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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Organ Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträdesdatum 2021-03-17 Paragrafer §§ 20-32 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-03-22 

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-04-13 

 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg 

Underskrift Digital signering, se sista sidan. 
  
Carl Odhnoff 
Nämndsekreterare 
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§ 20 Dnr 2021-00007 

Rapport om måltidsmätning på vård- och omsorgsboende 2020 

Beslut 

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 en mätning av måltider på vård- och omsorgsboenden samt 
korttidsenhet. Resultaten från mätningen har sammanställts i en rapport som 
återkopplas till verksamheten tillsammans med rekommendationer från dietist.  

Beslutsunderlag 

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

Rapport om måltidsmätning 2020 

Beslutsgång 

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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§ 21 Dnr 2021-00028 

Information om VINNOVA-projektet "Trygghetsboende med digitalt 
stöd" 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringschef Carin Sundin informerar nämnden om ett projekt som syftar till 
att utveckla trygghetsboenden med smart, digital teknik. Projektet leds av Eksta 
Bostads AB, och Vård & Omsorg deltar tillsammans med flera andra förvaltningar, 
myndigheter och företag. Vård & Omsorg bidrar främst med kompetens kring 
målgruppen, men förhoppningen är att det ska ska gå att lära av projektet och 
översätta vissa av lösningarna till Vård & Omsorgs egna verksamheter.  

Just nu pågår etapp 1 i projektet med en förstudie där ny teknik testas på 
trygghetsboendet i Kolla.  

Beslutsgång 

Digitaliseringschef Carin Sundin föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 22 Dnr 2021-00084 

Information om anmälan enligt lex Maria 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Tf medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lotta Kjellner informerar om en 
anmälan som förvaltningen gjort enligt lex Maria. Händelsen som anmälts bestod i 
att en subkutan venport rengjordes med fel desinfektionsmedel, vilket innebar att 
patienten fick medlet i blodet och var tvungen att åka in till sjukhus.  

Beslutsunderlag 

Anmälan enligt lex Maria 

Utredning enligt lex Maria 

Beslutsgång 

Tf MAS Lotta Kjellner föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 23 Dnr 2021-00047 

Resultat av hemsjukvårdsenkät 2020 

Beslut 

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 

Beslutsgång 

Tf utvecklingsledare Johan Frisack föredrar ärendet.  

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

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18)
Nämnden för Vård & Omsorg Datum

2021-03-17
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 24 Dnr 2021-00078 

Resultat av Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
2020 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

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  

Beslutsgång 

Tf utvecklingsledare Johan Frisack föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 25 Dnr 2020-00673 

Rapport om pågående byggnationer och aktuell lokalplanering 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsledarna Anna-Karin Holmgren och Per Edgren informerar nämnden 
kring lokalplaneringsprocessen i Kungsbacka kommun, om nämndens lokalplan och 
vilka byggnationsprojekt som är aktuella.   

- Särö vård- och omsorgsboende har nu öppnat och boende har flyttat in.  

- Nästa boende planerat klart efter Särö är Björkris. Planeras vara 120 lägenheter, 
byggda efter samma koncept som Särö. Eksta Bostads AB är byggherre och det 
planeras stå klart under 2023. 

- Därefter ligger Anneberg vård- och omsorgboende i plan att vara färdigställt under 
2024. Anneberg kommer bestå av 80 lägenheter och planeras att delas med två andra 
förvaltningar då det också kommer ligga förskola och bostäder med särskild service i 
lokalerna.  

Beslutsgång 

Utvecklingsledarna Per Edgren och Anna-Karin Holmgren föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 26 Dnr 2020-00899 

Remiss: Motion - Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen (S) 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta yttrandet över motionen, daterat 
2021-02-03.  

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 

Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-02-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar att nämnden, istället för förvaltningens förslag 
till beslut, ska besluta följande: 
Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att föreslå bifall på motionen och att 
nämnden får en resurstilldelning från Kommunfullmäktige så att personalen får en 
bättre arbetsmiljö och att grundbemanningen höjs. 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) yrkande. Ordförande 
prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
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Protokollsanteckning 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2021-00072 

Årsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Johan Sandström informerar om förvaltningens årsuppföljning om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Resultatet av uppföljningen visar att SAM 
ingår som en naturlig del i verksamheten där medarbetarna medverkar, men visar 
även 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 

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

 Arbetsgivaren 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 

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 28 Dnr 2020-00544 

Information om satsningen Äldreomsorgslyftet 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Johan Sandström informerar om förvaltningens arbete med satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Satsningen är ett statsbidrag som syftar till att erbjuda utbildning 
till personal inom vård- och omsorgsverksamheter på arbetstid.  

Inom Vård & Omsorg har 44 medarbetare deltagit i satsningen och den första 
medarbetaren är har nu avslutat sin utbildning. Förvaltningen upplever att det är en 
bra satsning och vill fortsätta delta framåt.  

Beslutsunderlag 

Information om Äldreomsorgslyftet, Powerpoint-presentation 

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet. 

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

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18)
Nämnden för Vård & Omsorg Datum

2021-03-17
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 29 Dnr 2021-00071 

Information om indexuppräkning av hemtjänstersättning 2021 

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. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 30 Dnr 2021-00045 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under februari 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 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 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 31 Dnr 2021-00093 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson anmäler följande beslut fattat i 
enlighet med nämndens delegation: 

2021-03-09 - Beslut om fullmakt för Region Halland att upphandla infusionspumpar 
för parenteral nutrition i hemsjukvård. 

Beslutsunderlag 

Fullmakt, dnr RS210364 / VO 2021-00093 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 32 Dnr 2021-00044 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Hravn Forsne (M) informerar nämnden om följande: 

* Presidierna för Vård & Omsorg och Individ- & Familjeomsorg har träffats under 
dagen idag, den 17 mars, och haft dialog om samverkan kring gemensamma 
utmaningar.  

* På fredagen 19 mars kommer nästa möte med pensionärsorganisationernas 
samverkansgrupp (POSAM) att vara. Det kommer även att hållas ett extramöte med 
ordförandena för organisationerna inom POSAM med fokus på pandemiarbetet.  

* På måndagen 22 mars ska ordförande Hravn, förvaltningschef Lillemor och 
ekonomichef Annakarin besöka kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning av 
kommunbudget 2022.  

* Måndagen 22 mars kommer presidierna för Vård & Omsorg och Service att träffas 
för dialog om samverkan kring gemensamma utmaningar.  

* Nämndens presidium har nu intervjuats för den utvärdering som förvaltningen 
initierat om arbetet med att hantera Coronapandemin.   

* Det planeras för att hålla en extra planeringsdag för nämnden i maj. 
Planeringsdagen ska syfta till att utarbeta långsiktiga mål för nämnden. Tanken är att 
det ska vara ett återkommande arbete i nämnden framöver. Mer information om 
dagen kommer framöver till ledamöterna i nämnden.  

 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar nämnden om följande: 

* Överenskommelsen om hemsjukvård med Region Halland har nu behandlats i 
kommunfullmäktige (2021-03-09 KF § 29), och den ska nu implementeras i 
verksamheterna.  

* Till hösten planeras ett utvecklingsarbete mellan kommunerna i Halland och 
Region Halland, i Strategisk grupp God och nära vård, kring läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården.  

* Förvaltningen har tackat ja till en förfrågan från regionen att bidra till att utbilda 
ST-läkare i kommunal hälso- och sjukvård.  

* Det pågår just nu ett arbete med ett prioinitiativ kopplat till kommunfullmäktiges 
mål, som leds i samverkan mellan VO och IF, om invånarfokuserad bemanning i 
olika kommunala verksamheter. Initiativet handlar om att se över bemanning och 
arbetstider för personal utifrån invånarnas behov av tillgänglighet inom samtliga av 
kommunernas förvaltningar. Flera förvaltningar har visat intresse för initiativet.  
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* Om pandemin: Vid rapportering på morgonen 16 mars så fanns det bara enstaka 
smittade brukare och personal inom verksamheterna på VO och IF. Smittspridning 
bland allmänheten fortsätter dock att vara hög i Halland, och särskilt i Kungsbacka 
kommun. Detta tyder på att vaccineringen av omsorgstagare och patienter i Vård & 
Omsorgs verksamheter har gett resultat.  

* Om vaccinering: Omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden och i 
hemsjukvården har vaccinerats, och detsamma gäller personal inom VO. Personal 
inom IF återstår fortfarande att vaccinera. Ett arbete har påbörjats för att avveckla 
den tillfälliga organisationen för vaccination inom kommunerna i Halland, för att 
arbetet ska kunna fortsätta i regionens regi och fungera i normal verksamhet 
framöver. Ett tydligt tecken på hur viktig kommunen är för invånarna är att det 
framförallt är till kommunen man ringer i frågor om vaccination i dagslägen.  

Beslutsgång 

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

 

 




