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§ 33 Dnr 2021-00096 

Närvarorätt för socionomstudenter på nämndens sammanträde 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge närvarorätt till studenterna Frida 
Eriksson och Charlotte Shenton vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Två socionomstudenter gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 
verksamhetsområdet Myndighet i Vård & Omsorg. För att de ska få en inblick även i 
hur nämnden arbetar så föreslår förvaltningen att studenterna ska ges närvarorätt vid 
sammanträdet 21 april.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 34 Dnr 2021-00049 

Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fördela årets utdelningsbara medel om 
9833 kronor ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Medlen fördelas till Aktivitetshuset 
Regnbågen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 februari 1998 överlämnade Erik Hjälmlöv ett gåvobrev till Kungsbacka 
kommun, i vilket han förklarar att han som gåva överlämnar ett kontantbelopp om 
500 000 kronor till kommunen där medlen ska användas till en stiftelse. Gåvobrevet 
lade grunden för stiftelsen Erik Hjälmlövs stiftelse, vilken Kungsbacka kommun 
förvaltar och äger rätten att fördela avkastning ur. Av den totala avkastningen ska en 
fjärdedel av de utdelningsbara medlen en gång per år fördelas och användas till inköp 
av blommor till lokaler där äldre eller personer med funktionsnedsättning vistas i 
kommunal omsorg. Fördelningen beslutar nämnden för Vård & Omsorg om. 

För år 2021 finns det 9833 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan som 
uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen från Aktivitetshuset Regnbågen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Ansökan om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse, 2021-03-08 

Beslutsgång 

Registrator Cecilia Wahlgren föredrar ärendet.  

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Aktivitetshuset Regnbågen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21)
Nämnden för Vård & Omsorg Datum

2021-04-21
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 36 Dnr 2020-00354 

Yttrande angående Kungsbacka kommuns översiktsplan 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta yttrande angående Kungsbacka 
kommuns översiktsplan, daterat 2021-03-30, med följande tillägg i andra stycket, 
efter tredje meningen:  

"Utöver detta bör Kungsbacka kommun ta i beaktande varierade typer av boenden 
som till exempel trygghetsboenden och andra typer av boenden som möjliggör 
flyttkedjor och som kan vara en förebyggande del av kommunens hälsoarbete." 

Yttrandet översänds till Samhällsbyggnadskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 

 Vår 

har tidigare, vid sammanträde 2020-09-16, yttrat sig angående förslaget till 
översiktsplan när det gick ut som samrådsutskick.   

Översiktsplanen beskriver övergripande användning av mark och vatten, hur 
naturresurser och riksintressen ska tas omhand, och strategier för att minska 
kostnader för infrastruktur och service. Planen ska balansera globala, nationella, 
regionala och kommunala intressen och omfattar perioden 2022  2040, med sikte 
2060.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-30 

Förslag till yttrande, 2021-03-30 

Översiktsplan  Vårt framtida Kungsbacka 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar på ett tillägg i yttrandet. I yttrandets andra 
stycke, efter tredje meningen, ska följande läggas till: 

"Utöver detta bör Kungsbacka kommun ta i beaktande varierade typer av boenden 
som till exempel trygghetsboenden och andra typer av boenden som möjliggör 
flyttkedjor och som kan vara en förebyggande del av kommunens hälsoarbete." 

Bengt Alderin (C), Maj-Britta Rane-Andersson (S), Ulrika Högstrand (KD) och 
Hanna Schölander (L) yrkar bifall till Hravn Forsnes (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Anna-Karin Holmgren föredrar ärendet.  
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Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och ordförandens m.fl. yrkande. Ordföranden prövar förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens m.fl. yrkande.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 37 Dnr 2021-00123 

Information om förändrat söktryck till vård- och omsorgsboende under 
pandemin  

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för verksamhetsområde Myndighet Pia Berglund informerar 
nämnden om antalet ansökningar om vård- och omsorgsboende som kommit in under 
pandemin och i närtid.  

Beslutsgång 

Verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 38 Dnr 2021-00005 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2021. 

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.  

2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Beslutsgång 

Verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.  

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 39 Dnr 2020-00871 

Information om projektet Digitala inköp & matdistribution 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Marie Langenfeld informerar nämnden om status för projektet för att 
införa digitala inköp och digital beställning vid matdistribution inom hemtjänsten. 
Tanken är att en upphandling ska ske framöver av en livsmedelsleverantör som kan 
ta emot beställningar och leverera dagligvaror och kylda matportioner. Projektet är 
just nu försenat gentemot plan då förvaltningen hanterar pågående pandemi och 
konsekvenserna av pandemin såsom att prioritera smittspårning, minska smitta, 
vaccination, bemanning med mera. En justerad projektplan håller på att tas fram.  

Beslutsgång 

Projektledare Marie Langenfeld föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 40 Dnr 2021-00137 

Information om läkarmedverkan i Halland 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

2:a vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S) har initierat att förvaltningen ska 
redovisa hur systemet med läkarmedverkan fungerar i kommunen.  

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson går igenom ansvarsfördelningen 
mellan kommunerna och regionen i Halland och den överenskommelse om 
hemsjukvård som finns. Lillemor redovisar även svar från en undersökning bland 
förvaltningens sjuksköterskor om hur man upplever tillgängligheten till läkare i olika 
verksamheter. Tillgängligheten upplevs generellt som för dålig vilket också har 
framförts till Region Halland tidigare.  

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 41 Dnr 2021-00095 

Information om arbetsmiljöåtgärder efter föreläggande i hemtjänst 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Efter ett flertal synpunkter och föreläggande från Arbetsmiljöverket så har 
förvaltningen gjort ett stort arbete tillsammans med främst fackförbundet Kommunal 
för att förbättra arbetsmiljön i flera hemtjänstenheter. Verksamhetschef Ann-Helen 
Svensson och biträdande verksamhetschef Monica Linghoff informerar nämnden om 
de åtgärder som har identifierats och genomförts.  

Under april så har förvaltningen haft avstämning med både fackliga och 
Arbetsmiljöverket kring de genomförda åtgärderna. Efter det har Arbetsmiljöverket 
meddelat att tidigare föreläggande inte kommer leda till vite. 

Beslutsgång 

Verksamhetschef Ann-Helen Svensson och biträdande verksamhetschef Monica 
Linghoff föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 42 Dnr 2021-00138 

Information om användning av statsbidrag 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

2:e vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S) har tagit initiativ till ärende i 
nämnden om att förvaltningen ska redovisa användningen av statsbidrag. 
Förvaltningen har därför i en tjänsteskrivelse sammanställt information om de tre 
statsbidrag som är riktar sig till verksamhet inom Vård & Omsorg under 2021.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

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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§ 43 Dnr 2021-00101 

Ekonomisk uppföljning till och med februari 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet och 
ställa sig bakom analysen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård & Omsorg har ett negativt resultat efter februari månads utgång om -5,7 
miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 visar på ett underskott om -16,5 
miljoner kronor. Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för januari månad är 11,06 
procent, vilket är 0,67 procentenheter högre än samma månad föregående år 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-24 

Ekonomisk rapport t.o.m. februari 2021, 2021-03-24 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 44 Dnr 2021-00097 

Datum för nämndens framtidsdag 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att genomföra en heldags planeringsdag 27 
maj, via videokonferens. För deltagande ledamöter och ersättare utbetalas dagarvode. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Hravn Forsne (M) har tagit initiativ till en extra planeringsdag för 
nämnden i maj månad. Planeringsdagen har fått namnet Framtidsdagen och syftar till 
att ta fram långsiktiga mål för nämndens verksamheter.  

Enligt gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka 
kommun så ska nämnden besluta om tid och plats för sina mötesdagar. Enligt 
arvodesreglementet har nämnden även möjlighet att besluta om arvode för 
planeringsdagar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ska besluta att hålla 
Framtidsdagen den 27 maj och att deltagande ska berättiga ledamöter och ersättare 
till arvode.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 45 Dnr 2021-00082 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under mars 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-03-01  2021-03-31 har följande beslut/skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00126 (Region Halland) Beslut angående fortsatt leverans av 
skyddsutrustning till kommunerna i Halland 

2021-00122 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-03-23 KS § 78 
Godkännande av intern kontrollrapport 2020 för Kungsbacka 
kommun 

2021-00119 (Ernst & Young AB) Följebrev till revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 2020 

2021-00119 (Ernst & Young AB) Kungsbacka kommun  Grundläggande 
granskning 2020 

2021-00117 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Meddelande om tillsyn 
och begäran om uppgifter 

2021-00110 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-03-09 KF § 30 
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

2021-00083 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-02-23 KS § 40 
Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av 
covid-19 

2020-00923 (Regionfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-02-24 RF §16 
Hemsjukvården i Halland 2021-2028  

2020-00923 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-03-09 KF § 29 
Godkännande av överenskommelse om hemsjukvården i Halland 
2021-2028 

2020-00776 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00775 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
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Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 46 Dnr 2021-00094 

Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över remiss 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Hravn Forsne (M) anmäler följande beslut fattat i nämndens ställe enligt 
6 kap 39 § kommunallagen sedan senaste sammanträde:  

2021-03-18 
Ordförande Hravn Forsne (M) beslutar att nämnden antar yttrandet, daterat 2021-03-
18, och översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut om återhämtningsbonus, 2021-03-18 

Förvaltningens förslag till yttrande om återhämtningsbonus, 2021-03-18 

Beslutsgång 

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

* På kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen beslutades att ärendet om 
reservkraft till vård- och omsorgsboenden återremitteras till Vård & Omsorg för 
vidare utredning.  

* Dialog om kommunbudget 2022 pågår.  

* Det uppkom en fråga på kommunstyrelsens sammanträde om var ansvaret ligger 
för krisberedskap och krishantering av patienter i hemsjukvård, och särskilt för 
patienter med avancerad sjukvård i hemmet. Hravn lämnar frågan vidare till 
förvaltningen att svara på.  

* Hravn har även önskemål om ett utskick från förvaltningen med aktuell 
information om vaccineringen.  

 

Ledamot Christian Skogholm (S) informerar om att han kommer att flytta ifrån 
Kungsbacka och därmed även avsäga sig sina kommunala förtroendeuppdrag.  

 

Ledamot Ulrika Högstrand (KD) framförde ett tack som nämnden instämde i, till alla 
anställda i hela verksamheten för det goda arbete som utförs särskilt under denna 
pandemitid. 

 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om följande: 

* Vid det senaste nationella socialchefsnätverket så presenterade Socialstyrelsen 
resultat från undersökningar om nuläget inom vården och omsorgen om äldre samt 
hur anhöriga till äldre med vård- och omsorgsbehov påverkats under pandemin. 
Under mötet gick även SKR igenom regeringens vårändringsbudget. Lillemor har 
frågat SKR om de känner till ifall även den kommunala hälso- och sjukvården och 
omsorgen kommer få ta del av de 200 mkr som regeringen avsatt till regionerna, 
eftersom vi har ett delat ansvar kring samhällsviktig verksamhet såsom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. SKR svarade att det inte finns några sådana medel med i 
budgetförutsättningarna. Regionerna ska använda de 200 mkr för att arbeta med 
uppgifter inom krisorganisation, samverkan och ledning, planeringssamverkan, 
utbildning och övning, traumavård, försörjningsberedskap samt motståndskraft. 

* Förvaltningen har nu genomfört en utvärdering av krisledningsarbetet 
. Slutrapport kommer inom kort att presenteras.   
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* Förvaltningen har uppmärksammat att det finns en stor trötthet hos framför allt 
enhetscheferna inom verksamheterna nu under pandemin. Förvaltningsledningen 
diskuterar nu åtgärder för att möjliggöra återhämtning. Regeringen har lämnat ett 
uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om att stärka 
förutsättningarna för strategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg. Rapporten är klar med rekommendationer tillbaka till regeringen. 

Beslutsgång 

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




