete	med	våra	barn	i	förskola,	skola	och	fritidshem.	
	
För	att	de	som	behöver	vård	och	omsorg	ska	känna	trygghet	och	tillit	behöver	de	förstå	vad	
personalen	säger	och	själva	bli	förstådda.	Bristfälliga	kunskaper	i	svenska	språket	hos	personalen	kan	
innebära	en	risk	för	att	omsorgstagaren	inte	får	den	vård/omsorg	hon/han	behöver.	Allvarliga	
misstag	kan	dessutom	inträffa	när	det	gäller	medicinering	och	vårdplan,	vilket	kan	äventyra	
säkerheten	och	leda	till	missförhållanden.	Dessutom	riskerar	övrig	personal	att	få	ytterligare	
merarbete	när	de	utöver	sina	ordinarie	arbetsuppgifter	får	agera	språklärare	och	tolk.		
Ett	merarbete	som	i	sin	tur	ökar	risken	för	ökad	arbetsbelastning	för	personalen	med	
utmattningssyndrom	och	sjukskrivningar	som	följd.	
	
Att	de	som	ska	utbilda	våra	barn	måste	kunna	god	svenska	är	en	förutsättning	för	fungerande	
undervisning	och	för	att	barnen	ska	kunna	tillgodogöra	sig	utbildningen.	Skolan	har	ett	ansvar	för	
våra	barn	och	ungdomars	språkutveckling,	vilket	ställer	krav	på	personalens	språkkunskaper.	Att	
förstå	och	att	bli	förstådd	är	viktigt	även	här	för	att	känna	trygghet	och	tillit	och	kunna	tillgodogöra	
sig	lärande,	utbildning	och	utveckling.	
	
Brist	på	personal	inom	skola,	vård	och	omsorg	lär	komma	att	öka	ytterligare	framöver,	då	både	den	
äldre	befolkningen	ökar	och	vi	får	fler	barn	i	skolan.				
För	att	öka	möjligheterna	att	rekrytera	ny	personal	med	utländsk	bakgrund	bör	specifika	språkkrav	
genom	ett	obligatoriskt	språktest	genomföras.	Kunskaper	motsvarande	godkänt	i	svenska	som	
andraspråk	på	gymnasienivå	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	ska	vara	ett	minimikrav.	
	
Enligt	en	rapport	från	Kommunal	har	det	dock	visat	sig	att	flertalet	elever	kommer	med	glädjebetyg	
från	oseriösa	SFI-anordnare	och	där	språkkunskaperna	inte	motsvarar	betygen.		
Arbetsgivaren	måste	åläggas	ett	språkansvar	för	att	tillförsäkra	sig	att	tillräckliga	kunskaper	finns	
inför	anställning	inom	verksamheterna.	
	
Även	den	personal	som	redan	arbetar	inom	skola,	vård	och	omsorg	men	som	inte	har	tillräckliga	
språkkunskaper	ska	få	möjlighet	till	ett	sk	språklyft	för	att	uppnå	goda	kunskaper	i	svenska	språket.	
	
	
	
	
	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	besluta:	
	



	-	Att	ge	förvaltningen	för	Vård	och	Omsorg		i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och			
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsen	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Individ	och	familjeomsorg	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	För	och	Grundskola	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Gymnasium	och	Arbetsmarknad	i	uppdraget	ta	fram	ett	obligatoriskt	
språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	redan	anställda	inom	berörda	förvaltningar	i	Kungsbacka	kommun	som	inte	har	fullgoda	
kunskaper	i	svenska	språket	ska	ges	möjlighet	till	språklyft.		
	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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Svar på revisionsrapport – Granskning av nämnden för Vård & 

Omsorgs ekonomistyrning  
 

Inledning 
En granskning av ekonomistyrningen inom Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun 

genomfördes av Ernst & Young (EY) under hösten 2020 på uppdrag av kommunrevisionen. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att nämnden för Vård & Omsorg 

i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. Det finns dock några 

utvecklingsområden i nämnden långsiktiga ekonomistyrning och att tydliggöra nämndens 

uppföljning av åtgärder för budget i balans. 

 

Bakgrund 
Av kommunfullmäktiges budget 2020 framkommer att budgetramen för nämnden för Vård 

& Omsorg har reducerats med 20 mnkr i jämförelse med tidigare år. Statistik från Kolada 

visar att kostnaden för kommunens dagverksamhet och öppen verksamhet inom 

äldreomsorgen är bland de 25 procent högsta i landet. I kommunfullmäktiges budget för 

2020 anges att nämndens nettokostnadsavvikelse är 71 mnkr. Utifrån den reducerade 

budgetramen har nämnden beslutat om effektiviseringsåtgärder för att nå budget i balans.  

Av kommunens uppföljning och prognos per april 2020 framkommer att nämnden 

prognostiserar ett underskott per helår om 11,6 mnkr. Det prognostiserade underskottet 

beskrivs i uppföljningen till stor del bero på att verkställighet av nämndens beslutade 

åtgärder har fördröjts och att effektiviseringarna genomförs senare än beräknat. Under 

hösten 2019 påbörjades utredningar och förstudier, men eftersom flera av förslagen krävde 

avgörande beslut från andra nämnder och förvaltningar så har inte förstudierna kunnat 

färdigställas enligt tidplan. Därtill har flera av de beslut som tagits under pandemin, som till 

exempel att stänga samtliga växelvårdsplatser, dagomsorgen, begränsningar i 

ledsagarservice, införandet av covid-19 team, tillfälliga korttidsplatser samt ökade inköp av 

skyddsmaterial påverkat nämndens ekonomi. I nämndens protokoll per 2020-05-20 framgår 

att om inte budget är i balans till årets slut kan uttag ur nämndens resultatfond göras för att 

täcka underskottet. 

Detta föranledde att kommunrevisionen inledde en granskning, som utfördes av EY.  

Den revisionsrapport som EY har presenterat ligger till grund för denna rapport. 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 14 december 2020 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Vård & Omsorg säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning. Granskningsrapporten översänds med önskemål att efter 

nämndens sammanträde i februari 2021 erhålla svar från nämnden för Vård & Omsorg på 
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nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten.  

 

 Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten?  

 När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 

genomförda?  

 Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten?  

 

Slutsats i EYs rapport 
Den sammanfattande bedömningen i EYs revisionsrapport utifrån granskningens syfte, är att 

nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. 

 

Bedömningen i revisionsrapporten svarar till fyra revisionsfrågor: 

Revisionsfråga Bedömning 

Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig 
budgetberedning?  

Ja. Nämndens budgetberedning följer 
kommunens budgetprocess. Arbetet utgår 
från en tydlig struktur. Roll- och 
ansvarsfördelningen är tydlig, och 
verksamheten har tillräckliga resurser och 
stöd i process  

Har nämnden säkerställt ett ändamålsenligt 
prognosarbete?  

Ja. Det sker ett löpande arbete med 
prognoser på lång och kort sikt. Arbetet 
utgår från en tydlig struktur. Roll- och 
ansvarsfördelningen är tydlig, och 
verksamheten har tillräckliga resurser och 
stöd i processen. Ett identifierat 
utvecklingsområde är ekonomernas 
respektive specialisering, då detta kan 
utgöra en sårbarhet i form av 
personberoende  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
styrning utifrån befintlig budgetram?  

Till stor del. Nämnden följer kommunens 
styrprinciper och har fattat beslut för 
åtgärder för budget i balans när avvikelser 
uppkommit. Därutöver har nämnden tagit 
ytterligare beslut med bäring på ekonomin. 
Delårsredovisningen prognostiserar en 
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budget i balans per helår. Utfallet är ett 
resultat av rekvirerat statsbidrag samt 
tillkommande medel för merkostnader i 
samband med coronapandemin.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och kontroll för att nå budget i 
balans?  

Till stor del. Nämnden har följt upp 
ekonomin i enlighet med kommunens 
styrprinciper. Det sker ett systematiskt 
arbete i förvaltningen med uppföljning av 
verksamhet och ekonomi. Däremot framgår 
inte tydligt i dokumentation när respektive 
åtgärd för budget i balans har beslutats och 
inte heller hur dess effekter följs upp. Den 
uppföljning nämnden tagit del av visar att 
orsakerna till de tidigare prognostiserade 
underskottet till stor del kvarstår. Nämnden 
har dock inte fattat ytterligare beslut utifrån 
den uppföljning som erhållits.  

 

 

EY visar på att det finns vissa utvecklingsområden och rekommenderar i sin revisionsrapport 

att nämnden för Vård & Omsorg förtydligar styrningen mot långsiktig budget i balans i 

relation till nämndens behovsanalys och uppdrag, samt att tillse en tydligare uppföljning 

kring åtgärder för budget i balans så att det framgår hur en åtgärd beslutats och hur dess 

effekter ska följas upp. 

 Ytterligare förtydliga styrningen mot långsiktig budget i balans i relation till 

nämndens behovsanalys och uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare 

åtgärder. 

o Nämnden behöver förtydliga om vilka omvärldsfaktorer som kommer att 

påverka budget inom en 5 års period till KS/KF. 

o Nya reformer och lagstiftning, vad händer om inte finansiering tillförs? 

Effektiviseringar för att klara nya lagkrav, hur påverkar detta? 

o Finns det politiska ambitioner och målsättningar som behöver finansieras för 

att kunna genomföras och behållas? 

o Arbeta mer med Risk och konsekvensanalyser för att belysa vad som kan ske 

när förändringar inte fullt ut finansieras. 

 

 Tillse en tydligare uppföljning kring åtgärder för budget i balans så att det framgår 
hur en åtgärd beslutats och hur dess effekter ska följas upp.  

o Rapporten från EY visar att nämnden följer upp ekonomin i enlighet med 
kommunens styrprinciper.  
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o När effektiviseringsförslag tas fram för att nå en budget i balans, visas dessa 
förslag först för nämnden och vilka förväntade ekonomiska effekter som 
förslagen innebär. När nämnden sedan fattar beslut om nämndbudget så kan 
det innefatta ett antal effektiviseringar för att nå en budget i balans. Vissa av 
dessa effektiviseringar har politisk påverkan och beslutas av nämnden medan 
andra har en organisatorisk påverkan och beslutas av förvaltningschef. 
Nämnden informeras löpande under året hur arbetet med effektiviseringarna 
fortskrider. 

o För att invånaren ska kunna följa vilka åtgärder som planeras och genomförs, 

så behöver information från förvaltningen om åtgärder som genomförs eller 

politiska beslut som tas kring åtgärder redovisas med exempelvis listor eller 

andra visuella verktyg i protokollen. 

 

Nämndens åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
Här nedan återfinns de åtgärder nämnden nu genomför eller planerar att genomföra 

kopplade revisionens rekommendationer. 

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten?  

 Fortsatt omvärldsbevakning och leverans av underlag till framtida kommunbudget. 

Nämndens arbete med en budget i balans följer kommunens budgetprocess. 

Förvaltningen arbetar ständigt med omvärldsbevakning för att se över möjliga 

effektiviseringsåtgärder. Ett fortsatt arbete med Ensolution för att kunna ha en 

långsiktig prognos samt att nämndens ledamöter driver de frågor som är viktiga för 

Vård & Omsorg i ett längre perspektiv. Nämnden förtydligar sedan om vilka 

omvärldsfaktorer som kommer att påverka budget inom en 5 års period till KS/KF. 

 Förtydliga effektiviseringsarbetet i nämndens protokoll. För att invånaren ska kunna 

följa vilka åtgärder som planeras och genomförs så behöver information från 

förvaltningen om åtgärder som genomförs eller politiska beslut som tas kring 

åtgärder redovisas med exempelvis listor eller andra visuella verktyg i protokollen. 

 Nämnden arbetar mer med risk- och konsekvensanalyser för att belysa vad som kan 

ske när kommande förändringar inte fullt ut finansieras. 

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer 

som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

 De åtgärder som rekommenderas kommer att vara ett ständigt pågående arbete med 

budget i balans inom förvaltningen och som löpande informeras till nämnden. 

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?  
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 Arbete med att omvärldsbevaka och att se över möjliga effektiviseringsåtgärder 

berör de flesta delar av förvaltningen. Arbetet sammanställs sedan och presenteras 

för nämnden, både på ordinarie möten och på planeringsdagar. 

 

Pågående effektiviseringsåtgärder 
 

Område Information 
nämnd 

Beslut nämnd Belopp
, tkr 

Effekt 

Resor Dagomsorg 19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Information 
om utredning 

Förvaltnings-
chef beslutar 

3 800 Besparing, kunden 
använder istället 
färdtjänstresor. 
Resorna avslutade 20-
04-01 

Integrera 
dagomsorg till 
VÅBO 

19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Information 
om utredning. 
Versamhets-
övergång 

Förvaltnings-
chef beslutar 

1 500 Minskade lokalhyror. 
Personal arbetar 
tillsammans med VÅBO. 
Dagomsorg till Våbo 20-
05-01, hyror avslutas 
enligt kontrakt. 

Förvaltningsresor 19-06-12  
19-08-21 

Förvaltnings-
chef beslutar 

20 Kunden nyttja 
färdtjänst/ egen lösning 
istället, avslutat våren 
2020 

Digitalisera inköp 
och matleveranser 

19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Information 
om förstudie 

20-04-15 
Nämnden 
beslutar om 
digitala inköp 
av dagligvaror 
inom 
Hemtjänst, 
Covid-19 pilot 
20-04-15 
Nämnden 
beslutar att 
distribution av 
måltider inom 
hemtjänst 
övergår till 
digitala inköp 

7 000 Med Coronapandemin, 
var vissa arbetssätt 
tvungna att snabbt 
ändras. En snabb, 
tillfällig, lösning 
infördes för digitala 
inköp.  
Dessa två 
effektiviseringar 
innebär mycket stora 
förändringar för våra 
kunder, och först 21-09 
beräknas allt vara 
infört. 
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Serveringsavgifter, 
stängning av 
restauranger för 
externa besökare 

19-06-12  
19-08-21 
19-11-13  
information 
att utredning 
klar. 
Förvaltningsch
ef beslutar 

Förvaltnings 
chef beslutar 

2 000 Restaurangerna stängs 
för externa besökare. 
Restaurangerna 
stängde 20-04-01 

Patientavgifter 19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Utredning om 
att införa 
avgiften är klar 

19-11-13 
Beslut i nämnd 
att införa 
patientavgifter 
från 20-07-01 
 
20-04-14 
KF beslut att 
införas från 
20-07-01 
 
20-12-16 
Nämnd beslut 
att införandet 
skjuts upp till 
sept 2021 

200 Patientavgift för 
hemsjukvården. 
 
Problem med hantering 
i Combine för införande 
under sommaren. 
Införandet försenades 
på grund av mycket hög 
arbetsbelastning inom 
HSV-organisationen 
COvid-19. 

Robotisering 19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Utredning 
pågår om 
digitalisering 
av 
administrativa 
arbetsuppgifte
r 

Förvaltnings 
chef beslutar 

500 Inläsning av manuella 
uppgifter i Combine, tex 
avgifter och 
ersättningar för 
bostadsanpassning.  
 
Processen för hantering 
av 
bostadsanpassningsbidr
ag har digitaliserats. 
 
Svårigheter med att få 
Combine att ta emot 
tex inkomstuppgifter 
digitalt, gör att detta 
inte kan lösas för 
närvarande. 
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Servicelägenhetern
a/ Äldrelägenheter 

19-06-12  
19-08-21 
19-11-13 
Utredning 
pågår 

20-02-19 
Nämnden 
beslutar att 
överlämna 
dessa 
lägenheter till 
KS 
21-01-12 
KSAU beslöt 
att återlämna 
dessa 
lägenheter till 
fastighetsägar
na 

 Inom VO finns 
lägenheter som 
förmedlas utan 
föregående 
biståndsbedömning. 
Dessa lägenheter vill VO 
att KS övertar ansvar att 
förmedla till personer 
70+ 
 
Från 21-02-01 hanteras 
inte längre dessa 
lägenheter inom VO 

 

 

 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

 

 

Hravn Forsne (M)  Lillemor Berglund Andreasson 

Ordförande   Förvaltningschef 



 

 

Datum 

2021-02-11 
Diarienummer 

VO 2020-00571  

 

 

 

 

Carl Odhnoff 
0300 83 48 39 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar till revisionen om granskning av nämndens ekonomistyrning 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta svaret till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

En granskning av ekonomistyrningen inom Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun genomfördes av 

Ernst & Young (EY) under hösten 2020 på uppdrag av kommunrevisionen. Den sammanfattande 

bedömningen utifrån granskningen är att nämnden för Vård & Omsorg i huvudsak säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning. Det finns dock några utvecklingsområden i nämnden långsiktiga 

ekonomistyrning och att tydliggöra nämndens uppföljning av åtgärder för budget i balans. 

Revisionsrapporten översändes till nämnden i december 2020 tillsammans med frågor som revisionen 

önskade få svar på senast efter nämndens sammanträde i februari 2021. Förvaltningen har tagit fram ett 

förslag till svar som beskriver de åtgärder som görs eller planeras att genomföras kopplat till de 

utvecklingsområden som EY lyfter i sin rapport. 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 

nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om nämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

► Nämndens budgetberedning följer kommunens budgetprocess. Det sker ett löpande 

arbete med prognoser på lång och kort sikt. Arbetet utgår generellt från en tydlig 

struktur. Roll- och ansvarsfördelningen är tydlig, och verksamheten har tillräckliga 

resurser och stöd i processen. En ekonom är knuten till respektive 

verksamhetsområde. Ekonomernas specialisering kan medföra risk för 

personberoende. 

► Nämnden följer kommunens styrprinciper och har fattat beslut för åtgärder för budget i 

balans när avvikelser uppkommit. Därutöver har nämnden tagit ytterligare beslut med 

bäring på ekonomin. Delårsredovisningen prognostiserar en budget i balans per helår. 

Resultatet balanseras i nuläget av statsbidrag samt tillkommande medel för 

merkostnader i samband med coronapandemin.    

► Nämnden har följt upp ekonomin i enlighet med kommunens styrprinciper. Det sker ett 

systematiskt arbete i förvaltningen med uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Däremot framgår inte tydligt i dokumentation när respektive åtgärd för budget i balans 

har beslutats och inte heller hur dess effekter följs upp. Den uppföljning nämnden tagit 

del av visar att orsakerna till de tidigare prognostiserade underskottet till stor del 

kvarstår. Nämnden har inte fattat ytterligare beslut utifrån den uppföljning som erhållits.  

► Nämnden har under flera år arbetat med att minska kostnaderna samt har aviserat till 

kommunledningskontoret att det krävs långsiktiga budgetförutsättningar för att hantera 

uppdraget. Nämndens ekonomiska läge är fortsatt bekymmersamt.     

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att nämnden för vård & omsorg i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning. Det finns vissa utvecklingsområden dels avseende nämndens långsiktiga 

ekonomistyrning, dels av att tydliggöra nämndens uppföljning av åtgärder för budget i balans. 

Vi rekommenderar nämnden för vård & omsorg att:  

► Ytterligare förtydliga styrningen mot långsiktig budget i balans i relation till nämndens 

behovsanalys och uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare åtgärder 

► Tillse en tydligare uppföljning kring åtgärder för budget i balans så att det framgår hur 

en åtgärd beslutats och hur dess effekter ska följas upp 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att 

genomföra en granskning av nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning. Bakgrunden till 

granskningen beskrivs i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för vård & omsorg säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning.  

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 

► Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig budgetberedning? 

► Har nämnden säkerställt ett ändamålsenligt prognosarbete? 

► Har nämnden säkerställt en tillräcklig styrning utifrån befintlig budgetram? 

► Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll för att nå budget i balans?  

► Är det klarlagt vad som är orsakerna till underskottet? 

2.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

2.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. Granskningen avser nämnden för 

vård & omsorg.  

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Samtliga intervjuade 

har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Källförteckning framgår av bilaga 3. 
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3. Nämndens ekonomistyrning  

3.1. Vår bedömning 

 

 
► Vi bedömer att nämnden har säkerställt en ändamålsenlig budgetberedning. 

 
► Vi bedömer att nämnden har säkerställt ett ändamålsenligt prognosarbete. 

 

► Vi bedömer att nämnden till stor del har säkerställt en tillräcklig styrning utifrån befintlig 
budgetram, men att det är angeläget att fortsätta styra mot långsiktig budget i balans.  
 

► Vi bedömer att nämnden till stor del har säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll 
för att nå budget i balans men att det finns utvecklingsområden i att tydliggöra 
nämndens uppföljning.  

 

 

Vi grundar vår bedömning på att nämndens budgetberedning och prognosarbete tycks fungera 

väl. Roll- och ansvarsfördelningen är tydlig. Arbetet utgår från tydliga strukturer, mallar och till 

viss del från systemstöd. Månatliga möten sker mellan verksamhet och ekonomiavdelning för 

att dels följa upp det ekonomiska utfallet, dels utarbeta prognoser. En ekonom är knuten till 

respektive verksamhetsområde vilket medför att ekonomen har god kunskap och inblick i 

verksamheten. Ekonomernas specialisering kan dock medföra risk för personberoende.  

Vi finner att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin har följt kommunens 

styrprinciper. Nämnden har under 2020 beslutat om åtgärder för budget i balans. Nämndens 

delårsuppföljning per april visade initialt på ett underskott medan nämnden per augusti 

prognostiserar budget i balans per helår. Det prognostiserade utfallet uppges inte primärt vara 

ett resultat av nämndens effektiviseringar, bland annat mot bakgrund av att flera åtgärder inte 

har kunnat genomföras eller fått helårseffekt. Resultatet balanseras i nuläget av statsbidrag 

samt tillkommande medel för merkostnader i samband med coronapandemin. Nämnden har 

under flera år arbetat med att minska kostnaderna samt har aviserat till 

kommunledningskontoret att det krävs långsiktiga budgetförutsättningar för att hantera 

uppdraget. Nämndens ekonomiska läge är fortsatt bekymmersamt.    

Enligt vår mening finns vissa utvecklingsområden i att tydliggöra nämndens uppföljning. Det 

framgår inte tydligt i dokumentation när respektive åtgärd/effektivisering för budget i balans 

har beslutats och inte heller hur dess effekter följs upp. Den uppföljning nämnden tagit del av 

visar att orsakerna till de tidigare prognostiserade underskottet till stor del kvarstår. Nämnden 

har inte fattat ytterligare beslut utifrån den uppföljning som erhållits.  
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3.2. Iakttagelser 

 

3.2.1. Budgetberedning  

Budgetberedningen startar årligen i januari då vård- och 

omsorgsnämnden samt förvaltningen har planeringsdagar. Utifrån 

planeringsdagarna tar förvaltningsledning och ekonomichef fram 

ett så kallat behovsunderlag. Efter nämndens godkännande 

överlämnas underlaget till kommunledningskontoret (KLK). Det 

kortfattade underlaget beskriver förvaltningens utmaningar och 

behov och är baserat på verksamhetschefernas bedömningar och 

analyser, material från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

samt en omvärldsbevakning som bland annat innehåller analys av 

kommande lagförslag. Förvaltningen utarbetar även en 

långtidsprognos som utgör grund för underlaget1. I figur 1 

redovisas de centrala delarna av kommunens och nämndens 

budgetprocess. 

I förvaltningens Underlag till kommunbudget 2020 identifieras fem 

huvudsakliga utmaningar:  

► Avsaknad av driftsmedel för ett nytt vård- och omsorgsboende 

vilket medför att nämnden måste göra neddragningar inom 

annan verksamhet för att kunna driftsätta det nya boendet.  

► Stora reformer utan finansiering. Här beskrivs att införandet av 

reformerna heltid som norm2 samt god och nära vård3 leder till 

ökade kostnader.  

► Kompetensförsörjning. Nämnden har årligen ett 

rekryteringsbehov på 200–300 nya medarbetare, inräknat 

både pensionsavgångar, personalomsättning samt utökningar 

av sektorn relaterat till den demografiska utvecklingen. Utöver 

satsningen på heltid som norm arbetar förvaltningen med ett 

antal strategiska kompetensförsörjningssatsningar. För att 

kommunen ska anses vara en attraktiv arbetsplats behövs 

ökade satsningar vilket leder till en högre kostnad.  

► Digitalisering. Det finns investeringsmedel vid införskaffandet 

av teknik men däremot saknas driftsmedel för exempelvis 

 
1Förvaltningsledningen uppger att det långsiktiga perspektivet saknas i den övergripande 
budgetprocessen där tidsperspektivet är begränsat till ett verksamhetsår. 
2 Kollektivavtal mellan Kommunal och SKR som slöts i april 2016. Avtalet anger att heltid ska vara norm 
i kommuner och landsting senast år 2021. Kostnaderna anses svåra att uppskatta. Erfarenheten visar 
att omställningar av detta slag innebär omfattande utmaningar, såväl organisatoriskt som ekonomiskt. 
3 Statlig reform som anses nödvändig för att kunna bibehålla/öka kvaliteten och samtidigt möta den 
demografiska utvecklingen med kostnadskontroll. Sveriges kommuner har ett stort ansvar för vården 
och utför närmare 30 % av all sjukvård. Utredningen vill förflytta allt mer sjukvård till kommunerna. Det 
är oklart om nämnden kommer att få täckning för de kostnader som vårdansvaret innebär.  

Januari: behovsunderlag skickas till 
KLK

Beredning av kommunbudget med 
plan i KLK 

Maj: Beslut i KS

Juni: Beslut i KF

Beredning av nämndbudget i 
förvaltning

September: Beslut i nämnd 

December: beslut av förvaltningschef 
avseende förvaltningsbudget

Figur 1 EY:s tolkning av 

budgetprocessen 
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teknisk support. Resurserna tas då från övrig verksamhet. Enligt uppgift ansvarar 

förvaltningen i dagsläget för drift av 27 IT-system.  

► Regionala överenskommelser. Nämnden har ett nära samarbete med närliggande regioner 

och påverkas av förändringar i avtal och nya lagförslag. Under tidsperioden 2019–2021 

sker förändringar dels i den ekonomiska ersättningen i hemsjukvårdsavtalet med region 

Halland, dels utifrån förändringarna i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. Nämnden ser med oro på att kostnaderna förflyttas från regionerna till 

kommunerna, utan att motsvarande resurser förflyttas. 

I intervjuer och dokumentstudier framgår att förvaltningen under flera år har arbetat med att 

minska kostnaderna genom olika effektiviseringsåtgärder. Effektiviseringarna har enligt 

årsredovisningen för 2019 lett till en minskning av nettokostnadsavvikelsen4 från 15,3 % år 

2015 till 4 % år 2018. Förvaltningen beskriver att orsaken till nettokostnadsavvikelsen bland 

annat är jämförelsevis höga hyreskostnader i kommunen vilket driver upp nämndens 

kostnader för hyra. Därtill anges att nämnden ansvarar för drift av IT-system, kostnader som i 

andra kommuner ofta belastar den centrala budgeten. Av dokumentstudier framgår att 

förvaltningen har ett effektiviseringskrav för 2020 om 20 miljoner kronor. Effektiviseringskravet 

grundar sig på fullmäktiges beslut om kommunbudget för 2020. Där framgår att nämnden för 

vård & omsorg får ett ramavdrag motsvarande 20 miljoner kronor med hänvisning till 

nämndens positiva nettokostnadsavvikelse.  

I intervjuer framkommer att förvaltningen är bekymrad över det ekonomiska läget. I underlaget 

till kommunledningskontoret inför budget 2020 nämns att nämnden behöver långsiktiga 

budgetförutsättningar för att hantera uppdraget. Det beskrivs vidare att förvaltningens storlek 

innebär att snabba förändringar inte kan genomföras ”på ett bra sätt om god och säker vård 

och omsorg ska kunna garanteras”.  

Efter att kommunledningskontoret mottagit förvaltningens underlag bereds kommunbudgeten 

med plan. Kommunstyrelsen fattar beslut avseende kommunbudget i maj och 

kommunfullmäktige i juni.  

När fullmäktige har fattat beslut påbörjar förvaltningen beredningen av nämndbudgeten utifrån 

beslutad ramtilldelning. Förvaltningen tar fram ett förslag på fördelning mellan 

verksamheterna. I nämndbudgeten ingår utöver driftbudgeten kommunövergripande mål som 

kommunfullmäktige har slagit fast, nämndens övergripande inriktning och målbild, nämndmål 

och investeringsbudget. Förvaltningen och nämnden har planeringsdagar där arbete sker med 

nämndbudgeten. Nämnden fattar årligen beslut om budgeten för kommande år, om eventuella 

åtgärder för budget i balans samt ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta 

förvaltningsbudgeten. Av protokollgranskning framgår att nämnden under såväl 2019 som 

2020 fattat beslut i enlighet med kommunens övergripande budgetprocess avseende budget 

för kommande år.  

 
4Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som jämför en verksamhet med ett index som visar vad 
kostnaden för verksamheten borde vara enligt den struktur och andra förutsättningar som en kommun 
har. I kommunfullmäktiges budget för 2020 anges att nämndens nettokostnadsavvikelse motsvarar 71 
mnkr. En positiv nettokostnadsavvikelse innebär att verksamheten bedrivs dyrare än förväntat. En 
negativ nettokostnadsavvikelse innebär att verksamheten bedrivs till lägre kostnad än förväntat.  
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I intervjuer framkommer en samstämmig bild av att strukturen samt roll- och 

ansvarsfördelningen för budgetberedningen upplevs som tydlig. Verksamhetscheferna uppger 

att de får ett gott och tillräckligt stöd i arbetet från ekonomiavdelningen.  

3.2.2. Nämnden följer upp ekonomiskt utfall och prognos 

Kommunens styrprinciper anger att det vid tre tillfällen per år ska ske en obligatorisk 

uppföljning av verksamheterna och ekonomi; vid årsbokslut samt delårsbokslut per april 

respektive augusti. Av protokoll kan utläsas att nämnden utöver den obligatoriska 

uppföljningen även erhållit uppföljning vid sammanträdena i februari och april. Nämnden har 

godkänt delårsuppföljning med helårsprognos per april respektive augusti.  

Nämndens ekonomiska prognoser har varierat under året. Ekonomichef beskriver att det varit 

en stor utmaning att skapa tillförlitliga prognoser utifrån rådande pandemi. Prognoserna 

uppges annars generellt vara tillförlitliga med mindre differenser mot utfall. Protokollstudier för 

åren 2017–2019 visar att prognosavvikelsen mellan delårsprognosen i augusti och utfallet per 

helår har varit mellan 0 till 2 procentenheter5. Prognoserna påverkas till stor del av variationer 

i målgruppen, framförallt avseende antalet brukare inom hemtjänst eller förändringar i antalet 

hemtjänsttimmar. Variationen är periodvis svår att förutse.   

I april rapporterade nämnden en negativ helårsprognos på -11,6 miljoner kronor6. Bakgrunden 

till det prognostiserade underskottet uppgavs vara dels avdraget på nämndens ram, dels brist 

på boendeplatser inom särskilt boende, samt dels av en ökning av antalet äldre med hemtjänst. 

Bristen på boendeplatser tillsammans med en ökning av antalet äldre med hemtjänst medförde 

i början av året att antalet hemtjänsttimmar ökade. Det ledde i sin tur till höga kostnader för 

övertid.   

Den tilltagande covid-19 pandemin medförde dock att antalet hemtjänsttimmar minskade 

under våren. Minskningen berodde på att flertalet äldre avstod från hemtjänst utifrån rädsla att 

smittas. Hemtjänsten fick då för hög bemanning i förhållande till intäkterna. En liknande 

utveckling observerades i kön till särskilt boende. Under våren har oron för smitta hos kunder 

och anhöriga varit stor vilket inneburit att äldre tackat nej till erbjuden boendeplats. Andelen 

personer som väntar på plats har generellt ökat de senaste åren, särskilt för gruppen 

demenssjuka. Av delårsrapporten per augusti framkommer att en minskad kö antingen beror 

på att nämnden kan erbjuda fler platser, snabbare in- och utflyttningsprocesser eller till följd av 

 
5 Prognos per delår 2017 var +1,2 mnkr jämfört med utfall per helår om +5 mnkr.  
Prognos per delår 2018 var + 12 mnkr jämfört med utfall per helår om +28 mnkr.  
Prognos per delår 2019 var +/-0 jämfört med utfall per helår om +12,2 mnkr.  
6 Revisionen har noterat att utformningen av den ekonomiska uppföljningen kan påverka begripligheten 
i underlaget. I nämndens delårsrapporter redovisas bland annat utfall för aktuell period, helårsprognos 
2020, årsbudget 2020 samt budgetavvikelse. I delårsrapporten per augusti redovisas resultat per 
januari-augusti till -8083 tkr. Helårsprognosen anges till -926 414 (vilket motsvarar budgetramen). 
Revisionen anser att den stora differensen mellan resultatet för perioden och helårsprognosen medför 
svårigheter att förstå underlaget. Vi noterar att i delårsrapporten till kommunstyrelsen redovisas bokslut 
för tidigare år, budget för innevarande år, prognos för innevarande år samt prognosavvikelse. I intervju 
med ekonomichef har framkommit att nämndens uppföljning följer kommunens mall.  
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att det inkommit färre ansökningar. Då pandemin lett till färre ansökningar under 2020 befarar 

nämnden en kommande kraftig ökning av ansökningar. 

I delårsrapporten per augusti 2020 framgår att helårsprognosen visar på budget i balans. Det 

prognosticerade utfallet uppges inte vara ett resultat av nämndens effektiviseringar eftersom 

flera av åtgärderna inte har kunnat genomföras under året. Resultatet balanseras av 

statsbidrag samt tillkommande medel för merkostnader i samband med coronapandemin. Det 

framgår att förvaltningen har rekvirerat statsbidrag för ca 8,5 miljoner kronor. Därutöver 

tillkommer medel för merkostnader i samband med coronapandemin. För perioden april-

augusti har förvaltningen erhållit ca 7 miljoner kronor i ersättning för sjuklöner från staten.  

Avsaknaden av boendeplatser är en utmaning som får stora konsekvenser för nämndens 

ekonomi. Av delårsrapporten per augusti framgår att tillskapandet av boenden har fördröjts 

under flera år i förhållande till de behov som redovisas i nämndens lokalplan. I intervjuer 

beskrivs ytterligare en utmaning kopplat till boendefrågan. När nya boenden färdigställs 

erhåller nämnden inte någon volymuppräkning för kostnad för driften av boendet. Detta 

innebär att besparingar måste ske i verksamheten.  

Förvaltningen bereder underlagen till nämnden 

Inför nämndens uppföljning av utfall och prognos bereder förvaltningen underlaget. Som 

tidigare nämnt tar förvaltningen fram en intern långtidsprognos som avser tio år. Förvaltningen 

utarbetar även månatliga prognoser samt prognoser till delår- och årsredovisning.  

Verksamhetschefer och enhetschefer får stöd av ekonomiavdelningen i prognosarbetet. 

Respektive chef träffar månatligen dels sin chef, dels företrädare för ekonomi samt HR-

avdelning för att följa upp det ekonomiska utfallet samt utarbeta en prognos. Vid behov hålls 

extra möten.  I de prognoser som nämnden tar del av redovisas prognos aggregerat per 

verksamhetsområde. Det prognosarbete som ligger till grund för denna rapportering 

genomförs enligt uppgift på en mer detaljerad nivå för respektive verksamhet.   

En ekonom är knuten till respektive verksamhetsområde. Det medför att ekonomerna har god 

kunskap och inblick i respektive verksamhet vilket anses nödvändigt för att skapa tillförlitliga 

prognoser. Däremot kan ekonomernas specialisering medföra en sårbarhet då arbetet blir 

personbundet. Det uppges att om ekonomerna var insatta i fler verksamheter hade 

personberoendet minskat samtidigt som förutsättningarna för analys och planering för 

förvaltningen som helhet hade kunnat öka.  

Till stöd i arbete med prognos och analys använder förvaltningen systemet Business 

intelligence (BI)7. Systemet möjliggör att data från flera system kan kombineras för att skapa 

samlade analyser. Förvaltningen arbetar enligt uppgift med att utveckla BI så att det omfattar 

ytterligare verksamhetssystem. Verksamhetscheferna uppger att det i dagsläget krävs 

omfattande manuell hantering av data för att skapa analyser. De ser positivt på utvecklingen 

av BI då det förväntas kunna effektivisera arbetet. I dagsläget används systemet primärt av 

förvaltningsledningen.  

 
7 BI ska enligt uppgift införas i Kungsbacka kommun som helhet.  
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I intervjuer med förvaltningsledning och verksamhetschefer ges en samstämmig beskrivning 

av rutiner och struktur för uppföljning.  Förvaltningen har tagit fram mallar som används vid 

avstämningarna. Ekonomerna är behjälpliga i arbetet och kan bistå med analyser eller 

simulering av personalscheman för att se olika kostnadsutfall. Stödet från ekonomerna uppges 

vara tillräckligt. Roll- och ansvarsfördelningen avseende uppföljningsarbetet upplevs tydlig.  

 

3.2.3. Nämnden arbetar med åtgärder för budget i balans 

Av månadsrapport per februari och april8 framgår att förvaltningen tagit fram åtgärder för att 

effektivisera verksamheten utifrån den minskade budgetramen. Åtgärderna är grundade på 

förstudier och utredningar som genomfördes under hösten 2019. Det kan inte utläsas från 

protokoll eller annan dokumentation om nämnden beslutat om dessa åtgärder. 

Effektiviseringarna berör:  

► minskning av dagomsorgsresor  

► förläggning av dagomsorg till vård- och omsorgsboenden 

► stängning av restauranger för externa besökare 

► införande av patientavgifter inom hemsjukvården 

Nämnden har per april 2020 godkänt två förslag till besparingsåtgärder:  

► införandet av digitala inköp av dagligvaror i hemtjänsten9 

► varm lunch till hemtjänsttagare ersätts av kylda måltider som beställs och levereras via 

digitala inköp i dagligvaruhandeln10  

I tabellen nedan redovisas att effektiviseringarna förväntas leda till en besparing om 14,9 

miljoner kronor.  

Åtgärd Prognostiserad besparing 

Införande av digitala inköp av dagligvaror 0,7 mnkr 

Förändrar matleverans inom hemtjänst 7 mnkr 

Minskning av dagomsorgsresor  3,5 mnkr 

Förläggning av dagomsorg till vård- och omsorgsboenden 1,5 mnkr 

Stängning av restauranger för externa besökare 2 mnkr 

Införande av patientavgifter hemsjukvården 0,2 mnkr 

Totalt prognostiserad besparing  14,9 mnkr 

Tabell 1: Sammanställning av åtgärder  

Granskningen visar att nämndens åtgärder kopplat till digitala inköp och lunch till 

hemtjänsttagare inte har genomförts under året. Orsaken uppges bland annat att beredningen 

 
8 Erhållen av nämnd vid sammanträdet i april respektive maj.  
9 Förvaltningen har genomfört en förstudie. Den samlade bilden att digitala inköp av dagligvaror skapar 
ett större mervärde för både kunder och kommun än dagens inköpssystem.  
10 Förvaltningen för Service ansvarar idag för produktion och kvalitet av måltiderna. En gemensam 
förstudie visar att förvaltningarna bedömer att förändringen är det mest kostnadseffektiva alternativet. 
Det anses också medföra en ökad kvalitet, flexibilitet och valfrihet för kunden och bättre arbetsmiljö för 
medarbetare.  
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av ärendet till berörd nämnd som producerar maten tog lång tid. Berörd nämnd uppges behöva 

längre tid för att ställa om verksamheten.  

Av intervjuer framkommer vidare att omkring hälften av besparingen kommer att uppnås. Vissa 

åtgärder kommer inte att få inte helårseffekt under 2020.  

Protokollgranskning visar att nämnden erhållit uppföljning avseende de beslutade åtgärderna 

vid tre tillfällen hitintills under 2020. Nämnden har informerats om att verkställighet av 

nämndens beslutade åtgärder har fördröjts och att effektiviseringarna genomförs senare än 

beräknat. Nämnden har inte fattat ytterligare beslut utifrån uppföljningen.  

Nämnden har under 2020 fattat ytterligare beslut med bäring på ekonomi. Nämnden beslutade 

per februari att överlämna så kallade äldrelägenheter till kommunstyrelsen vid halvårsskiftet 

2020. Överlämningen sker mot bakgrund av att äldrelägenheter inte är att betrakta som 

kategoriboende enligt Socialtjänstlagen11. 

I juni 2020 beslutade nämnden att Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende ska avslutas 

som boende i samband med att Särö nya vård- och omsorgsboende färdigställs för inflyttning. 

Budget för drift av Bukärrsgården överförs samtidigt till Särö nya vård- och omsorgsboende. 

Nämnden beslutade även att godkänna en överenskommelse om en jämkning av fodringar 

från Region Halland för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter12.  

Nämnden beslutade i oktober att anmäla till kommunstyrelsen sin avsikt att konkurrensutsätta 

Löftagårdens vård- och omsorgsboende genom en driftentreprenad13. Förvaltningen har 

påbörjat arbetet med att ta fram förslag till reviderad konkurrensutsättningsplan. Däri kommer 

en djupare analys att presenteras kring vad som är lämpligt att konkurrensutsätta. Planen ska 

presenteras tillsammans med årsplan för konkurrensutsättning för nämnden i december. 

I intervju beskriver förvaltningsledningen att anpassningen av verksamheten tar tid eftersom 

nämndens effektiviseringsbehov är av den storleken som är svår att genomföra på kort sikt. 

Förvaltningen beskriver vidare vikten av att nämnden är involverad i arbetet så att nämnd och 

förvaltning arbetar mot samma mål.  

 

 

 

 
11 Med kategoriboenden avses boenden som inte föregås av biståndsbedömning. Fram tills nyligen har 
nämnden ansvarat för förmedling av dessa lägenheter till målgruppen över 70 år. Förmedlingen är 
utanför nämndens grunduppdrag och förvaltningen föreslår att ansvaret för lägenheterna överlämnas 
till Kommunstyrelsen.  
12 Enligt gällande överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland uppgår kommunens betalningsansvar mellan november 2018 till och med april 2020 till 7,5 
mnkr. Regionen har per sista april en återstående fordran på 7,2 mnkr efter betalningar. Regionens 
förslag innebär att de fakturerar 50% av beloppet enligt nuvarande överenskommelse fram tills ny 
överenskommelse om ersättningsmodeller träffats alternativt gällande avtal löpt ut. 
13 Beslutet behöver anmälas till Kommunstyrelsen innan det kan fastställas av nämnden, i enlighet med 
kommunens konkurrensutsättningspolicy. Nämndens konkurrensutsättningsplan beslutades 2014-12-
11 och gäller till och med 2020-12-31. 
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4. Samlad bedömning 
 

I kapitlet framgår våra bedömningar utifrån revisionsfrågorna. Vidare redovisas våra slutsatser 

och rekommendationer. 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig budgetberedning? 

Ja. Nämndens budgetberedning följer kommunens 

budgetprocess. Arbetet utgår från en tydlig struktur. Roll- och 

ansvarsfördelningen är tydlig, och verksamheten har tillräckliga 

resurser och stöd i processen. 

Har nämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt prognosarbete? 

 

Ja. Det sker ett löpande arbete med prognoser på lång och kort 

sikt. Arbetet utgår från en tydlig struktur. Roll- och 

ansvarsfördelningen är tydlig, och verksamheten har tillräckliga 

resurser och stöd i processen. Ett identifierat utvecklingsområde 

är ekonomernas respektive specialisering, då detta kan utgöra en 

sårbarhet i form av personberoende.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 

styrning utifrån befintlig budgetram? 

Till stor del. Nämnden följer kommunens styrprinciper och har 

fattat beslut för åtgärder för budget i balans när avvikelser 

uppkommit. Därutöver har nämnden tagit ytterligare beslut med 

bäring på ekonomin. Delårsredovisningen prognostiserar en 

budget i balans per helår. Utfallet är ett resultat av rekvirerat 

statsbidrag samt tillkommande medel för merkostnader i samband 

med coronapandemin. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och kontroll för att nå budget 

i balans? 

 

Till stor del. Nämnden har följt upp ekonomin i enlighet med 

kommunens styrprinciper. Det sker ett systematiskt arbete i 

förvaltningen med uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Däremot framgår inte tydligt i dokumentation när respektive åtgärd 

för budget i balans har beslutats och inte heller hur dess effekter 

följs upp. Den uppföljning nämnden tagit del av visar att orsakerna 

till de tidigare prognostiserade underskottet till stor del kvarstår. 

Nämnden har dock inte fattat ytterligare beslut utifrån den 

uppföljning som erhållits.   

 

 

4.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om nämnden för vård & omsorg säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte 

och grunderna för ansvarsprövning är att nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning men att det finns vissa utvecklingsområden dels avseende nämndens 

långsiktiga ekonomistyrning, dels av att tydliggöra nämndens uppföljning av åtgärder för 

budget i balans.  
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4.3. Rekommendationer 

Rekommendationer lämnas mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som 

framkommit genom granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra 

verksamheten. Vi rekommenderar nämnden för vård & omsorg att:  

► Ytterligare förtydliga styrningen mot långsiktig budget i balans i relation till nämndens 

behovsanalys och uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare åtgärder 

► Tillse en tydligare uppföljning kring åtgärder för budget i balans så att det framgår hur 

en åtgärd beslutats och hur dess effekter ska följas upp 

  

 

Göteborg den 14 december  

  

 

 

  

Karin Iveroth Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

 
Rebecka Rask  

Verksamhetsrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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5. Bilaga 1 – Bakgrund 
Av kommunfullmäktiges budget 2020 framkommer att budgetramen för nämnden för vård & 

omsorg har reducerats med 20 mnkr i jämförelse med tidigare år. Statistik från Kolada14 visar 

att kostnaden för kommunens dagverksamhet och öppen verksamhet inom äldreomsorgen är 

bland de 25 procent högsta i landet. I kommunfullmäktiges budget för 2020 anges att 

nämndens nettokostnadsavvikelse15 är 71 mnkr. Utifrån den reducerade budgetramen har 

nämnden beslutat om effektiviseringsåtgärder för att nå budget i balans.  

Av kommunens uppföljning och prognos per april 2020 framkommer att nämnden 

prognostiserar ett underskott per helår om 11,6 mnkr. Det prognostiserade underskottet 

beskrivs i uppföljningen till stor del bero på att verkställighet av nämndens beslutade åtgärder 

har fördröjts och att effektiviseringarna genomförs senare än beräknat. Under hösten 2019 

påbörjades utredningar och förstudier, men eftersom flera av förslagen krävde avgörande 

beslut från andra nämnder och förvaltningar så har inte förstudierna kunnat färdigställas enligt 

tidplan. Därtill har flera av de beslut som tagits under pandemin, som till exempel att stänga 

samtliga växelvårdsplatser, dagomsorgen, begränsningar i ledsagarservice, införandet av 

covid-19 team, tillfälliga korttidsplatser samt ökade inköp av skyddsmaterial påverkat 

nämndens ekonomi. I nämndens protokoll per 2020-05-20 framgår att om inte budget är i 

balans till årets slut kan uttag ur nämndens resultatfond göras för att täcka underskottet.   

 

 
14 Statistikdatabas vilken drivs i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
15 Nettokostnadsavvikelsen är ett nyckeltal där en verksamhet jämförs med ett index som visar vad 
kostnaden för verksamheten borde vara enligt den struktur och andra förutsättningar som en kommun 
har.  
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6. Bilaga 2 – Beskrivning av revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar.  

 

Kommunallagen 

Av 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom 

sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 

sätt. 

 

Kungsbacka kommuns ekonomistyrprinciper 

Uppföljning och prognos lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid två tillfällen 

under året, per 30 april och 31 augusti. Rapporten per 31 augusti är att betrakta som 

kommunens delårsrapport och lämnas till fullmäktige medan rapporten i april endast lämnas 

till kommunstyrelsen.  

Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat 

underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. 

Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden 

trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till 

kommunstyrelsen. Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs 

för att ha en god kontroll. 
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7. Bilaga 3 – Källförteckning 
 

Intervjuer 

• Ekonomichef, 2020-10-28 

• Förvaltningschef tillsammans med biträdande förvaltningschef, 2020-10-28 

• Gruppintervju med Verksamhetschefer, 2020-10-28 

• Nämndens presidium, 2020-10-28 

 

Dokumentation 

• Förvaltningsbudget 2020 

• Kommunbudget 2020 med styrprinciper  

• Lokalbehovsplan 2021–2025 samt bilaga 

• Nämndbudget 2020 

• Nämndens Delårsrapport per april 2020 

• Nämndens Delårsrapport per augusti 2017–2020 

• Nämndens protokoll och handlingar 2019 samt 2020 

• Nämndens Årsredovisning 2017–2019 

• Omvärldsanalys inför planeringsdagar, internt arbetsdokument  

• Underlag till kommunbudget 2020 

• Underlag till kommunbudget 2021 

 



 

 

Datum 

2021-02-10 
Diarienummer 

VO 2020-00708 

 

 

 

 

Vård & Omsorg 
Carl Odhnoff 

Nämndsekreterare/utredare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Leva livet-priset 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inte dela ut Leva livet-priset för 2020. 

Sammanfattning av ärendet  

Nämnden för Vård & Omsorg har sedan 2007 haft i uppdrag av kommunfullmäktige att dela ut ett 

Leva livet-pris till personal inom nämndens verksamhet som särskilt bidragit till att förbättra för 

enskilda. Prissumman är på 10 000 kronor per år som kan användas till kompetensutveckling inom 

något område med anknytning till verksamheten. 

 

Under året så har bara ett fåtal nomineringar till pristagare inkommit till förvaltningen. Förvaltningen 

har kommunicerat flera gånger och på olika sätt till berörda och efterfrågat fler nomineringar, men 

nomineringsunderlaget bedöms ändå vara för litet. Året 2020 har präglats av Coronapandemin i stort 

och smått, och kanske är det därför som det varit så liten respons jämfört med hur det brukar vara. 

 

Mot bakgrund av att så få nomineringar inkommit så föreslår presidiet att nämnden ska besluta att inte 

dela ut priset för året som gått. Enligt stadgarna så överförs då prissumman på 10 000 kronor till nästa 

år och delas ut då. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Carl Odhnoff 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare/utredare 
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DELEGERINGSBESLUT 

Remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) 

Beslut 

Vård & Omsorg beslutar att anta yttrande, daterat 2020-12-04, över finansdepartementets remiss: 

Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) och översänder det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att Vård & Omsorg ska yttra sig över finansdepartementets remiss om 

utredningen av ett införande av ett särskilt utökat rutavdrag för äldre. Yttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen till del senast 21 december för vidare behandling till ett kommungemensamt 

yttrande.  

Utredningens förslag går i huvudsak ut på att utvidga de tjänster som ger rätt till rutavdrag till sådant 

som utredningen har identifierat att äldre kan ha ett särskilt behov av. Utredningen föreslår att följande 

tjänster också ska ingå i rutavdraget: Sällskap, matlagning och bakning, tillsyn av bostad, 

trädgårdsskötsel och rastning av sällskapsdjur. Utredningen anser dock att det inte är lämpligt att 

begränsa utvidgningen enbart till äldre, utan menar att det är bättre att göra det till alla. Utredningen 

föreslår även en utvidgning av kretsen anhöriga som kan köpa tjänster åt någon annan med rutavdrag. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit fram ett yttrande över utredningen med förslaget att Vård 

& Omsorg i huvudsak instämmer med utredningens förslag, men med några invändningar.  

Beslut om yttrande fattas av förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson i enlighet med punkt 6.10 

i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Beslutsunderlag 

Yttrande över finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52), 2020-12-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lillemor Berglund Andreasson 

Förvaltningschef     



 

Undertecknat av följande personer

LILLEMOR
BERGLUND
ANDREASSON
E-Legitimation:
Datum: 2020-12-16 16:34:04
Transaktionsidentitet: 5d488511be7e459ed97a0ceb5e17901f5d7d5bc4797655b077fabdffcd8d317d

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

YTTRANDE 
Nämnden för Vård & Omsorg 

 

Datum 

2020-12-04 
Diarienummer 

2020-00772 

Till 

Kommunstyrelsen 

Ert diarienummer 
KS 2020-00873 

 

 

 

Carl Odhnoff 
Nämndsekreterare/utredare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) 

Sammanfattande inställning 

Vård & Omsorg instämmer i huvudsak med utredningens förslag.  

Vård & Omsorg instämmer dock inte i utredningens bedömning i avsnitt 9.2 om att rutavdraget bör 

inriktas främst mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Nämnden ser 

istället att det finns vinster med att de ekonomiska incitamenten ökar för att köpa sådana tjänster som 

annars utförs av den kommunala omsorgen, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen de 

kommande åren.  

Vård & Omsorg anser därför att Regeringen även fortsatt bör se över rutavdraget med ambitionen att 

det utformas för att öka incitamenten för enskilda att köpa tjänster på den privata marknaden, då det 

kan bidra till att avlasta den sociala omsorgen som står inför stora utmaningar de kommande åren En 

sådan översyn bör även omfatta avgiftssystemet i socialtjänstlagen, men inte rätten till bistånd.  

Vård & Omsorgs ställningstagande  

Vård & Omsorg ställer sig positiv till att de tjänster som utredningen föreslår i avsnitt 10.5 ska ingå i 

rutavdraget. Det tycks innebära en förenkling för de företag som redan erbjuder service- och 

omsorgstjänster med rutavdrag att också kunna erbjuda närliggande tjänster med samma avdrag. Detta 

kan, som utredningen resonerar om i avsnitt 16.6, innebära att fler väljer att köpa tjänster på den 

privata marknaden snarare än att söka hjälp av socialtjänsten. Det är positivt då det avlastar den 

kommunala omsorgen som ju står inför stora utmaningar de kommande åren. Vård & Omsorg delar 

dock utredningens bedömning att påverkan förmodligen kommer bli marginell med det nuvarande 

förslaget.  

Vård & Omsorg ser också att det är bra att det i avsnitt 13.2.1 föreslås att fler ska ingå i den krets av 

anhöriga som kan hjälpa en någon att beställa tjänster med rutavdrag. Det förenklar för enskilda att 

kunna få stöd och hjälp av fler olika närstående, och även för de som av olika anledningar inte kan ta 

hjälp av sina barn.  

Vård & Omsorg instämmer i utredningens bedömning i avsnitt 15.2 att det inte finns skäl att begränsa 

den utvidgningen av tjänster med rutavdrag som föreslås enbart till äldre personer, utan att en sådan 

utvidgning istället kan ske generellt. Det bör vara behov av tjänsterna som ska styra tillgången till dem, 

och även personer under 65 år kan ha sådana behov. Ett generellt införande bör också innebära en 

enklare tillämpning.  
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Vård & Omsorg tycker vidare att det är olyckligt att utredningen i sina principiella överväganden i 

avsnitt 9.2, kring utformningen av ett rutavdrag riktat mot äldre, gör bedömningen att det bör inriktas 

mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Den kommunala 

äldreomsorgen står inför stora utmaningar de kommande åren, med en demografisk utveckling som 

innebär att långt fler äldre kommer att behöva vård och omsorg samtidigt som skatteintäkterna från 

arbete inte ökar i motsvarande takt och det dessutom kommer att bli svårare att rekrytera personal. För 

att hantera detta måste det till nya lösningar, och ett möjligt sätt att avlasta den kommunala omsorgen 

vore att öka incitamenten för de som har råd att köpa tjänster på marknaden istället för att vända sig till 

socialtjänsten. Det kan handla om till exempel hjälp med städning, tvätt, matleveranser eller 

livsmedelsinköp. Vissa av dessa tjänster går det redan idag att få rutavdrag för, men avgiftssystemet 

för hemtjänstinsatser reglerat i socialtjänstlagen innebär att det ofta är ekonomiskt fördelaktigt att 

vända sig till kommunen istället för marknaden.  

Vård & Omsorg anser att det vore positivt om en större andel än idag av dessa tjänster kunde 

tillhandahållas av marknaden. För att det ska hända så behöver både rutavdraget och 

avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen ses över med målet att öka de ekonomiska incitamenten för 

enskilda att välja marknadslösningarna. En sådan översyn får dock självklart inte innebära att enskildas 

rätt till hemtjänst försämras, eller möjligheten att få avgiften nedsatt eller eftergiven helt för de med 

svagare ekonomi. Vad som då ändå kan övervägas är om till exempel vissa delinsatser inom ramen för 

hemtjänst, så som städning eller tvätt, ska lyftas ut helt eller delvis från maxtaxan enligt 8 kap 5 § 

punkt 1 i socialtjänstlagen.  
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DELEGERINGSBESLUT 

Remiss: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 

Beslut 

Vård & Omsorg beslutar att anta yttrande, daterat 2020-12-18, över socialdepartementets remiss Hållbar 

socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och översänder det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att Vård & Omsorg ska yttra sig över socialdepartementets remiss om 

slutbetänkandet för den statliga utredningen Framtidens socialtjänst. Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen till 

del senast 21 december för vidare behandling till ett kommungemensamt yttrande.  

Utredningens slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag är omfattande och där föreslår 

utredningen en revidering av många delar av främst socialtjänstlagen. Utredningens förslag syftar i stort till att 

socialtjänsten mer än tidigare ska inriktas mot tidiga insatser, ökad tillgänglighet och en verksamhet som 

bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Förvaltningen för Vård & Omsorg har tillsatt en arbetsgrupp som utarbetat ett förslag till yttrande. 

Arbetsgruppen har under arbetet haft dialog med ansvariga från andra förvaltningar och samordnare från 

Kommunledningskontoret, samt deltagit i seminarier med andra remissinstanser. Arbetsgruppen har inriktat sig 

på att ta fram ett svar kring de av utredningens förslag som berör Vård & Omsorgs verksamheter och där Vård 

& Omsorg kan bidra med synpunkter utifrån ett kommunalt perspektiv. Yttrandet är därför inte helomfattande 

och det berör inte heller sådana delar av utredningen där det ansett obehövligt att yttra sig. Förslaget till yttrande 

har föredragits för nämnden för Vård & Omsorg som beretts tillfälle att komma med synpunkter och 

ändringsförslag. 

Beslut om yttrande fattas av förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson i enlighet med punkt 6.10 i 

nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Beslutsunderlag 

Yttrande över socialdepartementets remiss Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47), 2020-12-18 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lillemor Berglund Andreasson 

Förvaltningschef 



 

Undertecknat av följande personer
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Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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Datum 

2020-12-30 

 
  

  

 

Beslut om att hemställa till Folkhälsomyndigheten att det 
tillfälliga lokala besöksförbudet förlängs 

 

Beslut  
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att hemställa till 

Folkhälsomyndigheten om en förlängning av det tillfälliga lokala besöksförbudet vid 

Kungsbacka kommuns särskilda boenden. Det nuvarande tillfälliga besöksförbudet 

gäller till och med den 12 januari 2021. 

 

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslutet är därför fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 

6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1-1, i bilaga 1, i nämnden för Vård & 

Omsorgs delegeringsförteckning. 

 

Skäl till beslutet 

Bakgrund 

Nämnden för Vård & Omsorg har i tre omgångar begärt att Folkhälsomyndigheten 

ska besluta om att införa tillfälliga besöksförbud på de särskilda boendena i 

Kungsbacka kommun för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först 

beslutade Folkhälsomyndigheten om ett sådant besöksförbud för perioden 

2020-12-03 till 2020-12-12, därefter för perioden 2020-12-13 till 2020-12-22 och 

sedan för perioden 2020-12-23 till 2021-01-12. 

 

Smittspridningen i Hallands län är fortsatt hög och en hög andel smittade finns i 

Kungsbacka kommun. Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun ser att, trots redan 

vidtagna åtgärder, krävs det ett skarpare skydd för att skydda enskilda och för att 

hantera den ökade arbetsbelastning som verksamheten nu befinner sig i kring arbetet 

med ökad samhällssmitta. 

 

Begäran om hemställande avseende beslut om tillfälligt lokalt besöksförbud på 

särskilda boenden för äldre inom Kungsbacka kommun, Vård & Omsorg grundar sig, 

även fortsättningsvis, på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland 
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 annat en kraftig ökning av antal personer som diagnostiserats med covid-19, en ökad 

belastning på hälso- och sjukvården och ett antal smittade personer inom särskilda 

boendeformer för äldre. 

 

Möjlighet till lokala och regionala besöksförbud på särskilda boenden för äldre 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny process för hur kommunerna ska 

begära fortsatt tillfälliga besöksförbud, vilken tillämpas från den 14 december 2020. 

En sådan begäran ska göras genom att en mall för hemställan fylls i och som skickas 

till berörd Länsstyrelse. I mallen för hemställan ska följande vara med: 

- En ifylld mall för hemställan som visar hur kommunen och regionen har 

arbetat med att minska risken för smittspridning av covid-19 inom särskilda 

boenden för äldre. 

- En beskrivning av det lokala epidemiologiska läget samt vilken ytterligare 

effekt på smittspridningen ett besöksförbud förväntas medföra, vilket görs i 

samråd med den regionala smittskyddsenheten. 

- En sammanvägd bedömning med motivering av ett tillfälligt lokalt 

besöksförbud, inklusive en värdering av risk och nytta med åtgärden. 

- Dokumentation av samverkan med mellan kommun/region, berörd 

smittskyddsenhet, vårdhygienenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) och andra relevanta aktörer. 

 

Länsstyrelsen sammanställer de inkomna hemställningarna och kallar 

kommuner/regioner till samverkan. Samverkan ska innehålla en granskning av 

aktuella kommuners/regioners underlag, med möjlighet att komplettera och diskutera 

enskilda frågor. Länsstyrelsen dokumenterar samverkansmötet och bedömningen 

som mötet resulterar i, men gör inga egna bedömningar eller fattar beslut. Deltagarna 

har möjlighet att reservera sig mot att hemställan går vidare till 

Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen skickar sedan hemställan tillsammans med 

dokumenterad samverkan till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten fattar 

därefter beslut maximalt tre veckors förlängt besöksförbud åt gången. Till grund för 

beslut om besöksförbud behöver Folkhälsomyndigheten få uppfattning om 

situationen i varje aktuell kommun/region. Detta för att effekterna på 

smittspridningen av ett besöksförbud ska stå i proportion till den inskränkning 

förbudet medför. 

 

Samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Vård & Omsorg och Region 

Halland 

Det senaste samverkansmötet med Länsstyrelsen i Hallands län var den 15/12 2020 

och då gav samtliga samverkansaktörer (förvaltningschef, socialt ansvarig 

samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, smittskyddsläkare och chefsläkare) 

sitt stöd för hemställan om besöksförbud. Nästa inplanerade samverkansmöte med 

Länsstyrelsen i Hallands län är den 5/1 2021. 

 

Information har den 30/12 2020 lämnats per mejl till smittskyddsläkare och 

chefsläkare om att Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun kommer att begära 

ytterligare förlängning på det lokala tillfälliga besöksförbudet. 

 

Begäran om ett förlängt beslut om lokala besöksförbud på särskilda boenden för 

äldre inom Kungsbacka kommun, Vård & Omsorg grundar sig, även fortsättningsvis, 

på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig 

ökning av antalet personer som diagnostiserats med covid-19, en ökad belastning på 

hälso- och sjukvården och ett antal smittade personer inom särskilda boendeformer 

för äldre. 
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Verksamma inom Vård & Omsorg kan fortsatt konstatera att det finns en rörlighet i 

samhället trots det allmänna rådet om allas personliga ansvar. Den kommande 

nyårshelgen bedöms inte minska rörligheten i samhället och för att aktivt motverka 

fortsatt smittspridning inom verksamheten begärs ett akut förbud. En hög 

smittspridning i kombination med en rörlighet i samhället kan innebära att smitta 

kommer in i verksamheten. 

 

Någon effekt av de stärkta rekommendationerna till allmänheten kan inte heller 

påvisas vid dagens datum. 

 

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i Hallands län men väntas dock inte ge 

några effekter inom de närmsta veckorna. Det preliminära startdatumet för 

vaccineringen mot covid-19 i Kungsbacka är satt till den 11/1 2021. 

 

Övriga åtgärder för att minska smittspridning 

Verksamheten kommer, även om tillfälliga lokala besöksförbudet, ges fortsätta att 

säkerställa sin organisation och fokusera på de åtgärder som krävs för att undvika 

smittspridning inom verksamheten. En grundläggande förutsättning för en säker vård 

och omsorg är att det finns en god säkerhetskultur där vårdskador förhindras bland 

annat genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Åtgärder beskrivs kortfattat i mallen 

för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. 

 

2020-12-30 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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Beslut om att hemställa till Folkhälsomyndigheten att det 
tillfälliga lokala besöksförbudet förlängs 

 

Beslut  
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att hemställa till 

Folkhälsomyndigheten om en förlängning av det tillfälliga lokala besöksförbudet vid 

Kungsbacka kommuns särskilda boenden. 

 

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslutet är därför fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 

6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1-1, i bilaga 1, i nämnden för Vård & 

Omsorgs delegeringsförteckning. 

 

Skäl till beslutet 

Bakgrund 

Nämnden för Vård & Omsorg har i fyra omgångar begärt att Folkhälsomyndigheten 

ska besluta om att införa tillfälliga besöksförbud på de särskilda boendena i 

Kungsbacka kommun för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först 

beslutade Folkhälsomyndigheten om ett sådant besöksförbud för perioden 

2020-12-03 till 2020-12-12, därefter för perioden 2020-12-13 till 2020-12-22, 

ytterligare för perioden 2020-12-23 till 2021-01-12 och sedan 2021-01-13 till 

2021-02-02. 

 

Samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Vård & Omsorg och Region 

Halland 
Det senaste samverkansmötet med Länsstyrelsen i Hallands län var den 5/1 2021 och 

då gav samtliga samverkansaktörer (förvaltningschef, utvecklingsledare, 

smittskyddsläkare och chefsläkare) sitt stöd för hemställan om besöksförbud. Nästa 

inplanerade samverkansmöte med Länsstyrelsen i Hallands län är den 26/1 2021. 

 

Information har den 22/1 2021 lämnats per mejl till smittskyddsläkare och 

chefsläkare om att Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun kommer att begära 

ytterligare förlängning på det lokala tillfälliga besöksförbudet. 
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Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun ser att det, trots redan vidtagna åtgärder, 

krävs ett skarpare skydd för att skydda enskilda och för att hantera den ökade 

arbetsbelastning som verksamheten nu befinner sig i med en hög smittspridning i 

samhället. Verksamma inom Vård & Omsorg kan fortsatt konstatera att det finns en 

rörlighet i samhället trots det allmänna rådet om allas personliga ansvar. Sjukvården 

är fortfarande mycket ansträngd med många inlagda för sjukhus- och intensivvård 

samt att det finns ett antal smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre. 

Coronakommissionen har fastställt att smittspridningen i samhället är den största 

risken för smitta på särskilda boenden. Hallands län har den näst största 

smittspridningen i Sverige efter Skåne. Risken är därför stor för att smittan tar sig in 

på särskilda boendena för äldre och med anledning av det begär därför Vård & 

Omsorg i Kungsbacka kommun förlängt beslut om lokalt besöksförbud. 

 

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i Hallands län men väntas inte ge några 

effekter inom de närmsta veckorna. Vaccineringen i Vård & Omsorgs verksamheter 

startade tisdagen den 12 januari 2021 och det är boende på vård- och 

omsorgsboendena som vaccineras först. Första dagen vaccinerade sjuksköterskorna 

från Region Halland och skolsjuksköterskor boende på Sandlyckan vård- och 

omsorgsboenden och Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende. Under vecka 2 

vaccinerades även boende på Signeshus vård- och omsorgsboende, Smedjans 

korttidsenhet, Löftagården, Måhaga och Åsa vård- och omsorgsboende. Resterande 

boenden, både i privat och kommunal regi, vaccinerades under vecka 3. De boende 

får inte ett fullgott skydd efter första dosen vaccin och det vore mycket olyckligt om 

det blev en smittspridning innan de boende även fått andra dosen. Efter en tid med 

besöksförbud vill många naturligtvis få möta sina anhöriga. Vår erfarenhet är att 

besöken på boendena ökar i samband med att besöksförbuden hävs. Det vore därför 

önskvärt att åter kunna öppna upp boendena för besök efter att de boende fått andra 

dosen. 

 

Övriga åtgärder för att minska smittspridning 

Verksamheten kommer, även om det tillfälliga lokala besöksförbudet ges, fortsätta 

att säkerställa sin organisation och fokusera på de åtgärder som krävs för att undvika 

smittspridning inom verksamheten. En grundläggande förutsättning för en säker vård 

och omsorg är att det finns en god säkerhetskultur där vårdskador förhindras bland 

annat genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Åtgärder beskrivs kortfattat i mallen 

för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. 

 

2021-01-22 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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Beslut om att hemställa till Folkhälsomyndigheten att det 
tillfälliga lokala besöksförbudet förlängs 

 

Beslut  
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att hemställa till 

Folkhälsomyndigheten om en förlängning av det tillfälliga lokala besöksförbudet vid 

Kungsbacka kommuns särskilda boenden. Det nuvarande tillfälliga besöksförbudet 

gäller till och med den 12 januari 2021. 

 

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslutet är därför fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 

6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1-1, i bilaga 1, i nämnden för Vård & 

Omsorgs delegeringsförteckning. 

 

Skäl till beslutet 

Bakgrund 

Nämnden för Vård & Omsorg har i tre omgångar begärt att Folkhälsomyndigheten 

ska besluta om att införa tillfälliga besöksförbud på de särskilda boendena i 

Kungsbacka kommun för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först 

beslutade Folkhälsomyndigheten om ett sådant besöksförbud för perioden 

2020-12-03 till 2020-12-12, därefter för perioden 2020-12-13 till 2020-12-22 och 

sedan för perioden 2020-12-23 till 2021-01-12. 

 

Smittspridningen i Hallands län är fortsatt hög och en hög andel smittade finns i 

Kungsbacka kommun. Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun ser att, trots redan 

vidtagna åtgärder, krävs det ett skarpare skydd för att skydda enskilda och för att 

hantera den ökade arbetsbelastning som verksamheten nu befinner sig i kring arbetet 

med ökad samhällssmitta. 

 

Begäran om hemställande avseende beslut om tillfälligt lokalt besöksförbud på 

särskilda boenden för äldre inom Kungsbacka kommun, Vård & Omsorg grundar sig, 

även fortsättningsvis, på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland 
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 annat en kraftig ökning av antal personer som diagnostiserats med covid-19, en ökad 

belastning på hälso- och sjukvården och ett antal smittade personer inom särskilda 

boendeformer för äldre. 

 

Möjlighet till lokala och regionala besöksförbud på särskilda boenden för äldre 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny process för hur kommunerna ska 

begära fortsatt tillfälliga besöksförbud, vilken tillämpas från den 14 december 2020. 

En sådan begäran ska göras genom att en mall för hemställan fylls i och som skickas 

till berörd Länsstyrelse. I mallen för hemställan ska följande vara med: 

- En ifylld mall för hemställan som visar hur kommunen och regionen har 

arbetat med att minska risken för smittspridning av covid-19 inom särskilda 

boenden för äldre. 

- En beskrivning av det lokala epidemiologiska läget samt vilken ytterligare 

effekt på smittspridningen ett besöksförbud förväntas medföra, vilket görs i 

samråd med den regionala smittskyddsenheten. 

- En sammanvägd bedömning med motivering av ett tillfälligt lokalt 

besöksförbud, inklusive en värdering av risk och nytta med åtgärden. 

- Dokumentation av samverkan med mellan kommun/region, berörd 

smittskyddsenhet, vårdhygienenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) och andra relevanta aktörer. 

 

Länsstyrelsen sammanställer de inkomna hemställningarna och kallar 

kommuner/regioner till samverkan. Samverkan ska innehålla en granskning av 

aktuella kommuners/regioners underlag, med möjlighet att komplettera och diskutera 

enskilda frågor. Länsstyrelsen dokumenterar samverkansmötet och bedömningen 

som mötet resulterar i, men gör inga egna bedömningar eller fattar beslut. Deltagarna 

har möjlighet att reservera sig mot att hemställan går vidare till 

Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen skickar sedan hemställan tillsammans med 

dokumenterad samverkan till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten fattar 

därefter beslut maximalt tre veckors förlängt besöksförbud åt gången. Till grund för 

beslut om besöksförbud behöver Folkhälsomyndigheten få uppfattning om 

situationen i varje aktuell kommun/region. Detta för att effekterna på 

smittspridningen av ett besöksförbud ska stå i proportion till den inskränkning 

förbudet medför. 

 

Samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Vård & Omsorg och Region 

Halland 

Det senaste samverkansmötet med Länsstyrelsen i Hallands län var den 15/12 2020 

och då gav samtliga samverkansaktörer (förvaltningschef, socialt ansvarig 

samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, smittskyddsläkare och chefsläkare) 

sitt stöd för hemställan om besöksförbud. Nästa inplanerade samverkansmöte med 

Länsstyrelsen i Hallands län är den 5/1 2021. 

 

Information har den 30/12 2020 lämnats per mejl till smittskyddsläkare och 

chefsläkare om att Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun kommer att begära 

ytterligare förlängning på det lokala tillfälliga besöksförbudet. 

 

Begäran om ett förlängt beslut om lokala besöksförbud på särskilda boenden för 

äldre inom Kungsbacka kommun, Vård & Omsorg grundar sig, även fortsättningsvis, 

på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig 

ökning av antalet personer som diagnostiserats med covid-19, en ökad belastning på 

hälso- och sjukvården och ett antal smittade personer inom särskilda boendeformer 

för äldre. 
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Verksamma inom Vård & Omsorg kan fortsatt konstatera att det finns en rörlighet i 

samhället trots det allmänna rådet om allas personliga ansvar. Den kommande 

nyårshelgen bedöms inte minska rörligheten i samhället och för att aktivt motverka 

fortsatt smittspridning inom verksamheten begärs ett akut förbud. En hög 

smittspridning i kombination med en rörlighet i samhället kan innebära att smitta 

kommer in i verksamheten. 

 

Någon effekt av de stärkta rekommendationerna till allmänheten kan inte heller 

påvisas vid dagens datum. 

 

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i Hallands län men väntas dock inte ge 

några effekter inom de närmsta veckorna. Det preliminära startdatumet för 

vaccineringen mot covid-19 i Kungsbacka är satt till den 11/1 2021. 

 

Övriga åtgärder för att minska smittspridning 

Verksamheten kommer, även om tillfälliga lokala besöksförbudet, ges fortsätta att 

säkerställa sin organisation och fokusera på de åtgärder som krävs för att undvika 

smittspridning inom verksamheten. En grundläggande förutsättning för en säker vård 

och omsorg är att det finns en god säkerhetskultur där vårdskador förhindras bland 

annat genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Åtgärder beskrivs kortfattat i mallen 

för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. 

 

2020-12-30 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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Beslut om att hemställa till Folkhälsomyndigheten att det 
tillfälliga lokala besöksförbudet förlängs 

 

Beslut  
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att hemställa till 

Folkhälsomyndigheten om en förlängning av det tillfälliga lokala besöksförbudet vid 

Kungsbacka kommuns särskilda boenden. 

 

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslutet är därför fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 

6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1-1, i bilaga 1, i nämnden för Vård & 

Omsorgs delegeringsförteckning. 

 

Skäl till beslutet 

Bakgrund 

Nämnden för Vård & Omsorg har i fyra omgångar begärt att Folkhälsomyndigheten 

ska besluta om att införa tillfälliga besöksförbud på de särskilda boendena i 

Kungsbacka kommun för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först 

beslutade Folkhälsomyndigheten om ett sådant besöksförbud för perioden 

2020-12-03 till 2020-12-12, därefter för perioden 2020-12-13 till 2020-12-22, 

ytterligare för perioden 2020-12-23 till 2021-01-12 och sedan 2021-01-13 till 

2021-02-02. 

 

Samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Vård & Omsorg och Region 

Halland 
Det senaste samverkansmötet med Länsstyrelsen i Hallands län var den 5/1 2021 och 

då gav samtliga samverkansaktörer (förvaltningschef, utvecklingsledare, 

smittskyddsläkare och chefsläkare) sitt stöd för hemställan om besöksförbud. Nästa 

inplanerade samverkansmöte med Länsstyrelsen i Hallands län är den 26/1 2021. 

 

Information har den 22/1 2021 lämnats per mejl till smittskyddsläkare och 

chefsläkare om att Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun kommer att begära 

ytterligare förlängning på det lokala tillfälliga besöksförbudet. 
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Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun ser att det, trots redan vidtagna åtgärder, 

krävs ett skarpare skydd för att skydda enskilda och för att hantera den ökade 

arbetsbelastning som verksamheten nu befinner sig i med en hög smittspridning i 

samhället. Verksamma inom Vård & Omsorg kan fortsatt konstatera att det finns en 

rörlighet i samhället trots det allmänna rådet om allas personliga ansvar. Sjukvården 

är fortfarande mycket ansträngd med många inlagda för sjukhus- och intensivvård 

samt att det finns ett antal smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre. 

Coronakommissionen har fastställt att smittspridningen i samhället är den största 

risken för smitta på särskilda boenden. Hallands län har den näst största 

smittspridningen i Sverige efter Skåne. Risken är därför stor för att smittan tar sig in 

på särskilda boendena för äldre och med anledning av det begär därför Vård & 

Omsorg i Kungsbacka kommun förlängt beslut om lokalt besöksförbud. 

 

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i Hallands län men väntas inte ge några 

effekter inom de närmsta veckorna. Vaccineringen i Vård & Omsorgs verksamheter 

startade tisdagen den 12 januari 2021 och det är boende på vård- och 

omsorgsboendena som vaccineras först. Första dagen vaccinerade sjuksköterskorna 

från Region Halland och skolsjuksköterskor boende på Sandlyckan vård- och 

omsorgsboenden och Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende. Under vecka 2 

vaccinerades även boende på Signeshus vård- och omsorgsboende, Smedjans 

korttidsenhet, Löftagården, Måhaga och Åsa vård- och omsorgsboende. Resterande 

boenden, både i privat och kommunal regi, vaccinerades under vecka 3. De boende 

får inte ett fullgott skydd efter första dosen vaccin och det vore mycket olyckligt om 

det blev en smittspridning innan de boende även fått andra dosen. Efter en tid med 

besöksförbud vill många naturligtvis få möta sina anhöriga. Vår erfarenhet är att 

besöken på boendena ökar i samband med att besöksförbuden hävs. Det vore därför 

önskvärt att åter kunna öppna upp boendena för besök efter att de boende fått andra 

dosen. 

 

Övriga åtgärder för att minska smittspridning 

Verksamheten kommer, även om det tillfälliga lokala besöksförbudet ges, fortsätta 

att säkerställa sin organisation och fokusera på de åtgärder som krävs för att undvika 

smittspridning inom verksamheten. En grundläggande förutsättning för en säker vård 

och omsorg är att det finns en god säkerhetskultur där vårdskador förhindras bland 

annat genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Åtgärder beskrivs kortfattat i mallen 

för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. 

 

2021-01-22 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

Remiss: överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028 

Beslut 

Vård & Omsorg beslutar att anta yttrandet, daterat 2021-01-20, över förslag till överenskommelse om 

hemsjukvård i Halland 2021-2028 och översänder det till kommunstyrelsen.  

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför fattat av 

ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och punkten 1-1 i bilaga 1 

i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att Vård & Omsorg ska yttra sig över förslag till fortsatt överenskommelse om 

hemsjukvård i Halland 2021-2028. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senaste 2021-01-25.  

Hemsjukvård innebär vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i patientens egen bostad. Enligt tidigare 

överenskommelse mellan kommunerna i Halland och Region Halland så bedriver kommunerna sådan vård för 

enskilda kommunmedborgare som har behov av det upp till och med sjuksköterskenivå. Regionen bistår 

kommunerna med läkarresurser för vården.  

Tidigare överenskommelse har varit uppdelad i två delar med olika löptid, där den enda reglerat verksamhet och 

gränsdragning och den andra ekonomisk ersättning mellan regionen och kommunerna. I det nu aktuella förslaget 

till överenskommelse finns dock dessa delar samlade. Förslaget till överenskommelse är även mer kortfattat än 

tidigare överenskommelser och har en lägre grad av detaljreglering, i syfte att stärka och främja samverkan och 

samarbete.   

Överenskommelsen gäller, under förutsättning att den godkänds av regionfullmäktige och samtliga 

kommunfullmäktige i de halländska kommunerna, mellan 2021-04-01 till och med 2028-12-31.Vård & Omsorg 

instämmer med förslaget till överenskommelse och rekommenderar därför kommunfullmäktige att godkänna 

den.  

Beslutsunderlag 

Yttrande om förslag till överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028, 2021-01-20 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
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2020-00923 
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KS 2020-01174 
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Yttrande över förslag till överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028 

Nämndens inställning 

Nämnden för Vård & Omsorg instämmer i förslaget till fortsatt överenskommelse om hemsjukvård 

mellan kommunerna i Halland och Region Halland under perioden 2021-2028. Nämnden 

rekommenderar därför kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.  

Vård & Omsorg ser fördelar med att förslaget till överenskommelse nu reglerar både verksamhet och 

ekonomisk ersättning, och att regleringen i avtalet hålls mer allmän och kortfattad än tidigare. Detta 

lämnar ett större handlingsutrymme till de olika huvudmännens verksamheter att tillsammans lösa 

olika samverkansfrågor. Samarbetet kan därigenom både bli mer effektivt och ha större fokus på 

patientens bästa i varje situation, vilket också är i linje med förslagets syfte.  
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Hravn Forsne (M) 

 

Lillemor Berglund Andreasson 

Nämndens ordförande Förvaltningschef 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2020 kvartal 4 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

kvartal 4 år 2020. 

Sammanfattning 

Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 

ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska 

även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med 

rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.  

2020-12-31 hade Vård & Omsorg 36 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 

verkställts inom 3 månader. Samtliga beslut gäller vård- och omsorgsboende. 
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2020 
Kvartal 

1 

Kvartal 

2 

Kvartal 

3 

Kvartal 

4 

Totalt antal personer med särskilt 

boendebeslut som inte har verkställts 

inom 3 månader 

63 40 32 36 

Varav         

 - antal personer som tackat nej till 

erbjudande 
13 5 8 5 

 - antal personer som tackat nej till fler 

erbjudanden 
9 2 1 2 

 - ej fått något erbjudande 11 18 13 16 

 - avlidna 1 1 0 2 

 - avsagt sig beslut 9 3 1 13 

 - Verkställda under kvartalet 29 12 10 13 

Summa 72 41 33 51 

Varav     

 - Antal personer som har väntat på 

boende 4 - 6 månader  
49 28 10 19 

 - Antal personer som har väntat på 

boende 7 - 9 månader  
9 9 13 9 

 - Antal personer som har väntat på 

boende 10 - 12 månader.  
4 3 7 5 

 - Antal personer som har väntat på 

boende > 12 månader  
1 0 2 3 

Summa 63 40 32 36 
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Beslutsunderlag 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, 2021-01-19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

  

Pia Berglund  

Verksamhetschef  
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Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under december 2020 och januari 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2020-12-01 – 2021-01-31 har följande beslut/skrivelser inkommit till nämnden för 

Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00043 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-01-19 KS § 5 Fastställande av 

lönestruktur för 2021 

2021-00010 (Regionstyrelsen) Ordförandebeslut om Fria sjukresor i samband med Covid-

vaccinering 

2020-00937 (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) Överenskommelse mellan Staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention 2021–2022 

2020-00936 (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) Överenskommelse mellan Staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

2020-00926 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-12-08 KF § 173 Regelverk 

avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern 

2020-00925 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-12-08 KF § 180 Antagande av 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

2020-00920 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-12-08 KF § 182 Svar på initiativ 

från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med anledning av 

covid-19 

2020-00791 (Integritetsskyddsmyndigheten) Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

2020-00789 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 
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2020-00756 (Datainspektionen) Beslut från Datainspektionen 

2020-00680 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00548 (Nämnden för Service) Protokollsutdrag 2020-12-21 NS 123 § Förvaltningen för 

Service uppdrag Löftagården 

2020-00508 (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket med delgivning om beslut om 

avvisning på framställning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen 

2020-00508 (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket med delgivning om 

omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen 

2020-00505 (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket med delgivning om 

föreläggande med vite 

2020-00504 (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket med delgivning om 

föreläggande med vite 

2020-00416 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-01-12 KS § 25 Revidering av 

Förutsättningar för politiska möten på distans 

2020-00416 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2020-11-24 KS § 257 Förlängning av skäl 

för politiska möten på distans 

2019-00273 (Samhällsbyggnadskontoret) Protokollsutdrag 2021-01-19 KS § 7 Överlämna 

äldrelägenheter 

2019-00144 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef     Registrator 


