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§ 1 Dnr 2021-00012  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 

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 

Beslutsgång 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 2 Dnr 2021-00017  

Kvalitetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Kvalitetsberättelse 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
rbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

fram för att säkra dokumentationen kring det kvalitetsarbete som skett i 
verksamheten under året och för att ge en ökad insyn, öppenhet och transparens. 

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. Individuell 
hantering har skett vid varje åtgärd som har påverkat de enskildas biståndsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Kvalitetsberättelse 2020, 2021-01-13 

Beslutsgång 

Socialt ansvarig samordnare Theresé Lindén föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 3 Dnr 2021-00019  

Informations- och datasäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta informations- och 
datasäkerhetsberättelse 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare år har informations- och dataskyddsarbetet legat under 
patientsäkerhetsberättelsen. Då förvaltningen nu kraftigt ökat upp arbetet med 
informationssäkerhet och dataskydd beslutades att dessa områden nu ska redovisas i 
en separat berättelse från och med rapport för helår 2020. Vissa delar kommer dock 
även fortsättningsvis finnas med i patientsäkerheten då områdena inte går att skilja 
helt.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Informations- och datasäkerhetsberättelse 2020, 2021-01-13 

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Damir Mahmutovic föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 4 Dnr 2021-00021  

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 

Beslut 

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.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020, 2021-01-25 

Beslutsgång 

Verksamhetschef Maria Hallberg föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2021-00018  

Årsredovisning 2020 

Beslut 

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 kommunfullmäktige och nämnd har gett förvaltningen, samt vad 
som hänt och påverkat förvaltningen under året. 2020 blev coronans år, vilket har 
påverkat allt Vård & Omsorg gjort under året. Mycket tid 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 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Årsredovisning 2020, 2021-01-29 

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2021-00020  

Underlag till kommunbudget 2022 

Beslut 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar på ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut 
om att Vård & Omsorg ska begära ytterligare 15 miljoner i budget för år 2022, 
förutom de pris- och volymuppräkningar som ska tilldelas nämnden.  

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och ekonomichef Annakarin 
Svennebjer föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och ett tilläggsyrkande till förslaget från Maj-Britt Rane 
Andersson (S). Ordförande ställer, med nämndens godkännande, först proposition på 
förvaltningens förslag och prövar sedan tilläggsyrkandet för sig. 

Ordföranden prövar då först förslaget och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Ordföranden prövar sedan Maj-Britt Rane-Anderssons (S) tilläggsyrkande till 
beslutet och finner att nämnden avslår yrkandet.  

Protokollsanteckning 

Maj-Britt Rane Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (29)
Nämnden för Vård & Omsorg Datum

2021-02-17
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 7 Dnr 2021-00025  

Förslag till ombudgetering av drift och investeringar och resultatfond 
2020 

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 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2021-00011  

Anmälan enligt lex Maria, Smittspridning av covid-19 på vård- och 
omsorgsboende 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna Gröneberg informerar nämnden om 
en anmälan enligt lex Maria som gjordes 2020-01-29 till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) angående smittspridning av covid-19 på Kolla vård- och 
omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 

Anmälan enligt lex Maria 

Utredning enligt lex Maria 

Bilaga till utredning - handlingsplan 

Beslutsgång 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 9 Dnr 2020-00548  

Upphävande av beslut om konkurrensutsättning av Löftagårdens vård- 
och omsorgsboende 

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 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 beslutades av nämnden 2020-
12-16, § 116/2020. Antagen årsplan innebär att driften av Löftagårdens vård- och 
omsorgsboende ska konkurrensutsättas under år 2021. 

Det förslag till beslut som nu läggs fram är att nämnden ska upphäva det tidigare 
beslutet om konkurrensutsättning av driften av Löftagårdens vård- och 
omsorgsboende. 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 enskilda får de insatser som de är i behov 
av enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Linda Tilander föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Service 
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§ 10 Dnr 2020-00867  

Slutrapport för projektet Goda måltider 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsledare Helena Carlstrand och dietist Emma Davachi slutrapporterar till 
nämnden om projektet Goda måltider och den receptbank som tagits fram i 
samarbetet med förvaltningen för Service för måltiderna på vård- och 
omsorgsboenden.  

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Helena Carlstrand och dietist Emma Davachi föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 11 Dnr 2021-00037  

Information om införandet av Tena Identify 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Helen Freyschuss och sjuksköterska Kristina Hillborg informerar 
nämnden om användningen av inkontinensskyddet och mätbyxan Tena Identify i 
förvaltningens verksamhet.  

Beslutsgång 

Enhetschef Helen Freyschuss och sjuksköterska Kristina Hillborg föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 12 Dnr 2020-00911  

Remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta remissyttrandet, daterat 2021-02-10, 
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. 

 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, 2021-02-10 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 
2020:70), 2021-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar på en ändring av förvaltningens förslag till 
yttrande så att nämnden för Vård & Omsorg ställer sig positiv till utredningens 
förslag att det ska vara krav på underskötersketitel för att inneha uppdraget som fast 
omsorgskontakt. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till Maj-Britt Rane Anderssons (S) yrkande.  

Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.  

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet. 
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Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane Anderssons (S) förslag. Ordföranden (M) 
prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Maj-Britt Rane Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr 2020-00784  

Remiss: Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och 
omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att föreslå följande: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 
att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 
eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 
månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 
påverkan på verksamheten presenteras. 

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 
yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 
kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

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.  

Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta att föreslå följande: 

"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." 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy Bech (SD) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå bifall till motionen.  

Hanna Schölander (L) och Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå följande: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 
att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 
eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 
månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 
påverkan på verksamheten presenteras. 

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 
yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 
kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar avslag till ordförande Hravn Forsnes (M) 
yrkande.  

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandgren föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
ordförandens förslag, Tommy Bech (SD) förslag och förvaltningens förslag.  

Ordföranden finner att ordföranden förslag ska vara huvudförslag. Ordföranden 
ställer sedan proposition på Tommy Bech (SD) förslag och förvaltningens förslag 
och finner att nämnden utser förvaltningens förslag till motförslag.  

Kontrapropositionsomröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning för den förberedande 
kontrapropositionsomröstningen som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen.  

Nej-röst innebär att utse Tommy Bech (SD) förslag till beslut till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen.  

Ordföranden finner att nämnden, med 8 ja-röster mot 2 nej-röster, och 1 som avstår, 
beslutar utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen.  

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar i enligt ordförandens förslag.  
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Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-röster, beslutar enligt 
ordförandens förslag.  

Omröstningsresultat 

Kontrapropositionsomröstning 

Ja-röst innebär att utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen.  

Nej-röst innebär att utse Tommy Bech (SD) förslag till beslut till motförslag i 
kontrapropositionsomröstningen.  

Ledatmot Ja-röst Nej-röst Avtår 

Hravn Forsne (M) x   

Bengt Alderin (C) x   

Maj-Britt Rane-Andersson (S) x   

Annika Hamberg (M) x   

Barbro Hjelström (M) x   

Bo Barknetz (M) x   

Ulrika Högstrand (KD)   x 

Tommy Bech (SD)  x  

Elisabeth Svensson (SD)  x  

Hanna Schölander (L) x   

Osama Mohamad Mesto (C) x   

 

Resultat: 8 ja-röster mot 2 nej-röster, och 1 som avstår. 

 

Huvudomröstning 

Ja-röst innebär bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ledatmot Ja-röst Nej-röst Avtår 
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Hravn Forsne (M) x   

Bengt Alderin (C)  x  

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  x  

Annika Hamberg (M) x   

Barbro Hjelström (M) x   

Bo Barknetz (M) x   

Ulrika Högstrand (KD) x   

Tommy Bech (SD) x   

Elisabeth Svensson (SD) x   

Hanna Schölander (L)  x  

Osama Mohamad Mesto (C)  x  

 

Resultat: 7 ja-röster mot 4 nej-röster. 

Protokollsanteckning 

Hanna Schölander (L), Maj-Britt Rane Andersson (S) och Bengt Alderin (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2020-00571  

Revisionens granskning av ekonomistyrning inom Vård & Omsorg 

Beslut 

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-11 

Svar på revisionsrapport, 2021-02-10 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 15 Dnr 2020-00708  

Leva livet-priset 2020 

Beslut 

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 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2020-00359  

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-08  

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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§ 17 Dnr 2020-00914  

Anmälan av delegeringsbeslut och ordförandebeslut 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Hravn Forsne (M) anmäler följande brådskande beslut till nämnden som 
tagits sedan senaste nämndsammanträde: 

 Ordförandebeslut om yttrande över hemsjukvårdsöverenskommelse, 2021-
01-20. Dnr 2020-00923 

 Ordförandebeslut om att ansöka till Folkhälsomyndigheten om förlängt 
besöksförbud, 2020-12-30. Dnr 2020-00938 

 Ordförandebeslut om att ansöka till Folkhälsomyndigheten om förlängt 
besöksförbud, 2021-01-22. Dnr 2021-00035 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson anmäler följande delegationsbeslut 
till nämnden: 

 Yttrande över finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 
2020:52), 2020-12-04. Dnr 2020-00772 

 Yttrande över socialdepartementets remiss Hållbar socialtjänst  En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47), 2020-12-18. Dnr 2020-00739 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 18 Dnr 2020-00888  

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser under december 2020 
och januari 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2020-12-01  2021-01-31 har följande beslut och skrivelser av vikt 
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 

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 
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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 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29)
Nämnden för Vård & Omsorg Datum

2021-02-17
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 19 Dnr 2021-00044  

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar nämnden om följande: 

 Nuläge gällande Coronapandemin och smittspridningen av covid-19 i 
Kungsbacka och i förvaltningens verksamheter. 

 Vaccinationsarbetet mot covid-19 inom förvaltningen. Samtliga boende på 
vård- och omsorgsboende har fått den andra dosen. Arbetet fortsätter just nu 
med att ge andra dos till patienter inom hemsjukvården och första dos till 
brukare på Individ & Familjeomsorgs gruppboenden.  

 Flytten till det nya Särö vård- och omsorgsboende som nu har genomförts. De 
anhöriga som velat har kunnat delta och hjälpa till i flytten.  

 Att det under morgondagen, den 18 februari, släpps ny statistik i Kolada för 
jämförelser med andra kommuner. Lillemor informerar även om hur 
kommunen ligger till generellt i jämförelsen och möjliga framtida 
utmaningar. Det finns en risk att ansökningarna om bistånd till vård- och 
omsorgsboende kan komma att öka efter pandemin, vilket skulle kunna 
innebär en längre kö.  

 Att förvaltningen får många enkäter som måste besvaras manuellt. Detta trots 
att förvaltningen redan rapporterar mycket statistik och andra uppgifter till 
olika myndigheter.  

 

Personalchef Johan Sandgren svarar på frågor från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om 
arbetsplatsträffar som genomförs fysiskt och vikariepoolen. 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer svarar på frågor från Maj-Britt Rane-Andersson 
(S) om statsbidrag, statliga reformer utan finansiering och regional läkarmedverkan.  

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 

 

 




