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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 17 mars 2021 kl. 13:00 

Digitalt möte, via Teams 

 

 

 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare  Förslag till beslut 

Barbro Hjelström (M) 

 Tillkommande och utgående ärenden  Förslag till beslut 

- 

1.  Rapport om måltidsmätning på vård- och 

omsorgsboende 2020 

Emma Davachi, dietist 

13.05-13.25 

 

2021-

00007  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

2.  Information om VINNOVA-projektet 

"Trygghetsboende med digitalt stöd" 

Carin Sundin, digitaliseringschef 

13.25-13.40 

 

2021-

00028  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

3.  Information om anmälan enligt lex Maria till 

IVO 

Lotta Kjellner, tf MAS 

13.40-13.50 

 

2021-

00084 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

4.  Resultat av hemsjukvårdsenkät 2020 

Johan Frisack, tf utvecklingsledare 

13.50-14.00  

 

2021-

00047  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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 Ärende Dnr Förslag 

5.  Resultat av Öppna jämförelser och 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2020 

Johan Frisack, tf utvecklingsledare 

14.00-14.10 

 

2021-

00078  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 

Paus 

14.10-14.25 

6.  Rapport om pågående byggnationer och 

aktuell lokalplanering 

Per Edgren, utvecklingsledare 

Anna-Karin Holmgren, utvecklingsledare 

14.25-14.40 

 

2020-

00673  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

7.  Remissyttrande: Motion - Ökad 

grundbemanning inom äldreomsorgen (S) 

Johan Sandström, personalchef 

14.40-14.50 

2020-

00899  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

yttrandet över motionen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att 

föreslå följande: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 

med hänvisning till nämnden för Vård & Omsorgs 

yttrande.  

8.  Årsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2020 

Johan Sandström, personalchef 

14.50-15.10 

 

2021-

00072  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

9.  Information om satsningen Äldreomsorgslyftet 

Johan Sandström, personalchef 

15.10-15.20 

 

2020-

00544  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

10.  Information om indexuppräkning av 

hemtjänstersättning 2021 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

15.20-15.30 

 

2021-

00071  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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 Ärende Dnr Förslag 

11.  Redovisning av inkomna beslut/skrivelser 

under februari 2021 

 

2021-

00045  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 2021-

00093 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

13.  Information från ledamöter och förvaltning 

 

2021-

00044  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 

Hravn Forsne (M) 

ordförande 

Carl Odhnoff 

sekreterare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Mätning av måltider på vård- och omsorgsboende 2020 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

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

Sammanfattning av ärendet  

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen anger att omsorgstagare på vård- och omsorgsboende ska 

erbjudas minst sex måltider varje dag och att nattfastan inte bör överstiga elva timmar för att förebygga 

undernäring och fall. Vård & Omsorg genomför årligen mätning av måltider på vård- och 

omsorgsboenden samt korttidsenhet. Medelvärdet för nattfastan från 2020 års mätning var elva 

timmar. Medelvärdet för antal erbjudna måltider var 6,7 och antal intagna måltider var 6,0. Vid 287 

tillfällen fanns omsorgstagare med nattfasta på över elva timmar. Vid 176 tillfälle hade individen fått 

erbjudande om måltid men tackat nej. 

Många av de individer med nattfasta över elva timmar och som fortfarande bor på boendet har 

individuella omvårdnadsåtgärder och/eller är viktstabila. Om en person har gott näringsstatus behöver 

inte en lång nattfasta innebära något problem. Däremot ska omsorgstagaren bli erbjuden sent 

kvällsmål, tidigt morgonmål och nattmål om hen vaknar för att på så sätt motverka lång nattfasta. 

För att säkerställa gott omhändertagande vad gäller mat och måltider samt nutrition så rekommenderar 

förvaltningens dietist att verksamheterna bör arbeta vidare med: 

- att öka såväl antalet erbjudna som intagna måltider så att alla omsorgstagare erbjuds minst sex 

måltider per dygn, gärna fler. 

- säkra rutinen för att alla erbjudanden och intagna måltider skrivs upp.    

- att vid samverkansmöte påtala behov av nutritionsutredning inklusive nutritionsbehandling 

och/eller individuella omvårdnadsåtgärder för alla omsorgstagare med risk för eller konstaterad 

undernäring. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-18 

 

Helene Ljungqvist     Emma Davachi 

Verksamhetschef     Dietist  
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Inledning 

Bra måltider med god mat och trivsam miljö är en central del av vården och omsorgen av våra boende. 

Många av våra äldre omsorgstagare är sköra och har ofta en eller flera sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar. Med stigande ålder ökar risken för nutritionsrelaterade problem, där 

undernäring är det mest dominerande; detta trots att det i många fall är möjligt att förebygga och 

behandla.  

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen anger att äldre personer i äldreomsorgen ska erbjudas minst sex 

måltider varje dag och att nattfastan inte bör överstiga elva timmar för att förebygga undernäring och 

fall. En måltidsordning med tre huvudmål och tre mellanmål ger goda förutsättningar för att 

omsorgstagarna ska kunna tillgodose sitt behov av energi och näring. Måltiderna ska sprids ut över en 

så stor del som möjligt av den vakna tiden av dygnet för att möjliggöra en kort nattfasta.  

Nattfasta är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten 

då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. En lång nattfasta i kombination 

med en god näringsstatus behöver inte nödvändigtvis förkortas. I första hand bör verksamheterna 

arbeta för att förkorta nattfastan för de personer som är undernärda eller riskerar att utveckla 

undernäring.  

Mätning av måltider är ett verktyg för att identifiera omsorgstagare som har behov av extra stöd vad 

gäller energi- och näringsintag samt måltidsordning. Genom att mäta måltiderna ges en inblick i hur 

många måltider som erbjuds och intas per dygn samt måltidernas fördelning över dygnet. Vidare ges 

också ett värde på nattfastans längd.  

I Kungsbacka har mätning av nattfasta genomförts sedan 2010. Sedan 2018 mäts samtliga måltider 

under tre dygn. Mätningen 2020 genomfördes under tre dygn vecka 40.  

Metod och underlag 

Dietist informerade enhetschefer i egenregi om mätningen på ledningsgrupp. Material för att kunna 

genomföra mätningen publicerades i enhetschefernas gemensamma samarbetsrum. Enhetschefer för de 

privata utförarna informerades om mätningen via mejl. Material för att kunna genomföra mätningen 

bifogades samt lades i samarbetsrum för externa utförare. Enhetscheferna informerade sina 

medarbetare. Sjuksköterskorna fick information om mätningen via mejl samt material i form av 

blankett för att kunna bedöma vilka som skulle delta i mätningen.  

Mätning genomfördes både på vård- och omsorgsboende och korttidsenhet i egenregi och i privat regi. 

Patientansvarig sjuksköterska ansvarade för att, på samverkansmöte tillsammans med enhetschef och 

omsorgspersonal, bedöma och välja ut vilka omsorgstagare som skulle ingå i mätningen. Faktorer som 

kvalificerade individen att delta i mätningen var risk för undernäring eller konstaterad undernäring 

samt tillsyn på natten. Faktorer som exkluderade individen från att delta var vård i livets slut, 

sondnäring, egen mat på rummet/bryter sin nattfasta själv samt ingen tillsyn på natten.  
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Enhetschefer på vård- och omsorgsboenden och korttidsenhet ombesörjde att mätning av nattfastan 

genomfördes. Omsorgspersonal fyllde i en blankett för respektive omsorgstagare. Enhetschef 

ansvarade för att resultatet från blanketterna fördes in i en excelfil för sammanställning samt att filen 

och kopia på blanketterna skickades till dietist för sammanställning.   

I kommunal sammanställningen saknas Blåvingevägens resultat då verksamheten inkom med 

uppgifterna senare. Deras resultat redovisas därför separat. Totalt deltog 238 boende i mätningen. Från 

Blåvingevägen deltog 15 boende och från övriga boenden deltog 223 boende. Mellan två till sex 

boende per enhet deltog. 

Tabell 1. Översikt antal deltagare per boende samt korttidsenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat för boende i kommunal sammanställning 

• Nattfastans medelvärde var 11 timmar. 

• Medianvärdet var 11 timmar och 36 minuter. 

• 116 individer (52%) hade en nattfasta som understeg 11 timmar. 

• 37 individer (16,4 %) hade en nattfasta mellan 11 och 13 timmar 

• 70 individer (31,5 %) hade en nattfasta över 13 timmar. 

• Medelvärdet på antal intagna måltider (när kunden åt eller drack något som innehöll mer än 

100 kcal) var 6.  

• Medelvärdet på antal erbjudna måltider (när kunden erbjöds något att äta eller dricka som 

innehöll mer än 100 kcal) var 6,7.  

• 176 gånger intogs något att äta eller dricka efter kl mellan kl 21 och 24 på kvällen. 

• 58 gånger intogs något att äta eller dricka mellan kl 24 och 05 på natten.   

• 46 gånger intogs något att äta eller dricka mellan kl 24 och 05 på natten. 

Boende/Enhet Antal deltagare 

Bedagården 10 

Bukärrsgården 18 

Ekhaga 25 

Kolla Ejdern + Måsen 8 

Kolla Piren + Udden 10 

Löftagården 16 

Måhaga (Solbacka, Måbacka, 

Ängsbacka2, Humlebo, Gyllebo) 

13 

Sandlyckan blå sida (B, D, F) 13 

Sandlyckan (C, E, A) 15 

Signeshus 34 

Smedjans korttidsenhet 33 

Vickan 11 

Åsa enhet A, B, G 8 

Åsa E, D, F 9 

Totalt 223 

Boende/Enhet Antal deltagare 

Blåvingevägen 15 
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Resultat per vård- och omsorgsboende eller korttidsenhet  

Vissa vård- och omsorgsboenden har valt att redovisa sitt resultat uppdelat på två enheter.  

Tabell 2. Resultat per vård- och omsorgsboende samt korttidsenhet 

 

 

Tabell 3 Resultat Blåvingevägen 

Boende/Enhet Antal 

del-

tagare 

Medelvärde  

h, min 

Medianvärde 

h, min 

Andel 

≤11 h 

Andel 

11-13 h 

Andel 

>13 h 

Faktiskt 

intagna 

måltider 

Erbjudna 

måltider 

Blåvingevägen 15 12 h, 24 min 14 h, 12 min 24,4 % 

4 st. 

17,8 % 

4 st. 

57,8 % 

7 st. 

4,4  Ej angivet 

 

Boende/Enhet Antal 

del-

tagare 

Medelvärde  

h, min 

Medianvärde 

h, min 
Andel 

≤11 h 
Andel 

11-13 h 
Andel >13 

h 
Faktiskt 

intagna 

måltider 

Erbjudna 

måltider 

Bedagården 10 11 h, 36 min 12 h 34,3% 19,0% 46,8% 6,5 6,6 

Bukärrsgården 18 13 h, 18 min 13 h, 48 min 23,3% 10,2% 66,4% 4,4 6,1 

Ekhaga 25 10 h, 48 min 10 h, 30 min 61,9% 15,4% 22,8% 5,8 6,7 

Kolla Ejdern + 

Måsen 

8 11 h, 6 min 11 h, 48 min 40,0% 5,6% 54,4% 4,8 5,5 

Kolla Piren + 

Udden 

10 13 h 13 h, 48 min 20,0% 16,7% 63,3% 4,7 5,0 

Löftagården 16 12 h 11h, 54 min 31,3% 22,9% 45,8% 5,2 6,4 

Måhaga  13 12 h, 30 min 13 h 17,5% 31,1% 51,4% 5,8 6,1 

Sandlyckan blå (B, 

D, F) 

13 10 min, 48 min 10 h, 42 min 61,5% 19,6% 18,9% 6,5 7,7 

Sandlyckan  

(C, E, A)  

15 10 h, 24 min 11h, 24 min 55,6% 31,1% 13,3% 5,6 6,5 

Signeshus 34 11 h, 48 min 11 h, 48 min 41,0% 18,6% 40,4% 5,1 5,6 

Smedjans 

korttidsenhet 

33 8 h, 54 min 9 h 93,3% 6,7% 0,0% 6,7 7,9 

Vickan 11 9 h, 48 min 11 h 73,1% 13,0% 13,9% 7,3 7,9 

Åsa enhet A, B, G 8 8 h, 24 min 8 h, 30 min 87,0% 9,3% 3,7% 7,7 8,1 

Åsa enhet E, D, F 9 9 h, 24 min 10 h 88,9% 11,1% 0,0% 7,4 7,7 

Totalt 223 11 h 11 h 36 min 52 % 

116 st. 

16,4% 

37 st. 

31,5% 

70 st. 

6,0 6,7 
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Uppföljning 

Efter genomförd mätning ansvarar enhetschef på respektive enhet för att resultatet följs upp genom att:  

- rapportera alla omsorgstagare med en nattfasta på över elva timmar till patientansvarig 

sjuksköterska som genomför nutritionsutredning eller remitterar individen till dietist i Region 

Halland 

- att omsorgstagarens situation och behov tas upp på samverkansmöte 

- eventuellt genomföra ny mätning på deltagande omsorgstagare för att säkerställa att 

genomförda åtgärder gett förväntat resultat.  

Analys och diskussion  

Mätmetod 

Liksom förra året har framkommit att verksamheterna är mycket nöjda med nuvarande metod och 

enhetscheferna framhåller att mätning av måltider är ett bra verktyg för att identifiera och kartlägga 

omsorgstagare som har risk för eller lider av undernäring. På så sätt används mätningen som ett 

komplement till Senior alert och som en del i verksamhetens arbete för att förebygga undernäring 

vilket är positivt.  

Jämförelse med föregående år och med övriga Halland 

I och med att det endast är Kungsbacka som genomför mätning av måltider på ett utvalt antal 

omsorgstagare är det inte möjligt att göra någon jämförelse med övriga kommuner i länet eller landet. 

Om man jämför resultatet med Kungsbackas resultat för föregående år kan konstateras att medelvärdet 

för nattfastan var detsamma. Värdet för antal erbjudna måltider var detsamma och antal intagna 

måltider var en tiondel högre. En sådan jämförelse ska dock göras med en viss reservation med tanke 

på att underlaget speglar ett mycket litet antal av den totala mängden omsorgstagare.  

Analys nattfasta samt erbjudna och intagna måltider  

52% av de boende hade en nattfasta under elva timmar. Det är en förbättring från föregående år då 

46,7% av de boende hade en nattfasta på under elva timmar. Trots att årets resultat är en förbättring 

finns här ett förbättringsområde då våra mest sköra boende hade dragit fördel av ännu kortare nattfasta.  

En sammanställning visar att det vid 287 gånger fanns tillfälle då någon omsorgstagare hade en 

nattfasta på över elva timmar. Vid 176 gånger hade individen fått erbjudande om måltid men tackat 

nej. I sammanställningen framgår inte tidpunkt för erbjudande men det bedöms som sannolikt att en 

del av erbjudandena givits under tiden mellan kväll och morgon/förmiddag. Det innebär således att 

nattfastan hade blivit kortare om kunden tackat ja till erbjudande om måltid. 
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Tabell 4. Sammanställning erbjudande om måltid som kund tackat nej till 

Boende Antal tillfälle då 

någon kund haft 

en nattfasta över 

11 h 

Antal ggr 

boende fått 

erbjudande om 

måltid men 

tackat nej 

Antal ggr 

boende fått 

erbjudande om 

måltid men 

tackat nej 1 g 

Antal ggr boende 

fått erbjudande 

om måltid men 

tackat nej 2 ggr 

Antal ggr boende 

fått erbjudande 

om måltid men 

tackat nej 3 ggr 

Antal ggr boende 

fått erbjudande 

om måltid men 

tackat nej 4 ggr 

Bedagården 14 0     

Bukärrsgården 40 40 8 26 6  

Löftagården 12 9 3 4 1 1 

Måhaga 32 10 6 4   

Sandlyckan 39 25 19 3 2 1 

Signeshus 56 30 24 6   

Smedjan 5 5  1 4  

Åsa 6 1  1   

Egenregin 204 120 60 45 13 2 

Ekhaga 26 25 16 7 2  

Kolla 36 16 7 9   

Vickan 8 7 7    

Blåvingevägen 13 8 2 5 1  

Totalt 287 176 92 66 16 2 

 

Under de dagar som mätningen pågick erbjöds de boende i snitt 6,7 måltider per dag vilket stämmer 

väl överens med Livsmedelverkets råd att erbjuda minst sex måltider per dygn. Detta resultat kan 

tolkas som att rutinerna för att erbjuda många måltider, väl spridda över dygnet, fungerar väl i 

verksamheterna, speciellt eftersom resultatet var detsamma år 2018 (6,7 erbjudna måltider per dag). 

Med tanke på att de personer som ingår i mätningen är våra mest sköra omsorgstagare hade det varit 

positivt om siffran för erbjudna måltider var högre. En analys är att omsorgspersonal missar att skriva 

upp alla måltider de erbjuder omsorgstagaren och även måltider som omsorgstagaren intar vilket ger 

ett sämre värde. Detta har även rapporterats in av enhetschefer.  

Översyn på individnivå 

Av de 238 boende som ingick i mätningen hade 118 individer en genomsnittlig nattfasta på över elva 

timmar. För att få kännedom om samt överblick i omhändertagande vad gäller mat och måltider samt 

nutrition på individnivå kompletterades därför mätningen med frågor som skickades ut till 

verksamheterna via enhetschefen. Nedanstående frågor ställdes:  

1. Vad är anledningen till patientens/hyresgästens långa nattfasta? (finns exempelvis dokumentation 

över att individen inte önskar äta mer/oftare eller inte vill bli tillfrågad)? 
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2. När gjordes senaste riskbedömning för undernäring enligt Senior alert? 

3. Har sjuksköterska genomfört nutritionsutredning på patienten/hyresgästen och i så fall när gjordes 

den? 

4. Vilka individuella åtgärder/omvårdnadsinsatser har gjorts efter mätningen eller enligt 

nutritionsbehandling för att förkorta nattfastan för patienten/hyresgästen? 

Frågorna besvarades på individnivå för omsorgstagare med nattfasta på över elva timmar.  

Resultat och analys av inkomna uppgifter 

Efter mätningens genomförande har 24 individer avlidit. I analys nedan ingå de 94 individer som hade 

nattfasta över 11 timmar vid mätningens genomförande och som fortfarande bor på boendet.  

Lång nattfasta behöver inte vara något problem 

Om en person har god och stabil nutritionsstatus är det inte alltid nödvändigt att sträva efter kortare 

nattfasta. Analys av inkomna uppgifter tyder på att lång nattfasta för många av individerna inte 

nödvändigtvis är negativt för dem. I redovisningen framkom att många av individerna hade 

individuella omvårdnadsåtgärder och/eller var viktstabil. Verksamheterna angav till exempel att 

omsorgstagaren:  

- var viktstabil 

- hade ökat i vikt 

- hade pågående omvårdnadsåtgärder i form av till exempel täta mellanmål, extra tillsyn, 

energihutt enligt schema nattetid 

- blev erbjudna sena kvällsmål och tidiga morgonmål 

- hade mat, mellanmål på rummet och själva bröt nattfastan 

- hade bett att inte bli störd 

Uppgifterna visar att många omsorgstagare blir erbjudna måltider och nattmål men ofta tackar nej. Av 

94 omsorgstagare med nattfasta över elva timmar finns notering på 32 individer om viktstabilitet, 

viktökning, erbjudande om måltid som kund tackat nej till eller att individen bett att inte bli störd.  

För en del av omsorgstagarna tyder uppgifterna på att de har behov av extra omhändertagande. 

Verksamheterna anger att detta ombesörjs genom att: 

- sjuksköterska ska påbörja nutritionsutredning. 

- omsorgstagarens situation ska lyftas på teamsamverkan med sjuksköterska, omsorgspersonal, 

rehabpersonal och enhetschef.  

- patientansvarig sjuksköterska informerats om att omsorgstagaren är i behov av åtgärdsplan. 
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Lång nattfasta bör ses över för vissa 

För en del av omsorgstagarna kan dokumentationen inte visa på om individen har ett gott/stabilt 

nutritionsstatus eller inte. I dessa fall behöver individens situation vad gäller mat, måltider och 

nutrition ses över. För att säkerställa att detta redan är ombesörjt eller ska utföras inom kort har dietist 

tagit kontakt med berörda enhetschefer för att påtala behovet och rekommendera att enhetschef 

förmedlar informationen till patientansvarig sjuksköterska för nutritionsutredning enligt rutin.  

Förbättringsområde och slutsats  

Som tidigare nämnts behöver lång nattfasta inte vara något problem om omsorgstagaren har god 

näringsstatus. Verksamhetens fokus bör vara att sträva efter att minska nattfastan för de personer som 

är undernärda eller riskerar att utveckla undernäring. Det betyder inte att omsorgspersonalen per 

automatik väcker boende som sover för att erbjuda mat eller dryck. Däremot ska omsorgspersonalen 

alltid erbjuda boende som vaknar på natten något att äta eller dricka.  

Att väcka någon nattetid görs efter särskild bedömning från sjuksköterska. Vi har god erfarenhet av att 

efter medicinsk bedömning från sjuksköterska väcka boende med för lång nattfasta för att få 

mellanmål där viktökning och viktstabilitet uppnåtts. Det är viktigt att betona att detta är en ordinerad 

hälso- och sjukvårdsinsats som ordineras efter medicinsk bedömning.   

För att säkerställa gott omhändertagande vad gäller nutrition samt mat och måltider bör 

verksamheterna arbeta vidare med: 

- att öka såväl antalet erbjudna som intagna måltider så att alla omsorgstagare erbjuds minst sex 

måltider per dygn, gärna fler. 

- säkra rutinen för att alla erbjudanden och intagande av måltider skrivs upp så att ett korrekt 

värde erhålls.    

- att vid samverkansmöte påtala behov av nutritionsutredning inklusive nutritionsbehandling 

och/eller individuella för alla omsorgstagare med risk för eller konstaterad undernäring.  

 

 

 

 

Emma Davachi  

Dietist 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Resultat från patientenkät inom hemsjukvården 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

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

Sammanfattning av ärendet  

Under hösten 2020 genomfördes en enkät till patienter som erhåller hemsjukvård i kommunen. En 

liknande enkät genomfördes även 2018. Enkäten ingår inte i någon nationell mätning varför 

jämförande siffror med andra kommuner saknas. 

Resultaten från enkäten visar på att: 

 Närmare 9 av 10 patienter upplever att de är nöjda eller mycket nöjda med hemsjukvården 

 3 av 4 upplever vården som samordnad, vilket är ett område som kan förbättras ytterligare 

 Bemötandet från och förtroendet för såväl sjuksköterskor som arbetsterapeuter är mycket högt 

 I jämförelse med resultaten från 2018 är resultateten liknande eller något bättre 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Resultat av hemsjukvårdsenkät 2020 

 

 

Maria Hallberg      Johan Frisack 

Verksamhetschef     Utvecklingsledare  



Resultat
Hemsjukvård Kungsbacka 2020



Svars-
frekvens

Antal svar Antal i urval

Total 38.8% 554 1427

Svarsfrekvenser



54%

59%

2%

4%

6%

67%

50%

1%

1%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag som är patient

Anhörig

Vän eller bekant

God man eller förvaltare

Annan

2018 2020

30%

24%

46%

43%

25%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Själv

Med hjälp

Enbart någon annan

2018 2020

Vem eller vilka är med och fyller i 
frågeformuläret?



4.3 488

Medelvärde Antal

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den 

hälso/sjukvård du har?
47% 39% 10% 5%

Mycket nöjd Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Nöjdhet



Sjuksköterskan



80%

17%

2%
0% 1%

85%

12%

2%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Brukar sjuksköterskan bemöta dig på ett bra sätt?

2018 (Antal svar: 527) 2020 (Antal svar: 468)

59%

33%

7%

1%

66%

29%

5%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja, för alla Ja, för de flesta Ja, för några Nej, inte för 

någon

Har du förtroende för sjuksköterskorna som kommer 

till dig?

2018 (Antal svar: 504) 2020 (Antal svar: 443)

Sjuksköterskan - Bemötande



3.8 486

3.9 440

4.0 488

4.2 443

3.5 466

3.8 431

Medelvärde Antal

Kan du säga ifrån om du är missnöjd med 

hemsjukvården?

2018

2020

Brukar du förstå informationen om din 

hemsjukvård?

2018

2020

Får du delta i planeringen av din 

hemsjukvård så mycket som du vill?

2018

2020

47% 20% 10% 10% 13%

50% 21% 10% 9% 9%

42% 33% 13% 5% 7%

49% 34% 12%

31% 29% 15% 11% 13%

39% 31% 14% 7% 9%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Sjuksköterskan - Inflytande/ Delaktighet



55%

50%

62%

47%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Att jag blir lyssnad på

Att man talar till mig

Att personalen har tid att lyssna in hur jag vill ha det

Att den information jag får är tydlig

Inget av ovanstående

Är det något av nedanstående som påverkat din upplevelse av hur mycket du får delta i 

planeringen av din hemsjukvård?

Sjuksköterskan - Inflytande/ Delaktighet

Antal svar: 424



4.3 483

4.3 441

4.4 483

4.5 438

4.3 487

4.4 436

4.0 452

4.2 419

Medelvärde Antal

Får du kontakt med sjuksköterska i rimlig 

tid när du behöver det?

2018

2020

Brukar sjuksköterskan komma vid 

överenskommen tid?

2018

2020

Brukar sjuksköterskan ha tillräckligt med 

tid hos dig?

2018

2020

Brukar sjuksköterskan meddela dig i 

förväg vid förändringar (tex byte av tid, 

dag, sjuksköterska)?

2018

2020

43% 43% 10%

49% 40% 7%

50% 42% 6%

56% 37% 5%

49% 36% 10%

53% 37% 7%

47% 30% 9% 6% 8%

52% 31% 7% 5% 5%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Sjuksköterskan - Tillgänglighet



Sjukgymnasten/arbetsterapeuten



4.7 279

4.7 291

Medelvärde Antal

2018

2020

81% 15%

78% 16%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Sjukgymnasten/arbetsterapeuten -
Bemötande

Brukar sjukgymnasten/arbetsterapeuten bemöta dig på ett bra sätt?



3.5 276

3.5 272

Medelvärde Antal

2018

2020

64% 25% 8%

64% 26% 6%

Ja, för alla Ja, för de flesta Ja, för några Nej, inte för någon

Sjukgymnasten/arbetsterapeuten -
Bemötande

Har du förtroende för sjukgymnasterna/arbetsterapeuterna som kommer till dig?



4.1 272

4.2 278

4.1 281

4.3 286

3.6 272

4.0 271

Medelvärde Antal

Kan du säga ifrån om du är missnöjd med 

rehabiliteringen?

2018

2020

Brukar du förstå informationen om din 

rehabilitering?

2018

2020

Får du delta i planeringen av din 

rehabilitering så mycket som du vill?

2018

2020

54% 22% 11% 6% 8%

57% 23% 9% 7%

47% 31% 12% 6%

53% 34% 9%

36% 30% 12% 8% 14%

44% 27% 15% 6% 7%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Sjukgymnasten/arbetsterapeuten - Inflytande/ 
Delaktighet



57%

50%

60%

45%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Att jag blir lyssnad på

Att man talar till mig

Att personalen har tid att lyssna in hur jag vill ha det

Att den information jag får är tydlig

Inget av ovanstående

Är det något av nedanstående som påverkat din upplevelse av hur mycket du får delta i 

planeringen av din rehabilitering?

Sjukgymnasten/arbetsterapeuten - Inflytande/ 
Delaktighet

Antal svar: 270



4.1 267

4.1 267

4.5 269

4.5 273

4.2 275

4.4 271

4.2 256

4.5 255

Medelvärde Antal

Får du kontakt med 

sjukgymnast/arbetsterapeut i rimlig tid när 

du behöver det?

2018

2020

Brukar sjukgymnasten/arbetsterapeuten 

komma vid överenskommen tid?

2018

2020

Brukar sjukgymnasten/arbetsterapeuten 

ha tillräckligt med tid hos dig?

2018

2020

Brukar sjukgymnasten/arbetsterapeuten 

meddela dig i förväg vid förändringar 

(tex byte av tid, dag, rehabpersonal)?

2018

2020

40% 40% 12% 5%

42% 39% 10%

63% 29% 7%

62% 30%

54% 30% 8% 5%

58% 31% 5%

59% 23% 5% 9%

65% 25%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Sjukgymnasten/arbetsterapeuten -
Tillgänglighet



Övriga frågor



4.0 352

3.8 387

4.3 403

3.9 402

4.3 369

Medelvärde Antal

Upplever du att din kunskap om den enskilde tas 

tillvara i planeringen av hälso- och sjukvården?

Får du information i förväg om tillfälliga förändringar 

(tex byte av tid, dag)?

Tycker du att samarbetet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen fungerar?

Vet du vart du vänder dig om du har ett klagomål?

Hur blir du bemött när du lämnar synpunkter om din 

närståendes vård?

36% 40% 12% 9%

41% 31% 8% 8% 11%

49% 38% 9%

46% 27% 9% 6% 11%

53% 29% 14%

Mycket bra Ganska bra

Varken bra eller dåligt Ganska dåligt

Mycket dåligt

Anhöriga



4.0 449

Medelvärde Antal

Anser du att den vård du får är samordnad? 39% 37% 16% 6%

Ja, alltid Oftast Ibland Sällan Nej, aldrig

Samordning
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Kungsbacka kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Resultat från öppna jämförelser och kommunens kvalitet i korthet 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

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

Sammanfattning av ärendet  
(text här under förs automatiskt över till protokollet) 

Socialstyrelsen och SKR sammanställer årligen nationella jämförelsetal i Öppna jämförelser och 

Kommunens kvalitet i korthet. Underlag kommer från bland annat enkätundersökningar till 

kommunerna och undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.  

Följande kan noteras från årets sammanställning: 

 Resultaten påminner till stor del om utfallet 2019 

 Kommunens styrkor jämfört med andra delar av landet är det riskförebyggande arbetet inom 

hemtjänst och särskilt boende 

 På två indikatorer är resultaten under rikssnittet. Möjlighet att påverka tid för hemtjänst samt 

andel på särskilt boende med tre eller psykofarmaka. 

För att förbättra, bibehålla och utveckla resultaten på flera av indikatorerna krävs samarbete både med 

andra delar av kommunen och med regionen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Resultat av Öppna jämförelser och KKiK 2020  

 

Maria Hallberg     Johan Frisack 

Verksamhetschef     Utvecklingsledare  
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HEMTJÄNST
Kungsbacka 
2020

Median för 
riket 2020 Kommentar

1. Hänsyn till åsikter och önskemål, 
hemtjänst

88
88

2. Påverka tid, hemtjänst 51 59 Ny indikator

3. Tillräckligt med tid, hemtjänst 84 84 Ny indikator

4. Bemötande, hemtjänst 97 98

5. Förtroende för personal, hemtjänst 89 92

6. Trygghet, hemtjänst 88 89

7. Hemtjänst i sin helhet 88 91
8. Riskförebyggande åtgärder i ordinärt 
boende 

84
45

Grön även 19 
och 18

9. Personalkontinuitet i hemtjänst
17 15

Röd 2019 och 
2018!

SÄRSKILT BOENDE
Kba 2020

Median för 
riket 2020 Kommentar

10. Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende 82 80
11. Påverka tid, särskilt boende 64 61
12. Tillräckligt med tid, särskilt boende 74 76
13. Bemötande, särskilt boende 96 94 Grön även 19 och 18

14. Förtroende för personal, särskilt boende 87 86

15. Trivsel eget rum/lägenhet, särskilt boende 76 74 Ny indikator

16. Trivsamt gemensamma utrymmen, särskilt boende 63 65 Ny indikator
17. Trivsamt utomhus, särskilt boende 72 67 Ny indikator
18. Maten, särskilt boende 79 75

19. Måltider, särskilt boende
76

71
Grön även 19. Gul 
18

20. Aktiviteter, särskilt boende 66 62

21. Möjlighet till utevistelse, särskilt boende 56 58

22. Träffa sjuksköterska, särskilt boende 74 75
23. Träffa läkare, särskilt boende 48 54

24. Kontakt med personal, särskilt boende 83 83

25. Trygghet, särskilt boende 87 88
26. Särskilt boende i sin helhet 81 82

27. Riskförebyggande åtgärder i särskilt boende 92 59 Grön även 19 och 18

28. Bruk av tryckavlastande underlag i särskilt boende 63 34 Grön även 19 och 18
29. Väntetid till särskilt boende 43 54 Röd 2018- Gul 2019



SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG
Kba 2020

Median för 
riket 2020 Kommentar

30. Fallskador, 80 år och äldre, 2017-2019 53 55
31. Frakturer på lår och höft, 2017-2019 651 792 Grön 19 och 18
32. Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter 
stroke, 2018-2019 

76
78

Grön 2018. Gul 
2019

33. Funktionsförmåga 12 månader efter stroke, 
2018-2019

79
70

Gul 2018 och 
2019

34. Brytpunktssamtal, 2019-2020 80 77
35. Smärtskattning sista levnadsveckan, 2019-
2020 

60
50 Grön 2019

36. Tre eller fler psykofarmaka, 75 år och äldre i 
hemtjänsten

7,0
6,9

37. Tre eller fler psykofarmaka, 75 år och äldre i 
särskilt boende

24,9
16,9

Röd 2018 och 
2019

38. Läkemedel som bör undvikas, 75 år och 
äldre i hemtjänsten 

10,2
8,9

39. Läkemedel som bör undvikas, 75 år och 
äldre i 
särskilt boende 

5,3
7,3 Gul 2019!

40. Antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i 
hemtjänsten

2,0
3,6

Grön 2108 och 
2019

41. Antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i 
särskilt boende

18,3
15,9

42. Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i 
hemtjänsten

23,3
25,8 Grön 2019

43. Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i 
särskilt boende

35,1
31,6

BAKGRUNDSMÅTT (Rankingmarkering saknas) Kba 2020
Median för 
riket 2020

Kommentar

B1. Netto-kostnads-avvikelse, 2019 8,1 2,1

B2. Kostnad per invånare 65 år och äldre, 
hemtjänst, 2019

21 479 21 381 20 853 (2018)

B3. Kostnad per hemtjänst-
tagare, hemtjänst, 2019

208 932 279 336

B4. Kostnad per invånare 65 år och äldre, 
särskilt boende, 2019

32 046 35 335 30 059 (2018)

B5. Kostnad per brukare, särskilt boende, 
2019 

846 438 909 057

B6. Andel personer 80 år och äldre, 
2019

5,1 6,3

B7. Andel personer 65 år och äldre med 
hemtjänst, 2019

10,3 7,7

B8. Andel personer 65 år och äldre i särskilt 
boende, 2019

3,8 3,8

B9. Median-
ålder vid inflyttning till särskilt boende, 2019

86 86

B10. Antal hemtjänst-timmar innan inflyttning 
till särskilt boende, 2019

60 54

B11. Hälso-tillstånd, hemtjänst 34 34

B12. Hälso-tillstånd, särskilt boende 31 28

B13. Rörelse-
förmåga, hemtjänst

26 27

B14. Rörelse-
förmåga, särskilt boende 

13 17

B15. Ensamhet, hemtjänst 11 12

B16. Ensamhet, särskilt boende 24 19

B17. Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst 4 6

B18. Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende 11 12
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Yttrande om motion om ökad grundbemanning i äldreomsorgen (S) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta yttrandet över motionen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att föreslå följande: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till nämnden för Vård & Omsorgs 

yttrande.  

Sammanfattning av ärendet  

Maj-Britt Rane Andersson (S), ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i nämnden för 

Vård & Omsorg, har lämnat in en motion med ett förslag till kommunfullmäktige att 

grundbemanningen inom äldreomsorgen i kommunen ska höjas. Fullmäktige beslutade 2020-11-03 i 

§150/2020 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsen har i 

sin tur begärt in yttrande från nämnden för Vård & Omsorg angående motionen.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Förvaltningen ser att en ökad 

grundbemanning förmodligen skulle vara positivt både för verksamhetens kvalité och personalens 

arbetsmiljö, men menar att fullmäktige bör styra över detta främst genom att se över 

resurstilldelningen till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Yttrande över Socialdemokraternas motion: Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen/Vård & 

Omsorg i Kungsbacka, 2021-02-03 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 



 

YTTRANDE 
Nämnden för Vård & Omsorg 

 

Datum 

2020-02-03 
Diarienummer 

2020-00899 

Till 

Kommunstyrelsen 

Ert diarienummer 

KS 2020-00923 

 

 

Vård & Omsorg 

Johan Sandström 

Personalchef 

 

Carl Odhnoff 

Nämndsekreterare 
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434 81 Kungsbacka 
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Yttrande över Socialdemokraternas motion: Ökad grundbemanning inom 
äldreomsorgen/Vård & Omsorg i Kungsbacka 

 

Sammanfattande inställning 

Nämnden är positivt inställd till en ökad grundbemanning i nämndens verksamhet. Men frågan om 

vilken bemanningsgrad som ska råda inom varje verksamhet bör ytterst åligga nämndernas 

förvaltningar att avgöra. Kommunfullmäktige har dock ett stort inflytande på både kvalitén i 

verksamheten och personalens arbetsmiljö genom de mål som sätts och sin fördelning av resurser.  

Nämndens ställningstagande 

Nämnden kan se fördelar med en ökad grundbemanning inom sina verksamheter. Det innebär 

sannolikt, så som beskrivs i motionen, både en bättre vård och omsorg för våra kommuninvånare och 

en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Det leder förmodligen även till en minskad sårbarhet, även om 

nämnden anser att tillfälliga toppar bäst hanteras genom en välfungerande vikarieorganisation.  

En ökad grundbemanning behöver dock följas även av andra åtgärder för att ge en positiv effekt, så 

som fler chefer per anställda för att möjliggöra ett nära ledarskap, och ett fortsatt utvecklat 

kvalitetsarbete. Nämnden ser även att det i en nära framtid kommer vara en ännu större brist på flera 

nyckelkompetenser i nämndens verksamhet, vilket också kan kräva åtgärder kring bemanning och 

rekrytering.   

Nämnden för Vård & Omsorg bedriver en personalintensiv verksamhet och personalkostnader upptar 

huvuddelen av nämndens budget. Samtidigt ska nämnden effektivisera 50% av den förväntade 

volymökningen av verksamheten varje år, och de kommande åren förutspås behoven av vård och 

omsorg att öka stort i nämndens målgrupp. Nämnden kompenseras inte heller fullt ut för 

hyreskostnader eller för andra fördyrande åtaganden som lagts på nämnden, så som övergång till gas- 

och elbilar inom hemtjänsten eller för drift av nya IT-system och teknik. Detta innebär att Vård & 

Omsorg ofta måste hitta effektiviseringsåtgärder relaterat till sina personalkostnader, vilket leder till en 

mer och mer slimmad organisation. 

De mål och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige sätter i budget är vad som ytterst avgör vilken 

bemanning som nämnden för Vård & Omsorg kan ha i sin verksamhet. Om fullmäktige vill stärka 
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äldreomsorgen i Kungsbacka kommun och ge personalen en bättre arbetsmiljö och förutsättning att 

höja kvalitén inom verksamheten så menar nämnden därför att detta främst bör ske genom en översyn 

av resurstilldelningen till nämnden.  

 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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1 Inledning 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att planerade åtgärder genomförts och om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 

planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i lokal samverkansgrupp (LSG), förvaltningssamverkansgrupp 

(FSG) och central samverkansgrupp (CSG) inom ramen för skyddskommitténs uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2001:1. 
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2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

 

Resultatet av den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) visar att SAM ingår 

som en naturlig del i verksamheten där medarbetarna medverkar. Vidare framkommer att en del enheter 

saknar skyddsombud. Vad gäller kommunens arbetsgivarpolicy, kunskap om hur tillbud och olycksfall 

rapporteras och utreds, rutin gällande droger och kränkande särbehandling uppger majoriteten att man har 

kunskap kring detta, dock finns det en osäkerhet på ett fåtal enheter. Resultatet visar att kunskap hos chefer 

och medarbetare om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är aktuella för verksamheten är bristande. 

Uppföljningen visar även att vi kan bli bättre på att arbeta med friskfaktorer ute på enheterna. 

Förvaltningen skapade en organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin med 

covid-19 under mars 2020. Det innebar ett arbetssätt med riskanalyser, riskbedömning och extra 

skyddskommitté som har bestått under hela året. Extra skyddskommitté på förvaltningsnivå sammanträder en 

gång per vecka där frågor som rör coronavirus och covid-19 fångas upp. 

 

Vidare tillsätts olika riskanalysgrupper enligt nedan: 

Förvaltningsövergripande riskanalyser med förslag på åtgärder görs i extra skyddskommitté-möten på FSG-

nivå. Dessa hålls en gång per vecka med start 2020-03-12. Identifierade risker och åtgärder läggs in i 

Stratsys. 

Varje enhet håller sig uppdaterad på ovan och gör enhetsspecifika kompletteringar vid behov. 

En riskanalysgrupp per verksamhet startas för att hantera verksamhetsövergripande risker. Även här kan 

enheter behöva komplettera med enhetsspecifika risker och/eller åtgärder. Dessa träffas ca en gång per 

vecka, med start enligt nedan: 

 Riskanalysgrupp för hemsjukvården, 2020-03-16 

 Riskanalysgrupp för vård- och omsorgsboende, 2020-03-16 

 Riskanalysgrupp för Myndighetsutövning, 2020-03-17 

 Riskanalysgrupp för Kvarboende, 2020-03-17 

All dokumentation gällande risker och åtgärder sker i Stratsys. 

Riskanalysgrupperna har sammanträtt i olika intervall vilket har styrts utifrån behov. 
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2.1 Viktiga händelser under året 

Viktiga händelser under 2020 gällande SAM: 

 Förvaltningen deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram en ny kommungemensam 

arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. 

 Förvaltningen deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt arbetssätt för 

HR när det gäller utredning av kränkande särbehandling och trakasserier. 

 Förvaltningen har planerat för att genomföra mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) 

med start 2021. En första HME-mätning genomförs i februari 2021, mätningen ska göras tre ggr 

under 2021. 

 3 enheter med en förhöjd korttidssjukfrånvaro har deltagit i Call for Care, ett projekt med syfte att 

minska korttidssjukfrånvaron. Det är en tjänst där medarbetare ringer till en sjuksköterska för att 

sjukanmäla sig samt att anmäla vård av barn. Man kan då få medicinska råd för sig eller sitt barn. 

Tjänsten bidrar även med analyserbar statistik. Det totala effekten av projektet är svåranalyserat pga 

covid-19 pandemin. Därför kommer det utökas till 2021 och kommer att omfatta fler enheter. 
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3 Checklista för årlig uppföljning 

 

Frågor Svar, Antal 2020 

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

Medverkar medarbetare och är delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

Medverkar skyddsombud- och eller 
elevskyddsombud i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

 

Finns kunskap om hur man ska 
rapporter/anmäla tillbud och arbetsolyckor. 

 

Finns kunskap om Kungsbacka kommuns 
regler och rutin för kränkande särbehandling? 

 

Finns kunskap om kommunens policy och 
handlingsplan för en drogfri arbetsplats? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om vilka föreskrifter, AFS, som 
gäller för verksamheten? 

 

Finns kunskap om personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

 

Finns kunskap om företagshälsovården? 

 

Genomförs riskbedömning vid planering och 
eller förändring i verksamheten? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Genomförs arbete med friskfaktorer på 
arbetsplatsträffen eller i annat forum? 

 

Genomförs utredning av allvarliga tillbud, 
ohälsa och olycksfall? 

 

Finns skriftlig uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöansvarig chef? 

 

Finns tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens utifrån uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Har du som chef tillräckliga kunskaper inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om 
organisatorisk och social arbetsmiljö? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper för att se 
till att medarbetarnas arbetsuppgifter och 
befogenheter inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om vilka 
åtgärder som behövs för att motverka 
attarbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 
medarbetarna? 
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Under 2020 har organiseringen på VO förändrats vilket gjort att antalet enheter i denna checklista inte 

stämmer överens med antalet enheter som fanns vid genomförandet av uppföljningen 2020. 41 av totalt 42 

enheter genomförde den årliga uppföljningen 2020. 
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4 Sammanfattande bedömning 

I checklistan för årlig uppföljning ovan, har så gott som alla enheter svarat på frågorna. Svaren ger oss en 

tydlig riktning i vad förvaltningen behöver jobba vidare med under 2021. Detta är främst: 

 Öka kunskap hos chefer och medarbetare om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är aktuella 

för verksamheten 

 Öka kunskap och kännedom om kommunens arbetsgivarpolicy 

 Vi kan bli bättre på att fokusera på friskfaktorer, inte bara risker 

 Vi behöver ha en dialog med fackliga parter om hur vi tillsammans kan få fler skyddsombud på våra 

enheter 

 Arbetet med rapportering och hantering av tillbud behöver förbättras 





•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Indexuppräkning av hemtjänstersättning 2021 

 

Förslag till beslut  

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

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade 2011-09-22, § 104, att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till 

indexreglering av ersättningen till hemtjänstutförare enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). 

 

Ersättningen för hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV) räknas upp en gång per år. Uppräkningen 

sker i anslutning till att förändringarna i det kommunala löneavtalet träder i kraft, vilket 2021 innebär 

den 1 april. I höjningen skall ingå kompensation för avtalsmässiga kostnader samt kompensation för 

förändringar i konsumentprisindex (KPI). Enligt modellen blir ersättningarna för 2021 

434 kronor/timme för omsorg och 394 kronor/timme för service. 

 

  2020 2021 

Omsorg per timme 421 434 

Service per timme 382 394 

    

OPI  2,7% 3,0% 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under februari 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-02-01 – 2021-02-28 har följande beslut/skrivelser inkommit till nämnden för 

Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00063 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-02-02 KF § 4 Revidering av 

kemikalieplan 

2020-00568 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00508 (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket med delgivning om avslut på 

framställning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen 

2020-00158 (Socialdepartementet) Regeringsbeslut, Utbetalning av medel i enlighet med 

överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med de äldre i fokus 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-26 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef     Registrator 


