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KALLELSE/DAGORDNING 

 

Upprättad 
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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 19 maj 2021 kl. 13:00 

Digitalt sammanträde, via Teams. 

 

Klicka här för att delta i mötet.  

 

 

 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare   

 Tillkommande och utgående ärenden   

1.  Slutrapport för utvärdering av krisorganisationen 

under Coronapandemin 

Mattias Norling, Vergenta AB 

Benny Jansson, Vergenta AB 

13.05-14.05  

 

2021-

00066  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

2.  Information om projekt kring kommunal 

informationsdriven vård och omsorg (KID) 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef 

14.05-14.25 

2021-

00151  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

Paus 

14.25-14.40 

3.  Information om förändring av tidsplan för 

nybyggnation av vård- och omsorgsboende 

Per Edgren, utvecklingsledare 

14.40-14.55 

2021-

00162  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkNzMwMTgtZTBiOS00YTlhLTllOGItMjdhYTY5ZGRjOTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4c0c12-7d70-48cf-9ba1-8623ef967212%22%2c%22Oid%22%3a%221461ebd6-6f51-40d2-a6df-ba84d0801917%22%7d
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 Ärende Dnr Förslag 

4.  Beslut om inriktning inför upphandling av 

leverantör av livsmedel och matportioner i 

hemtjänst 

Maria Hallberg, verksamhetschef 

Marie Langenfeld, projektledare 

14.55-15.10 

2020-

00871 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 

inriktningen för kommande upphandling ska vara 

att upphandla enbart en dagligvaruleverantör för 

digitala inköp. 

5.  Uppföljning av tillbud och olycksfall bland 

personal 

Johan Sandström, personalchef 

15.10-15.25 

2021-

00156  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

6.  Information om förvaltningens 

introduktionsprogram för nyanställda 

Johan Sandström, personalchef 

15.25-15.35 

2021-

00155  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

7.  Svar till kommunrevisionen om granskning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 

Johan Sandström, personalchef 

15.35-15.40 

 Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

yttrande, daterat 2021-05-03, och översända det 

till kommunrevisionen.  

8.  Ekonomisk uppföljning och prognos till och med 

april 2021 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

15.40-16.00 

2021-

00153  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 

ekonomisk uppföljning och prognos för april 

2021, daterad 2021-05-12, och översänder till 

kommunstyrelsen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att om 

inte budget är i balans till årets slut kan uttag göras 

ur resultatfond för att täcka underskottet. 

9.  Information om ärendegång för initiativ och 

frågor från ledamöter 

Carl Odhnoff, nämndsekreterare 

16.00-16.10 

2021-

00164 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

10.  Anmälan av ordförandebeslut 2021-

00102 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 
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 Ärende Dnr Förslag 

11.  Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under 

april 2021 

 

2021-

00141  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

12.  Information från ledamöter och förvaltning samt 

övriga frågor 

 

2021-

00044  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen. 

 

Hravn Forsne (M) 

ordförande 

Carl Odhnoff 

sekreterare 
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UTVÄRDERINGEN HAR GENOMFÖRTS UNDER MARS-APRIL 2021 UTGÅR 
FRÅN FEM ÖVERGRIPANDE ANALYSOMRÅDEN

Att utvärdera det interna krisledningsarbete som 
förvaltningen för vård och omsorg har bedrivit under 

Coronapandemin året 2020.

SYFTE

Utvärderingen omfattar det som förvaltningen själv 
har rådighet över och har möjlighet att påverka med 

egna resurser/beslut etc. 

OMFATTNING

Utvärderingen ska lyfta fram styrkor, svagheter och 
viktiga lärdomar inför framtida krisledningsarbete.

MÅL

Utvärderingen är utformat baserat på fastställt syfte, omfattning och mål…

…och utgår från fem analysområden som är grunden för dragna slutsatser och lärdomar samt föreslagna rekommendationer om väg framåt

Utvärderingen har genomförts baserat på en analys av dokumentation och styrande dokument, kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare inom 
förvaltningen för Vård och Omsorg, kommunledningskontoret, SKR, Länsstyrelsen Halland och Region Halland, samt omvärldsmaterial

…

…
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BASERAT PÅ ANALYSEN AV DE FEM OMRÅDENA HAR BÅDE SLUTSATSER OCH 
LÄRDOMAR IDENTIFIERATS

1. Stabsmetodiken var till nytta för att stabilisera och tydliggöra inriktningen i 
krisens inledningsskede – lika viktigt var det att sen växla till ett mindre skarpt 
läge.

2. Det krävdes mycket inledande arbete för att både styra upp befintliga och ta 
fram nya styrande dokument – vilket också gjordes snabbt och effektivt

3. En erfaren, trygg och proaktiv förvaltningsledning har bidragit till stabilitet och 
trygghet under krisen

4. Flexibilitet och omställningsförmågan har utvecklats

5. Det nära ledarskapet har varit viktigt och rätt prioriterat

6. Särskilda Covid-enheter/team har haft positiv inverkan på organisationen 

7. En närmare samverkan mellan hemsjukvård och boende/hemtjänst och mellan 
privata och kommunala verksamheter – även om en del konflikter uppstått 
längs vägen

8. Flera kommunikationsinsatser har varit viktiga och uppskattade

9. Facklig samverkan i skyddskommittén en viktig framgång

10. Stöd från övriga delar av kommunorganisationen och från regionen

Positiva slutsatser

1. Krisberedskapen behöver övas och anpassas efter pandemin. Den behöver 
också vara mer dynamisk sett till vilken typ av kriser vi behöver ha beredskap 
för.  

2. Stabsmetodiken och krisledningen ska hanteras med försiktighet. Att växla från 
en välfungerande ledningsgrupp till krisledning innebär en stor förändring 
både i ledningsgrupp och verksamhet.

3. Mellanläget ”stabsliknande” organisation bidrar till hög ansträngning för 
förvaltningens egen personal.

4. Stabsläget under våren ledde till en alltför stor distans till verksamheten –
upplevdes som avsaknad av tillit

5. Hanteringen av sekretess gällande dödsfall, smittspridning och 
pandemiplanering har varit utmanande och påfrestandei verksamheten

6. Tydlig kommunikation om själva krisorganiseringen saknades

7. Stödjande Covid-team hade behövts även inom VÅBO

Identifierade lärdomar

Mycket har fungerat väl avseende krishanteringen inom förvaltningen under året… …men det finns även viktiga lärdomar att dra av från hanteringen av Covid-19

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att många faktorer avseende förvaltningen för Vård och Omsorgs krishantering fungerat väl. Förvaltningen har arbetat hårt och aktivt för 
att dels minska smittspridningen inom förvaltningens verksamhet, dels verka för en hållbar organisation trots det läge som rått under perioden. Denna rapport beskriver både det 
som fungerat väl och saker som kan justeras eller göras annorlunda vid ev. framtida krissituationer, som ett sätt att lära av den situation som varit och på så vis öka förvaltningens 
krisberedskap.
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DE IDENTIFIERADE SLUTSATSERNA OCH LÄRDOMAR LIGGER TILL GRUND 
FÖR VERGENTAS REKOMMENDATIONER

Skapa forum för samtal om vad pandemin har inneburit för 
medarbetare och chefer. .

Öva på stabsmetodiken

Säkerställ att styrande dokument som tagits fram anpassas till ett 
normalläge

Gör lärdomarna från VO mer allmänt kända i kommunen, nästa 
kris kanske gäller en helt annan verksamhet

Hantera VO:s ”backlog” smart - erbjud extra resurser till 
förvaltningen även efter att pandemin klingat av

Ta tillvara på lärdomarna från en kaotisk och komplex 
arbetssituation

1

2

3

4

5

6

Baserat på de lärdomar som identifierats i denna utvärdering rekommenderar Vergenta sex (6) aktiviteter och åtgärder för att fortsatt öka 
förvaltningens krisberedskap och skapa förutsättningar för en framgångsrik ”omstart” efter pandemin.   

Rekommendationerna avser både aktiviteter av mer ”operativ” karaktär såsom att uppdatera och kvalitetssäkra styrande dokument, till mer 
”resonerande” aktiviteter som att skapa forum för samtal för att prata om den period som varit och ventilera den påverkan som den inneburit för 

både chefer och medarbetare inom förvaltningen. 



INLEDNING
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SYFTE OCH MÅL MED UPPDRAGET

Syftet med uppdraget är att utvärdera det interna krisledningsarbete som förvaltningen för vård och omsorg har bedrivit under Coronapandemin året 
2020. 

Utvärderingen ska vara mål- och resultatinriktad och omfatta det som förvaltningen själv har rådighet över och har möjlighet att påverka med egna 
resurser/beslut etc. 
Uppdraget ska fokusera på förvaltningens förmåga att arbeta mot inriktningen att minska smittspridning och utgår ifrån:

• Förvaltningens arbete i stabsliknande form.
• Samverkan/Samordning kommuninternt, regionalt och nationellt.
• Samverkan med de fackliga organisationerna. 
• Förvaltningens ledarskap i stort under krisen.

SYFTE

INGÅNGSVÄRDEN

Målet med utvärderingen är att, genom dokumentgranskning och intervjuer, få en bild av vad förvaltningens stabsliknande krisledningsarbete under 
Coronapandemin har gjort rätt och vad som kan göras bättre framöver. Utvärderingen ska lyfta fram styrkor, svagheter och viktiga lärdomar inför 
framtida krisledningsarbete. 

MÅL
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UPPDRAGET HAR GENOMFÖRTS I TRE FASER 

Fa
s

UPPSTART & PLANERING UTVÄRDERING & ANALYS RAPPORT & PRESENTATION

1 2 3

▪ Uppstart och avstämningsmöte med 
beställare (gärna med ledningsgrupp)

▪ Insamling och inläsning av underlag 
(dokumentgranskning)

▪ Planering och bokning av intervjuer

▪ Framtagande av intervjuguide

A
kt

iv
it

et
er

▪ 10-15 intervjuer (fackliga företrädare, 
MAS, förvaltnings- och verksamhetschefer, 
övriga viktiga tjänstepersoner inom och 
utanför förvaltningen)

▪ 3 st gruppintervjuer enhetschefer

▪ Ca 3-4 intervjuer med externa företrädare 
(SKR, smittskydd Region Halland, 
Länsstyrelsen Halland)

▪ Analys av intervjumaterial

▪ Avstämning med uppdragsgivare

▪ Utarbeta slutrapport och presentation

▪ Avrapportering till ledningsgrupp

▪ Slutliga justeringar efter avstämning

▪ Avstämningar med beställare

▪ Insamling och inläsning av material

M
et

o
d

▪ Intervjuer via telefon/Teams

▪ Sammanställning

▪ Analys enligt Vergentas modell för 
situationsanalys samt MSB:s modell för 
utvärdering av händelser (se nästa bild)

▪ Sammanställa slutrapport och -
presentation

▪ Avrapportering till beställaren

▪ Detaljplanering av projektet

▪ Intervjuguide

R
es

u
lt

at ▪ Datasammanställning
▪ Mönster
▪ Preliminära åtgärdsförslag

▪ Slutrapport med förslag till åtgärder (PDF)

▪ Presentation (PPT)

Mars 2021 April 2021
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UTVÄRDERINGEN UTGÅR FRÅN FEM ÖVERGRIPANDE OMRÅDEN OCH 
TILLHÖRANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

INTERN OCH EXTERN 
SAMVERKAN

KOMMUNIKATION 
OCH INFORMATION

ORGANISERING AV 
ARBETET

FÖRVALTNINGENS 
LEDARSKAP

FÖRBEREDELSER 
OCH INLEDANDE 

STYRNING

1 2 3 4 5

Hur har förberedelser och inledande 
styrning bidragit till att upprätthålla 

förmågan i att motverka 
smittspridning? 

Hur har organisationsstrukturen och 
utnyttjandet av resurser bidragit till 

att upprätthålla förmågan?

Hur har samverkan bidragit till att 
upprätthålla förmågan? (facklig 

samverkan och med övriga 
organisationen)

Hur har förvaltningens ledarskap 
bidragit till att upprätthålla förmågan?

Hur har kommunikationen i 
organisationen bidragit till att 

upprätthålla förmågan?
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ANALYSEN AV DE OMRÅDENA LIGGER TILL GRUND FÖR DE SLUTSATSER, 
LÄRDOMAR OCH REKOMMENDATIONER SOM PRESENTERAS I DENNA 
RAPPORT

REKOMMENDATIONER

Analys
INTERN OCH EXTERN 

SAMVERKAN
KOMMUNIKATION 

OCH INFORMATION
ORGANISERING AV 

ARBETET
FÖRVALTNINGENS 

LEDARSKAP

FÖRBEREDELSER 
OCH INLEDANDE 

STYRNING

1 2 3 4 5

SLUTSATSER OCH 
LÄRDOMAR

Bättre förutsättningar 
att hantera ev. framtida 

krissituationer

Genom att belysa både framgångsfaktorer och förbättringspotential läggs en grund för att ytterligare 
öka förmågan och förutsättningarna att hantera krissituationer inom förvaltningen



BAKGRUND



Syftet med krisberedskap och hur den regleras

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Regeringen anger att syftet med svensk 
krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Ansvaret för krisberedskapen delas i Sverige mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag. I
förordning tydliggörs bland annat att alla statliga myndigheter har ett ansvar att minska sårbarheter i samhället. 

Krisberedskapen regleras i lagar och förordningar och ansvarsförhållanden styrs bland annat av grundläggande principer, så som:

• Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att 
agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.

• Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.

• Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid 
normala förhållanden, så långt det är möjligt.

• Geografiskt områdesansvar – ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla som är inblandade i krisberedskapen på lokal, regional respektive central nivå. 
Kommunerna har det geografiska områdesansvaret i kommunen, länsstyrelserna i länet och regeringen för hela landet. Hur ansvaret ser ut och vad det innebär är olika 
på de olika nivåerna 

• Sektorsansvar – är det ansvar statliga myndigheter har för sina sakfrågor av nationell karaktär, oavsett frågornas geografiska anknytning. Sektorsansvaret ser olika ut 
beroende på vilken sektor som avses.

12

ALLMÄNT OM KRISBEREDSKAP
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FÖR ATT SÄTTA RÄTT FOND FÖR HELA UTVÄRDERINGEN BEHÖVER VI TITTA 
NÄRMARE PÅ JUST DEN HÄR KRISENS EGENSKAPER – CORONAPANDEMIN…

• Överraskande krishändelse som 
snabbt rubbar den normalbild som 
var gällande innan händelsen 
startade

• Oklart förlopp, svårt att förutse vad 
som händer härnäst

• Oklara tidsförhållanden, svårt att 
bedöma hur länge det kommer att 
vara

• Ofta hög intensitet, kräver ett 
snabbt agerande eftersom förloppet 
är snabbt

• Viktiga värden är hotade, vilket gör 
det angeläget att hantera situationen

Vad präglar normalt en kris?

• Förloppet är bedrägligt, det ser ut att gå ned i intensitet och belastning, för att sedan öka igen, 
utan uppenbar koppling till bara en enskild organisations agerande

• Omfattningen är bokstavligt talat global, vilket innebär att hantering kräver global samverkan. 
Nationellt krävs ett underordnade inför andra organisationers riktlinjer och restriktioner – ett 
sammanhang som är större än enskild organisation kan förbereda sig för

• Påfrestningen kommer utifrån och går in, i stället för att börja lokalt och eskalera, den går alltså 
inte att stoppa genom omedelbara åtgärder (”snabbt släcka branden”)

• Samhällpåfrestningen är oerhörd, och innebär:

o Inte bara fara för liv och hälsa, utan över 10.000 faktiska dödsfall i Sverige – hittills

o Omfattande inskränkning av organisationers och individers frihet och normala 
rörelsemönster

o Behov av acceptans för att under okänt lång tid med medel- och varierande intensitet göra 
långtgående avkall på egna behov för en större helhets skull

Vilka speciella egenskaper tillkommer i denna pandemi?

+

Även om det på ytan kan verka som en överdriven formulering medför coronapandemin 
omständigheter som kan jämföras med krigsliknande villkor



I pandemin har SKR kommit att ha en viktig roll som påverkanspart i förhållande till de nationella myndigheterna. SKR har agerat för att både föra fram den situation kommuner 
och regioner befunnit sig i (framför allt kommuner) och även lyfta behov av tillfällig lagstiftning som kan stödja kommuner och regioner i hanteringen av pandemins påverkan. Vi 
har intervjuat en representant för vård och omsorg vid SKR samt även tagit del av de bildspel som SKR haft som underlag vid möten med Coronakommissionen. Här anges de 
brister som SKR uppmärksammat när det gäller i hanteringen av pandemin och de framgångsfaktorer som noterats i kommuner som klarat sig bra.

14

SKR HAR HAFT EN VIKTIG ROLL AVSEENDE SAMVERKANSARBETET MELLAN 
SVERIGES KOMMUNER, REGIONER OCH NATIONELLA MYNDIGHETER

• SoL saknar ventil vid extraordinära situationer (bortsett från krig). Jämför 
med prioriteringsmöjligheterna i HSL.

• Omöjligt att ändra verkställigheten i gynnande beslut utan medgivande. 

• Myndigheternas olika direktiv skapade problem, förvirring och oro när 
det gällde skyddsutrustning. 

• Klimatet mellan arbetsgivare och fack har hårdnat under pandemin och 
det har ytterligare spätt på oron hos medarbetare.  

• Flera regelverk och målsättningar som krockar med varandra ett 
återkommande tema under krisen. 

• Låg samhällssmitta eller senare spridning i närområdet

• Tur

• Följsamhet till basala hygienrutiner

• Tidigt besöksförbud och andra typer av begränsningsåtgärder som 
kohortvård

• Närvarande, gott ledarskap

BRISTER SOM SKR UPPMÄRKSAMMAT UNDER PANDEMIN (urval) FRAMGÅNGSFAKTORER I DE KOMMUNER SOM KLARAT SIG BRA
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UNDER PANDEMIN HAR ETT STORT ANTAL BESLUT FATTATS FÖR ATT 
HANTERA KONSEKVENSERNA FÖR FÖRVALTNINGENS KUNDER, 
MEDARBETARE OCH CHEFER

Under perioden har beslut fattats på olika nivåer inom förvaltningen och samtliga har diarieförts. På nästkommande sidor presenteras ett utdrag av särskilt viktiga 
beslut som fattats under perioden mars 2020 – mars 2021 för att ge en återblick och bild över hur verksamheten har påverkats och vilka ställningstaganden som 
tagits under olika delar av pandemin. 

I nästkommande avsnitt (Iakttagelser och analys) belyses vissa av dessa beslut i relation till hur det påverkat hanteringen av pandemin i verksamheten, samt hur 
det påverkat och uppfattats av förvaltningens chefer och medarbetare. 
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UTDRAG AV BESLUT FATTADE UNDER PERIODEN 15/3 2020 – 3/3 2021

25 
mars

Beslut om att stänga Vickans växelvård- och korttidsplatser

30 
mars

4 
april

24 
april

15 
maj 

23 
juni

11 
november 

Beslut om att begränsa verkställighet av ledsagarservice, dagomsorg, samt samtlig 
växelvård

Beslut om förstärkt teambaserat arbetssätt i hemtjänst m.a.a. Covid-19, samt att 
nya patienter som tillfälligt vistas i Kungsbacka ej ska erbjudas hälso- och sjukvård

Beslut om att åter erbjuda hälso- och sjukvård till patienter från andra kommuner 
som vistas tillfälligt i Kungsbacka

Begränsad verkställighet av bistånd fattat av den enskildes hemkommun för vistelse 
i Kungsbacka kommun

Upphävande av beslut om att inte verkställa hemtjänst till sommargäster 

Beslut om införande av tillfälligt lokalt besöksstopp för verksamheter som bedriver 
korttids- samt växelvårdsplatser 

2 
december

Beslut om anmälan till FHM om akut behov av besöksförbud på särskilda boenden 
inom kommunen

30 
december

Beslut om hemställan till FHM om förlängning av tillfälligt lokalt besöksförbud vid 
särskilda boenden

22   
januari

Beslut om hemställan till FHM om förlängning av tillfälligt lokalt besöksförbud vid 
särskilda boenden

Ordförandebeslut

16 
september

Upphävande av beslut om att stänga dagomsorg och växelvård

16 
december

Beslut om hemställan till FHM gällande förlängning av det tillfälliga lokala 
besöksförbudet vid Kungsbacka kommuns särskilda boenden

Beslut av nämnden för Vård & Omsorg
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UTDRAG AV BESLUT FATTADE UNDER PERIODEN 15/3 2020 – 3/3 2021

15 
mars

Beslut om tillfälligt avsteg från riktlinje för delegering gällande personlig 
assistans 

23
mars

24
mars

25 
mars

27 
mars 

Beslut om att verksamheten ska rapportera in dagliga sjukfrånvarorapporter 
varje morgon

Beslut om att lägga fram förslag till nämnden om att stänga Vickans växelvårds-
och korttidsvårdplatser (beslut från ordf. 25/3)

Förvaltningens stab för krisledning övergår till nytt arbetssätt med stöd av 
personal från Kommunledningskontoret 

Förebyggande avsteg från vårdriktlinje basala hygienrutiner och riktlinje 
delegering
Avsteg från riktlinje god vård och omsorg vid livets slut, riktlinje för 
händlerapportering, samt riktlinje för social dokumentation inom 
verkställigheten, samt riktlinje för myndighetsutövning med ”individens behov i 
centrum”
Upprättade riktlinjer och rutiner med anledning av Covid-19

7 
april

Tillfällig begränsning av innehållet i biståndsinsatsen aktivitetstid m.a.a. Covid-
19

8
april

Muntligt besked om att använda Kyvik som ersättningslokal till vård- och 
omsorgsboende
Muntligt besked om att utöka antalet platser för att samvårda patienter

9 
april Handlingsplan för tillfällig förändring i dagligvaruköp i samband med Covid-19

14 
april

16 
april

21 
april

23 
april

24 
april

Beslut om besöksförbud 
Beslut om utökad boendesamordning (OBS! Beslutet drogs tillbaka)

Plan att utöka stödet till vikarieenheten genom rekryteringscenter och ett 
introduktionscenter för att möjliggöra utökande av antalet vikarier 

Muntligt beslut om att personal endast kommer beviljas fyra 
sammanhängande veckors semester 
Muntligt beslut om provtagning för Covid-19 av medarbetare inom 
förvaltningen

Beslut om användning av vårdplatser 

Vård & Omsorg avbryter APL och GLA fr.o.m. 27/4

27
april

Godkännande av Region Hallands förslag till gemensamt inköp av 
nitrilhandskar 
In- och utflyttningsprocess på vård- och omsorgsboende under rådande 
pandemiperiod

29   
april

Riktlinje för vård och omsorg av patienter med demenssjukdom och Covid-19

Förvaltningschefsbeslut Förvaltningschefsbeslut

12 
maj

Revidering av pandemiplan avseende införande av nivåindelning för 
åtgärderna i pandemiplanen
Godkännande av plan för platsbehov och Kyvik
Godkännande av besök via plexiglas-skärm
Test av plexiglas-skärm 
Rutin för besök av andra yrkesutövare på VÅBO:s
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UTDRAG AV BESLUT FATTADE UNDER PERIODEN 15/3 2020 – 3/3 2021

2 
juni

3 
juni

16 
juni

Godkännande av revidering gällande rutin ”Så informerar vi vid bekräftade fall 
av Covid-19 inom vård och omsorg” (uttala antal fall, men ej namn på 
boendena)

Beslut om att hemtjänstinsatser till personer med misstänkt eller konstaterad 
smitta inom IF med personlig assistans ska utföras av Covid-teamet
Godkännande att ansvarig chef för VÅBO får mandat om att besluta om att 
låsa ytterdörr för att säkerställa följsamhet av besöksförbudet

18
augusti

Beslut om att gå till grön nivå för smittspridning i pandemiplanen

15 
september 

Beslut om att upphäva beslut om att enhet Blåklockan ska användas för att 
möjliggöra samvårdnad av personer med konstaterad smitta 
Beslut om att avsluta den stabsliknande formen VO Krisberedskap och att de 
läggs in på vanlig ledningsgrupp

1 
oktober 

Rutin för yrkesutövare som bedriver hår- och fotvård på VÅBO inom 
kommunen
Beslut om riktlinje ”säkra besök” på VÅBO

3
november

5 
november

12
november

18 
november

Beslut om att nivån i pandemiplanen ändras från grönt till gult vad gäller 
smittspridning
Beslut om att möten ska ske digitalt då det är möjligt
Beslut om att under vecka 46 ha stabsliknande möten tisdag och torsdag
Beslut om att aktivera frånvarolistan 

Beslut om att införa en stark avrådan från besök på förvaltningens 
verksamheter (5/11-24/11 2020, kan förlängas)

Beslut om återinrättande av Covidteamet
Stabsgruppen går från att träffas 2 till 3 ggr i veckan

Riktlinje för digitala mötesforum

25 
november

Beslut om att fortsatt hålla dagomsorgen stängd, enskilda ska istället erbjudas 
individuellt stöd som möter deras behov
Beslut om att anta rutin för samverkan med Service i vissa frågor rörande vård-
och omsorgsboende m.a.a. stark avrådan från besök 

Beslut om att godkänna ändringar i pandemiplan

14
juli

Beslut om att förlänga Covidteamets uppdrag till 30/9 2020

20 
november

Beslut om att delvis avveckla den tillfälliga organisationen gällande digitala 
inköp

23 
november

Beslut om att förlänga beslut om stark avrådan från besök t.o.m. 13/12

3 
december

Beslut om att enheten Blåklockan på Smedjans korttidsboende används för att 
möjliggöra samvårdnad av personer med Covid-19

Förvaltningschefsbeslut Förvaltningschefsbeslut

4 
december

Beslut om att godkänna ”Rutin för rådande besöksförbud”
Beslut om att återinrätta rutin för in- och utflyttningsprocess på vård- och 
omsorgsboende under rådande pandemiperiod 
Godkännande av dokumentet ”Tillfälligt besöksförbud med anledning av 
corona/covid-19 och dess påverkan på yrkesutövare som tillhandahåller andra 
tjänster och har sina lokaler inom det särskilda boendet”. 
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UTDRAG AV BESLUT FATTADE UNDER PERIODEN 15/3 2020 – 3/3 2021

Beslut om att ställa sig bakom tjänsteskrivelse som beskriver ett fortsatt 
arbetssätt med förebyggande och hälsofrämjande arbete under 20201, som 
frångår förvaltningens ordinarie arbete 
Beslut om att byta nivå i pandemiplanen (ej spec. vilket nivå)

21 
december 

Godkännande av rutin ”Förstärkt skydd med personlig skyddsutrustning (PPE)
Beslut om att växelvårdsplatser på Vickan ska hållas öppna men i begränsad 
omfattning 
Godkännande av inriktning på insatsen dagomsorg

Förvaltningschefsbeslut

2 
februari

17
februari

Beslut med stöd av delegering att avsluta tidigare beslutad dispens för avsteg 
från avtalet med Gottskärs Hemtjänst AB om att tillfälligt tas bort som valbar i 
kommunens kundval för hemtjänst. 

Covid-teamet förlängs till den 15/4-2021
Beslut om att ställa sig bakom förslaget att inte göra en hemställan om 
förlängning avseende det pågående tillfälliga besöksförbudet
Ger i uppdrag att uppdatera riktlinje för säkra besök som ska gälla från det att 
besöksförbudet upphör

Förvaltningschefsbeslut

Beslut om att godkänna ”Rutin för personer som inte accepterar screening 
inför besök på växelvård”
Godkännande av ”Rutin för utökat stöd till chefer vid smittspårning hos 
kunder/patienter och personal”

19
februari

Beslut att införa stark avrådan från besök på 2 av 6 enheter på Åsa VÅBO. 
Beslutet gäller från 24/2 till dess att verksamheten inte har fall av misstänkt 
eller konstaterad smitta av Covid-19 (beslut följs upp veckovis)

7 
december

9 
december

4 
januari

Beslut om att skjuta på flytten från Burkärrsgården till Säro nya vårds- och 
omsorgsboende som var tänkt att ske den 18/1-2021

11 
januari

Muntligt beslut om att den andra omgången av vaccination ska ske på 
Burkärrsgårdens vård- och omsorgsboende innan flytten till Särö blir av

26
januari

Beslut med stöd av delegering att godkänna avsteg från avtal med Gottskärs 
Hemtjänst AB om att tillfälligt tas bort som valbar i kommunens kundval för 
hemtjänst. 

24
februari

Beslut att införa stark avrådan från besök på 2 av 6 enheter på Åsa VÅBO. 
Beslutet gäller från 24/2 till dess att verksamheten inte har fall av misstänkt 
eller konstaterad smitta av Covid-19 (beslut följs upp veckovis)

8 
januari

Muntligt beslut om att förlänga tidigare beslut om att införa ett särskilt covid-
team i hemtjänsten till den 15/3-2021

25
februari

Beslut att införa stark avrådan från besök på enhet A Blåvingevägens VÅBO

26
februari

Beslut om att från v.9 genomföra två stabsmöten i veckan 
Beslut om att förvaltningen frångår ordinarie principer och 
bemanningsplanering i syfte att minimera smittspridning 

3 
mars

Beslut om att införa stark avrådan från besök på 3 enheter på Åsa VÅBO, samt 
enhet A och B på Blåvingevägens VÅBO



IAKTTAGELSER OCH ANALYS
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INOM DETTA KAPITEL ANALYSERAS DOKUMENTATION OCH GENOMFÖRDA 
KVALITATIVA INTERVJUER UTIFRÅN TIDIGARE NÄMNDA OMRÅDEN 

INTERN OCH EXTERN 
SAMVERKAN

KOMMUNIKATION 
OCH INFORMATION

ORGANISERING AV 
ARBETET

FÖRVALTNINGENS 
LEDARSKAP

FÖRBEREDELSER 
OCH INLEDANDE 

STYRNING

1 2 3 4 5

Analysområdena presenteras i den ordning som beskrivs ovan. Inom varje område presenteras observationer baserat på en analys av genomförda 
intervjuer och/eller dokumentation som Vergenta tagit del av. 
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NÅGRA UTVALDA BILDER AV PANDEMIÅRET

Jädrar vad vi får mycket gjort när vi har ett gemensamt fokus. Det var 
saker som hade diskuterats i 1,5 år och plötsligt så bara blev det gjort. 
Det finns ju vissa delar där vi tänker att såhär borde vi alltid jobba. 

Vi hade också ett läge när KBA drabbades extra hårt i slutet av året 

(hårdare än våren) och då var det ett överspelat problem för andra 

förvaltningar medan VO var i en akut kris. Väldig skillnad i perspektiv. 

Jag tycker det har känts som att vi har ett viktigt uppdrag. Att det vi gör 
spelar roll och är betydelsefullt. Har också varit en drivkraft att vi är så 
många som gör det här tillsammans. 

Upplägget med covidmötena har varit ett vinnande koncept. Samverkan mellan 
intern och extern regi. Kanske att vi behöver samverka mer mellan oss på 
enhetschefsnivå mellan omsorgen och hemsjukvården. 

”

”



NÅGRA UTVALDA BILDER AV PANDEMIÅRET
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Hoppas att vi tar med oss att vi kan ha en större tillit till våra 
medarbetares kompetens. Vi har fått ett kvitto på att medarbetarna är 
grymma på sitt jobb. Nu behöver vi visa det också. 

”Ett Kungsbacka” har vi levt upp till på ett helt annat sätt än innan 
pandemin. Det ska vi absolut bibehålla. Har varit väldigt roligt att jobba 
på det viset. 

Min arbetsmiljö har blivit mycket bättre. Tar 25 minuter att ta mig till 
Kungsbacka, nu kör vi allt på teams och hela mötet tar max 30 min. är 
väldigt tacksam för det. Personalen säger det också att de tycker vi är på 
plats mycket mer än tidigare. 

Vi har också lärt oss att snabbt ställa om. Nästa gång det kommer så vet vi vad vi 
ska göra. Finns massa kunskap att ta till vara på. Oavsett vart i förvaltningen man 
arbetar. 

”

”
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INLEDANDE FÖRVIRRING MED VISS STRUKTUR

”Jag gick en utbildning ungefär ett år innan och var i färd 
med att planera en krisövning på förvaltningsnivå men 
hann inte det innan pandemin. […] Det fanns en 
övergripande pandemiplan och vi började under våren 
att revidera den. Alla satte igång med 
prioriteringsordningar i respektive verksamhet.” 
(avdelningschef) 

”Vi har ju haft krisledning i förvaltningsledningen någon 
gång, men det var ju långt ifrån den verklighet som vi 
kastades in i. […] När KLK avvecklade sin stab så erbjöd 
sig flera att komma till VO för att jobba, det blev ett bra 
stöd men kanske också lite förvirrande.” (stab övrig)

I det inledande läget fanns det en osäkerhet om hur förvaltningen skulle agera. Flera intervjuade beskriver det inledande läget 
som ”famlande” där det också saknades en struktur för hur själva arbetsformen för krisledningen skulle se ut. Kommunledningen
gick upp i krisledningsläge i krisens inledning, någon gång i mars. Ganska snabbt konstaterades det dock att pandemin främst 
skulle påverka vård- och omsorgsverksamheten och då växlade kommunledningen ner och VO-förvaltningen gick upp i 
krisledningsstab (25 mars).

Pandemiplan fanns men var inte uppdaterad. Precis som de flesta andra kommuner hade Kungsbacka en pandemiplan sedan 
svininfluensan 2009. Den planen var dock framför allt inriktad på hur verksamheten skulle kunna upprätthållas trots hög 
sjukfrånvaro, och mindre på hur smittspridning ska motverkas. De intervjuade upplever ändå att planen var till nytta genom att 
den gav en övergripandee struktur för planering och agerande, exempelvis med nivåindelningen för påverkan på verksamheten.

Utbildning hade en del chefer gått men övning saknades. Ett antal personer i förvaltningsledningen har gått en 
krisberedskapsutbildning relativt nyligen. Någon förvaltningsövergripande övning hade dock inte genomförts under senare tid. 
Krisen liknade samtidigt inte kriser som ingått i utbildningen. 

Organisationen har olika beredskap för stabsläge, där funktioner och roller som är ovana vid arbetssättet tycker att det var 
svårt att vänja sig vid det. Särskilt märktes detta för roller med lång erfarenhet av invanda rutiner (t.ex. ledningsgrupp) medan 
det för personer som är nya i sin roll och organisationen upplevde det som lättare att anpassa sig. Detta kan möjligen bero på för 
få övningar men det finns även andra lärdomar att dra genom att följa hur stabsläget utvecklats över tid under pandemin.

Det nationella, regionala och kommunala systemet för att möta pandemin har satts under hård press. Det är uppenbart att 
många av de intervjuade i någon mån beskriver konsekvenserna av den svåra situation som hela vårt offentliga system har ställts 
inför under pandemin. Olika krisberedskapsprinciper har stått i konflikt med varandra och det har uppstått utmaningar på alla
nivåer i systemet. På nästa sida beskrivs i förenklad form de utmaningar som hanterats på olika nivåer och konsekvenserna av 
detta.

URVAL AV CITAT OBSERVATIONER

INTERN OCH EXTERN 
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FÖRBEREDELSER OCH 
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Kungsbackas gemensamma arbetssätt vid kris 
eller oväntad händelse:

Samma modell för att:
• Viktigt att snabbt komma igång
• Alla känner igen sig oavsett var man jobbar
• Liknande mallar och arbetssätt
• Funktionerna har fasta roller
• Personer utses och tränas i dessa funktioner



UNDER PANDEMIN HAR HANTERINGEN AV PANDEMIN FLYTTATS MELLAN 
OLIKA GRUPPERINGAR OCH STABSLÄGEN BEROENDE PÅ SMITTOLÄGET

Ordinarie 
ledningsgrupp

Stabsliknande läge

Stabsläge

25/3 
Beslut om att 

gå in i stabsläge 
enligt KLK:s 

metodik

8/5
Beslut om att 

övergå till 
stabsliknande 
form utifrån 

V&O:s metodik

15/9
Beslut om att 

avsluta 
stabsliknande 

form och 
hantera 

frågorna inom 
ordinarie LG

3/11
Beslut om att 

återuppta 
förstärkt 
stabsläge

12/11
Beslut om  

stabsmöten 3 
istället för 2 
ggr/vecka

2/3
Beslut om att 
stabsmöten 

sker 2 istället 
för 3 

ggr/vecka

23/3
Beslut om att 
stabsmöten 

sker 1 istället 
för 2 

ggr/vecka

Merparten av tiden sedan Covid-19 slog till i Sverige har förvaltningen för vård och omsorg i Kungsbacka kommun befunnit sig i ett så kallat ”stabsliknande läge”. 
Detta är en metodik som framställdes under pandemin för att hantera den särskilda krissituation som den inneburit, dvs. en krissituation som påverkar hela 
organisationen utifrån samt varierar i påverkansgrad över lång tid. 
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STABSORGANISATION GAV STABILITET MEN OCKSÅ DISTANS

”Jag känner att jag varit väldigt otillgänglig för alla andra 
som inte sitter i krisledning. Har fått kämpa med det, 
man kan inte jobba hur mycket som helst, men det finns 
ju de som sitter kvar med vanliga uppdrag och också 
behöver uppmärksamhet.” (verksamhetschef)

”Stabsorganisationen utgick från en manual och då var 
vi som driftschefer inte med i den. […] Hur kan det 
komma sig att det kommer en massa saker i mina 
händer som jag inte blivit tillfrågad om hur vi ska 
verkställa?”

I samband med att förvaltningen övergick till ett formellt ”stabsläge” så övergick också flera av cheferna och medarbetarna 
till specifika stabsroller. Dessa roller var inledningsvis rätt förvirrande för de deltagande i staben. Flera hade lång erfarenhet av 
förvaltningsledning och hade svårt att hitta i dessa nya roller. Eftersom verksamheten fortgick som vanligt, men med en ökad 
anspänning för att kunna hantera risken för smitta i verksamheten blev det också svårt att anpassa rollerna till den vardagliga 
situationen. Exempelvis kom rollen om logistik att i stort sett enbart handla om att säkerställa tillgång till skyddsutrustning i 
inledningen.

Viktigt stöd från kommunledningen. I och med att kommunledningen växlade ner så erbjöds också resurser till VO-
förvaltningen. Därmed fanns det också rutin på krisledning och resurser för exempelvis analys och beredskap-/säkerhetsrutiner. 
Under våren var det en person inlånad som stabschef, även analytiker och krisberedskapskompetens har lånats därifrån.

Begränsad representation från verksamheten under ”stabsläget”. I samband med övergången till stabsläget blev det också en 
skillnad på förvaltningsledningen och krisledningsstaben. En viktig förändring var att verksamhetscheferna för VÅBO och 
hemtjänst inte deltog i staben. Detta läge gällde under en dryg månad (25 mars till 8 maj) vilket också var en period då många 
rutiner för verksamheten föll på plats.

URVAL AV CITAT OBSERVATIONER
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ERFAREN FÖRVALTNINGSLEDNING OCH SNABBA BESLUT

”Känns som att vi låg i framkant, exempelvis jämfört 
med Göteborg. Kände mig trygg med att saker och ting 
hände i ett bra tempo.” (enhetschef)

”Upplever att vi snabbt drog igång en beredskap. Har en 
stab, kloka enhetschefer och en verksamhetschef som är 
på tårna. Vi fick snabbt direktiv, information och stöd.” 
(enhetschef)

Rutin, erfarenhet och trygghet i chefsledet – ett bra stöd för enhetschefer. Merparten av cheferna inom förvaltningen har lång 
erfarenhet i chefspositioner och/eller inom sitt verksamhetsområde. Detta har enligt intervjuade, på det stora hela, bidragit till 
ett lugn och en trygghet i hanteringen av pandemin trots den höga anspänning som den inneburit. Enhetscheferna upplever att 
det funnits avdelnings-/verksamhetschefer som har givit dem ett bra stöd.

Förvaltningen anses ha aktiverat sitt krishanteringsarbete relativt snabbt och stödet från Kommunledningskontoret bidrog till 
en stabilitet i krisledningsarbetet generellt. Förvaltningsledningen har också under de senaste åren hanterat flera krissituationer, 
vilket antas ha påverkat förmågan att snabbat organisera krisarbetet och att skapa en stabilitet i det.

Besöksförbud vid boenden redan den 11 mars.  Att beslutet om besöksförbud fattades före de nationella riktlinjerna fastställdes 
visar på en proaktivitet inom krishanteringen. Besöksförbud på särskilda boenden är en komplicerad fråga, men är något som på
nationell nivå anses borde ha fastställts tidigare enligt den av regeringen utsedda Coronakommissionens delbetänkande 
avseende hanteringen av pandemin inom äldreomsorgen.

Beskrivningen av ”chefens inriktning” har uppfattats av samtliga intervjuade, verkar ha varit vägledande för alla. Förmågan att 
förmedla syftet och skapa en gemensam riktning mot det målet har förvaltningen lyckats med under pandemin. I de intervjuer 
som genomförts har så gott som alla uppfattat den här inriktningen för arbetet. Därmed har det hela tiden funnits ett fokus på 
såväl att motverka smittspridning som att arbeta för en uthållig organisation.

Många framhåller att förvaltningen snabbt vidtog åtgärder som man antar påverkat den relativt låga smittspridningen hos 
verksamhetens medarbetare och vårdtagare under våren 2020. Upplevelsen av att ha varit proaktiva exemplifieras av hur 
Kungsbackas representant i den regionala samordningen sällan hade något nytt med sig tillbaka från dessa träffar.  Kungsbacka
låg ofta tidigt ute med sina beslut och hade ett proaktivt sätt att förhålla sig till insatser för att minska smittspridningen. 
Kommunen hade ofta redan varit på dom frågor som kom upp där. ”Min uppgift är ju också att ta frågor från VO och ta dom till 
kommunledning eller Länsstyrelsen, och det är sällan jag återrapporterar något från Lst som inte redan är omhändertaget. 
Tycker sällan vi har varit reaktiva.”

URVAL AV CITAT OBSERVATIONER
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Inriktning för pandemihanteringen:

”Verka för att minska smittspridning. Skapa 
uthållighet i verksamheten.”
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❑ Förvaltningen tog tidig beslut om besöksförbud på kommunens boenden 
(11 mars). Tog fram ett underlag som anpassades till olika lagrum för att 
det skulle fungera i en kris. Detta upplevs dels ha påverkat smittans 
framfart inom boende, dels ha givit verksamheten utrymme att anpassa 
verksamheten och införa nödvändiga rutiner och riktlinjer. 

❑ Andra viktiga inledande beslut var att stänga växelvård och 
dagverksamhet. 

❑ Att bilda en särskild organisation kring inköp och införskaffande av 
skyddsutrustning var ett viktigt beslut inom förvaltningen, detta skapade 
en tydlighet och stabilitet i arbetet. 

❑ Beslutet att inrätta ett covidteam bidrog till trygghet i organisationen. 
Det skapade förutsättningar för att kompetensförsörja personal specifikt 
avseende hantering av Covid-19, vilket även resulterade i en minskad oro 
både hos de som ingick i teamet och för de som arbetar i hemtjänsten 
generellt. 

❑ Även ”Covid-korttids” och Covid-avdelningen var viktiga som ett sätt att 
trygga verksamheten i att det skulle gå att ta hand om och skilja på sjuka 
och friska. Här stöttades även privata boenden med denna verksamhet.
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KROCKAR MELLAN OLIKA LAGRUM

”Systematiken i denna krishantering missade därför arbetsmiljöperspektivet 
eftersom beslutsfattandet utgick från hälso- och sjukvårdslagstiftning.” (chef stab)

”Var mycket hysch-hysch med mycket information som vi inte fick gå ut med. Var 
jobbigt att sitta på information som man inte fick dela, förstod inte heller varför 
jag inte fick dela informationen. Exv. om man fick in smitta på en enhet. Vilka fick 
man meddela och inte? Var väldigt restriktivt” (enhetschef)

”Sitter med i en nationell arbetsgrupp sen tidigare och alla var desperata efter 
information från myndigheter och lagstiftning, men det fanns inget [nationellt] 
stöd att få. Allt hamnade på vår egen förmåga att fatta beslut.”

Arbetsmiljöperspektivet kom åtminstone inledningsvis i bakgrunden. Inledningsvis låg mycket fokus på 
att hantera risken för smittspridning. Detta är i sig inte fel prioriterat, men det finns en upplevelse av att 
arbetsmiljöperspektivet blev lågt prioriterat under en för lång period. De övergripande rutinerna för 
verksamheten bygger mycket på HSL, men innehåller mindre av arbetsmiljölagstiftning, och det inledande 
beslutsfattandet utgick mestadels från HSL.

Genomgående ett stort fokus på hälso- och sjukvårdsperspektiv med HSL som styrande för många av 
åtgärderna. Det här har inte varit något unikt för Kungsbacka utan har gällt generellt över landet. Men 
det ställer särskilda krav på samverkan i den egna organisationen mellan olika enheter. Flera av 
enhetscheferna vid boenden upplever att det varit vissa områden där de kanske önskat sig mer stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonal.

Socialtjänstlagens begränsningar när det gäller smittskyddsåtgärder. Även här har det inte varit en unik 
situation för kommunen, men det har påverkat verksamheten mycket att åtgärder hela tiden behöva 
hantera svåra intresseavvägningar. Nyckelresurser, inte minst MAS, har behövt arbeta fram många 
styrande dokument och tillsammans med övriga representanter i stab och förvaltningsledning jämka olika 
perspektiv när nationella myndigheter antingen varit sena med att ta fram riktlinjer eller i värsta fall haft 
riktlinjer som står i konflikt med varandra.

Många anser att lagstiftning gällande sekretess tolkas på en orimligt hög nivå gällande konstaterad 
smitta. Flera enhetschefer har upplevt att de vid vissa tillfällen behövt undanhålla information för 
medarbetare, vårdtagare och/eller anhöriga. Det påpekas även att det vid exempelvis pressträffar 
uppstått märkliga situationer när antalet smittade redovisas för privata boenden men inte för de 
kommunala. På grund av förvaltningens strikta tolkning av sekretesslagen och möjligheterna att vara 
transparent kring antalet smittade vid kommunens boenden.

Här kan det också framhållas att kommunerna har hanterat sekretessfrågan olika kopplat till smittande i 
verksamheten. Exempelvis har Örebro kommun haft en transparent hållning i frågan.
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SKR konstaterar i uppföljning som gjorts vid träffar med Coronakommissionen 
att flera regelverk, myndighetsuppdrag och målsättningar krockar med varandra 
återkommande under krisen. 

Det handlar exempelvis om:
• Uppdrag till myndigheter (exempelvis Socialstyrelsen om skyddsutrustning) har 

skapat otydlighet i ansvarsfördelning. 
• Granskningsinsatser har bedrivits ”som vanligt” från IVO och Arbetsmiljöverket
• Myndigheternas olika direktiv skapade problem, förvirring och oro. Det hade 

behövts mer konkret vägledning från myndigheternas sida.
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BRA SAMSPEL I UTVECKLAD KRISLEDNINGSGRUPPERING

”Tycker förvaltningen har blivit tajtare än tidigare. Vi har 
en gemensam fiende just nu och det är pandemin. […] 
’ett Kungsbacka’ har vi levt upp till på ett helt annat sätt 
än innan pandemin. Det ska vi absolut behålla.”

”Struktur är det som poppar upp i mitt huvud, det har 
funnits en metodik att gå efter och vi har skapat en 
tydlighet i vem som gör vad.”

I krisledningen/staben har det hela tiden funnits en bra överblick. Här upplever de som suttit med i staben att det funnits en 
möjlighet att se helheten bättre än i normala fall, särskilt för de funktioner som annars inte ingår i ledningsgruppen. Staben har 
hela tiden haft en överblick (i den mån det nu går i en pandemi) och har kunnat delge varandra lägesbilder på ett sätt som skapar 
sammanhang och förståelse. Här har också analysansvariga varit viktiga för att bidra till denna överblick. Flera beskriver hur de i 
krisledningsarbetet upplevt att de gör verklighet av begreppet ”ett Kungsbacka”.

Det har varit viktigt att ingå i staben. Medarbetare och chefer som har växlat mellan att ingå i eller inte ingå i staben eller 
krisledningen har upplevt att de haft dålig insyn i vad som pågår där under den tid de inte deltagit i staben. En del reflekterar där 
också över hur detta kan hanteras när det inte är pandemi. Vilka ska representanterna vara i en ledningsgrupp? Hur ska 
informationskanalerna se ut för att rätt personer ska få rätt information och så vidare. 

Olika verksamhetsgrenar har närmat sig varandra på ledningsnivå. Flera intervjuade upplever att de fått till ett mycket bra 
samarbete i staben och kunnat överbrygga utmaningar som tidigare funnits, exempelvis mellan HSL-verksamhet och SoL-
verksamhet. Eftersom många rutiner och styrande dokument behövt diskuteras och arbetas fram har de olika perspektiven 
kunnat brytas i en gruppering med en tydlig gemensam inriktning. 

När krisledningen övergick till att omfatta fler funktioner och representanter stärktes helhetsbilden. Efter sommaren användes 
en förstärkt stab där ett antal ”sakkunniga” tillkom i organiseringen, bland annat verksamhetschefer och specialistfunktioner. 
Den här förstärkningen gjorde att det blev en mer komplett sammansättning av kompetenser. 
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DISTANS MELLAN KRISLEDNING OCH ENHETER

”Jag vet inte ens vilka som satt i staben. Vi fick aldrig 
presenterat för oss vilka som satt i staben. Vi lydde och 
gjorde som vi skulle men visste aldrig vilka som gav 
order” (enhetschef)

”Jag har känt lite så här ”vilka är staben egentligen?” De 
är som en mystisk gas, vet inte alltid var beslut har 
kommit ifrån” (facklig representant) 

Det finns en distans mellan krisledande grupperingar och förvaltningens enheter – framför allt under våren. Många 
enhetschefer har svårt att beskriva vilka som faktiskt sitter med i stabsgruppen, samt vad deras ansvar och mandat är avseende 
krisledningen. Detta upplevs ej ha fått några större konsekvenser, men det skapar risker avseende följsamheten av beslut som 
upplevs fattas på distans, samt känslan av förståelse och samhörighet mellan centrala funktioner och verksamheterna som är 
hårdast påverkad av krisen. 

Enhetschefer upplevde en stor produktion av dokument som inte var tillräckligt väl anpassade till verksamheten. Trots att 
stabsläget syftar till att öka handlingskraften beskriver flera enhetschefer en hög produktion av dokument, som i vissa fall inte 
var anpassade till den operativa vardagen. Exempelvis togs styrdokument fram utan att rådfråga verksamheten. Exempel lyfts att 
riktlinjer förmedlats till verksamheterna som i praktiken inte är genomförbara givet de arbetssätt som används. I dessa fall 
påpekas att det hade varit mer effektivt att inkludera verksamhetens chefer tidigare i beslut, för att minska riskerna för 
dubbelarbete och/eller missförstånd. 

Den inriktning avseende tillitbaserat ledarskap som funnits inom förvaltningens verksamhet tidigare, anses enligt många 
enhetschefer ha försvunnit under hanteringen av pandemin. Det finns en förståelse för att besluts- och förankringsprocesser 
behöver se annorlunda ut vid en kris då verksamheten är under hård belastning. Samtidigt har krishanteringen belyst vikten av
att ha tillit till verksamheten  och deras förmåga att hantera det uppkomna läget. Det är viktigt att hitta en bra balans och
säkerställa att detta upplevs spegla verkligheten. 

Medvetenhet om avståndet i krisledningen. De som deltar i staben och krisledningen har i intervjuer beskrivit på olika sätt att 
de förstått att det uppstått ett avstånd. Samtidigt är de också stolta över med vilken hastighet de arbetat under pandemin. 
Styrande dokument och rutiner har tagits fram på kort varsel, och möjligheterna till förankring har varit begränsade.

Framförallt upplevs avståndet stort i den egna regin. Paradoxalt nog är det i den egna regin som avståndet upplevs som störst. 
De privata enhetschefer som intervjuats har egentligen fått ett närmare samarbete med kommunen nu än tidigare.
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EXEMPEL PÅ UTMANINGAR I DET NATIONELLA STYRSYSTEMET UNDER 
PANDEMIN (UR VERKSAMHETENS PERSPEKTIV)
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Myndigheter

Kommunledning

Vård- och omsorgsförvaltningens ledning

Verksamheter (enhet)

Nivå Utmaningar Konsekvenser

▪ Ny situation, traditionella sektorsansvar utmanas i kris

▪ Osäkerhet gällande mandat och förmåga att styra andra i 
enlighet med närhetsprincipen

▪ Viss kunskapsbrist när det gäller kommunernas 
ansvarsområden, särskilt inom hälso- och sjukvård 
(hemsjukvård)

• Sänder sena, otydliga och ibland motstridiga signaler och 
rekommendationer

▪ Ett antal förvaltningar som bara påverkas marginellt

▪ De två största verksamheterna påverkas i stor utsträckning 
(skola och vård och omsorg)

▪ Utmaning i att balansera och dimensionera såväl ett 
långtgående geografiskt områdesansvar som hälso- och 
sjukvårdsansvar

• Har svårt att stödja verksamheterna med annat än resurser 
och metodik kring traditionell kris- och stabsutformning

▪ Behöver hantera omedelbara behov för att motverka 
smittspridning till de ”äldre och sköra”

▪ Detta görs utan att ha tydliga förhållningsregler från 
sektorsansvariga myndigheter

▪ Försöker hantera krisens olika förlopp genom att ha en lagom 
dimensionerad ”stabsliknande” krisorganisation (liten men 
med tillräcklig handlingskraft)

• Leder till stor belastning på vissa nyckelroller i 
organisationen

▪ Verksamheten fortgår som vanligt men med utökade krav 
(från övriga nivåer) inom flera områden

▪ Upplever att kraven är mindre väl anpassade till verksamheten 
vilket leder till att delar av dom följs och andra inte

• Behöver hantera och kommunicera hela systemets olika 
signaler till personal, brukare och anhöriga
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UTMANING I ATT ANPASSA KRISLEDNINGEN

”Sen var ingen beredd på att ha krisledning i ett år, då 
funkar inte stabsrollerna längre. Vi har lekt krisledning 
samtidigt som vi behövt förvalta i ett helt år och då blir 
folk griniga för att man inte arbetar med förankring, för 
det gör man ju inte i krisledning generellt. Blev en krock 
efter ett tag då vi var i krisledning och stab, medan 
förvaltningen nog inte riktigt var det.”

Inledningsvis fanns det en stor nytta av att aktivera krisledningen på förvaltningen. För de som ingick i krisledningen och 
staben innebar det att det fanns en struktur för hur ledningen skulle kontrollera och uppdatera läget. Det fanns också en struktur 
som gjorde att resurser som inte normalt befann sig i förvaltningsledningen också kunde hoppa in.

Bemanningen av staben bedöms ha varit korrekt utifrån ett snabbt krisförlopp, men lärdomar finns avseende hur detta 
anpassa utifrån ett längre skeende. Det tycks finnas olika erfarenhet och kunskap om vad ett stabsläge de facto innebär och hur 
arbetssättet i ett stabsläge ser ut. Pandemin har även inneburit ett längre krisförlopp än ”normalt” vid kriser. Därmed har 
organisationen behövt verka i en slags gråzon mellan kris (hög belastning, kort tidsförlopp) och vad som möjligen kan jämföras 
med ett krigstillstånd (hög belastning, längre tidsförlopp). När rutiner för detta saknas eller ej är beprövade i verksamheten kan 
därmed ändamålsenligheten i stabens organisation behöva omprövas vid längre förlopp.

Resurssättningen i staben påverkade distansen till verksamhetsnivån. Inledningsvis bestod stabsmötena av ett mindre antal 
medarbetare, bland annat saknades verksamhetscheferna för boende och hemtjänst i grupperingen. Flera av de intervjuade 
uppger att det här blev konstigt. Det blev en onödigt lång distans mellan verksamheten och den egentliga krisledningen.

Nyckelroller blev hårt belastade. Eftersom mycket av pandemin handlat om åtgärder inom hälso- och sjukvårdsområdet har 
MAS haft en nyckelroll i hela pandemin. Även andra traditionella ”förvaltningsroller” blev hårt belastade. Det har funnits stöd 
runt den funktionen och staben kom att utökas av en ”utökad stab” efter en tid. Det var också svårt att ha resurser inne från
övriga delar av kommunorganisationen eftersom det behövdes så pass mycket verksamhetskunskap ur logg 21 april

Många som ingått i staben upplever att det varit komplicerat att växla till ”stabsrollerna” och kunna hålla fokus på 
uppdragen, samtidigt som det funnits svårigheter för medlemmarna i stabsgruppen att tolka vad som ingår i rollen och inte. 
Detta är faktorer som kan hanteras genom mer övning och tydligare styrande dokument avseende förvaltningens organisering 
vid kris. 
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ERFARENHETER AV OLIKA KRISNIVÅER PÅ ANNAT HÅLL

Hur? Fördelar Nackdelar Risker

1. Aktivera krisledning (enligt RSSL/LSSL) och stabsmetodik

• Enligt krisberedskapsplaner • Beslutskraft
• Effektivitet
• Möjlighet att styra resurser

• Bryter beslutskedjor
• Sätter organisationen i ett vakuum
• Tar tid från nyckelpersoner
• Viss otydlighet om beslutsmandat

• Krisledningen uppfattas som långt ifrån 
verksamheten och verkligheten 

2. Aktivera krisledning enligt stabsmetodik men anpassa modellen

• Ge högsta linjechefer beslutsfattarroll i 
krisledningen

• Tydliggöra kriterier för hur länge en stab ska 
vara aktiverat för att fylla sitt ändamål

• Komplettera krisberedskapsplaner avseende 
vad som styrs och var, hantering av ordinarie 
verksamhet, frekvens av möten etc. beräknas 

• Samma som alternativ 1
• Säkra funktionalitet för ett utdraget förlopp

• Ordinarie verksamhet nedprioriteras och 
upplevs ledarlöst under längre period

• Kan bli för stor gruppering på bekostnad av 
effektivitet

• Konfliktytor kan ev. uppstå

3. Inte aktivera krisledning enligt stabsmetodik men anpassa ordinarie styrmodell

• Förstärka linjeledning med kompletterande 
funktioner/stöd. Tillfälligt mandat för t.ex. 
styrning av resurser om regelverk tillåter

• Upprätta styrgrupp för central koordinering
• Sätta upp forum/funktionsgrupper för 

hantering av regionala processer (t.ex. 
provtagning)

• Se över och säkerställa att krisledningsstruktur 
tar höjd för samtliga förvaltningar inom 
regionen (utan att aktivera 
krisledningsnämnd)

• Enklare för verksamheten som behåller 
normal linjestruktur och chefsled, lokal 
beslutskraft

• Tillgänglig krisledningskompetens
• Ett svagare mandat avseende omfördelning av 

resurser

• Svagare signalvärde. Kan upplevas som 
ledarlöst från Regionen som signalerar att det 
inte är allvarligt läge

• Stuprörstänk kan förekomma där 
prioriteringar endast sker till den egna 
verksamheten, mindre samverkan och 
synergieffekter

Källa: ”Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det 
nya Coronavirusets effekter” 
Dnr 20RS9120 2020-12-21
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SÄRSKILDA TEAM OCH AVDELNINGAR HAR ÖKAT KOMPETENSEN OCH 
MINSKAT ORON HOS MEDARBETARE INOM BÅDE VÅBO OCH KVARBO

”Covidteamet har varit en stor framgångsfaktor, oron la 
sig platt på en gång hos personalen när det kom på 
plats. De har skött det fantastiskt bra”

”Det teamarbete som varit inom Covidteamet önskar de 
flesta att vi alltid skulle ha, oklart varför vi inte alltid kan 
jobba i team” 

” Att inrätta covidteam skapade mycket positivitet i 
organisationen. Handlade om våra medarbetares 
möjlighet att jobba på ett säkert sätt. Så fort det var 
misstänkt smitta så tog de över och vårdade de 
personerna. Vi kompetensförsörjde dom tidigt”

Covidteamet anses vara en stor framgångsfaktor i förvaltningens hantering av Covid-19. För att minimera smittspridning och 
säkra hög kompetens inom smitthanteringen, skapades ett särskilt team inom hemtjänsten som hanterade vårdtagare med 
misstänkt eller konstaterad smitta. Detta anses dels ha resulterad i mer kvalitativ vård av Covid-19, samt ha minskat oron hos 
medarbetare inom hemtjänsten. De personer som ingått i teamet har fått ökad kompetens inom området vilket minskat riskerna 
för smittspridning på grund av kompetensbrist inom området. 

Den särskilda covidavdelningen för personer med konstaterad smitta som var boendes hemma med stora behov av vård, anses 
vara en framgångsfaktor. Det finns dock en undran gällande varför den särskilda avdelningen dels inte upprättats snabbare, dels 
varför den inte fått samma uppmärksamhet som Covidteamet inom hemtjänsten. 

Det finns framför allt en önskan hos enhetschefer att ha ett stödjande team motsvarande det som fanns inom hemtjänsten.
Flera av de syften som framhölls med Covidteamet hade varit relevanta även inom VÅBO, exempelvis koordinera tillgång till 
skyddsutrustning samt vara konsultstöd för kommunerna.
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Syfte och effekter med ett mobilt Covid-team*:
• Effektiv diagnostisering genom att ansvara för bedömning och provtagning
• Bedöma på vilken vårdnivå patienten ska vårdas.
• Säkrad kommunikation mellan kommun och region (primärvård och infektion) gällande patienter med Covid-19
• Utgöra konsultstöd för kommunerna samt för region (primärvård och infektion)
• Utföra vård på patient som vårdas i hemmet eller på särskilt boende tills ordinarie personal har introducerats.
• Ge nödvändig information till kommunens personal om patientens hälsotillstånd och om fortsatt vård och behandling.
• Stötta personal som vårdar smittad patient.
• Hålla allmänna informationsmöten till berörd personal där smittad patient finns.
• Ansvara för att berörd personal har lämplig skyddsutrustning.
• Koordinera då en patient kräver annan vårdform via ambulans för att säkra att information finns om patient med infektion till ambulanspersonal
• Koordinera, prioritera och säkra tillgång till skyddsutrustning.

*Enligt minnesanteckning från tillfället för bildandet av covidteamet
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PANDEMIN ÄNDRADE DE FLESTAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN – HAR BIDRAGIT 
TILL FRIKTION

”Hade varit skönt om de på förvaltningen kunde ta sig 
tid att komma in till oss och kika för att hjälpa. De är 
livrädda för smittan men vi jobbar i det varje dag. Finns 
ingen anpassning där. Bra att de tar smittan på allvar 
men de borde ha förståelse för att ibland måste de 
komma in”

Arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare och chefer har minst sagt förändrats under det senaste dryga året, men på 
väldigt olika sätt beroende på vilken del vi förvaltningen som de hör till. Inom verksamheterna inom förvaltningen har 
personalen medvetet arbetat i en riskmiljö, då de vårdar patienter och är på plats trots bred nationella riktlinjer om att arbeta 
hemifrån till så hög utsträckning som möjligt. De som arbetar inom tjänster på förvaltningen som går att genomföras hemifrån 
har gjort det i en väldigt hög utsträckning, som sin tur får konsekvenser på ergonomi och arbetsbelastning från ett annat 
perspektiv. 

De delar av förvaltningen som arbetar hemifrån under perioden upplevs i vissa situationer ha lägre förståelse för när det finns 
behov av stöd på plats i verksamheterna. Baserat på ställningstagandet att den personal som inte måste vara på plats ska 
arbeta hemifrån är det inte säkert att denna upplevelse innebär att denna personal bör åka in till arbetsplatsen, det finns dock
ett behov av att vara tydlig gällande om och i sådana fall när personal från stöd funktioner kan/bör stötta på plats. Detta både 
för den personal som arbetar hemifrån och personal och chefer som fortsatt arbetar på plats. 

Att skydda personal från smitta genom att hålla avstånd på arbetsplatsen anses inte ha tagits i beaktning i tillräckligt hög 
utsträckning. Exv. anses beslut och riktlinjer avseende hur och vart möten får genomföras på arbetsplatsen ha tagit för lång tid 
att få på plats. Driftpersonalen anses sitta trångt i de lokaler som idag används vilket försvårar möjligheterna att hålla avstånd 
från varandra. Det finns också en oro hos skyddsombud för att verksamheten alltför snabbt kommer ”återgå till det normala” 
med personal som samlas i trånga utrymmen. Något som i framtiden kan leda till att nya smittor snabbt får fäste i personalen.

Det finns en viss friktion mellan enheterna inom förvaltningen för Vård & Omsorg, särskilt mellan HSL- och SOL-enheter. 
Delvis beroende på traditioner sedan tidigare, skillnader i synen på utbildning och mandat/ansvar för vårdinsatser. Den del i
denna friktion som avser hanteringen av pandemin verkar ha rotorsaker i brister i informationsflödet mellan centrala delar av
förvaltningen, chefer och medarbetare och berörs ytterligare i avsnittet ”Kommunikation och information” i denna rapport. 
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STABSGRUPPEN OCH ANDRA CENTRALA FUNKTIONER UPPLEVER ATT 
KOMMUNIKATIONEN FUNGERAT MYCKET VÄL UNDER PANDEMIN…

”Det jag är mest stolt över är kommunikationen och 
transparensen, vilket gjort att verksamheten kunnat gå 
framåt hela tiden.”

”Bestämde oss snabbt att gå ut med enhetsbrev, vi har 
haft möten varje vecka med alla chefer, och haft 
kontinuerlig facklig samverkan, tycker att vi varit väldigt 
transparenta.”

Stabspersonal och andra centrala funktioner är mycket nöjda med kommunikationen och anser att den kommunikations- och 
informationsprocesser/-verktyg fungerat mycket väl. Enhetsbrev, ”covidmöten” med enhetschefer och den fackliga samverkan 
är några exempel som lyfts av stabspersonal som framgångsfaktorer.

För att hantera det höga behovet av att nå ut med information till chefer och personal har olika verktyg används. Många 
chefer på samtliga nivåer i förvaltningen har skickat ut veckovisa (ibland oftare) brev till sin personal för att uppdatera om läget, 
samt så har TV-skärmar används som informationspelare på boenden. Skärmarna har uppskattats hos personalen då det gör 
informationen mer tillgänglig än när den endast kommer i mailformat och/eller via möten. Det finns dock en önskan att på ett 
tydligare sätt belysa när ny information spelas upp via skärmarna, då det i en stressig vardag kan vara svårt att bli uppmärksam
på om informationen är ny eller ”gammal”. 

Inledningsvis upplevdes en viss svårighet med att nå ut med information till anhöriga vilket resulterade i att många frågor 
ställdes som förvaltningen fick hantera. Detta upplevs dock ha hanterats relativt snabbt och kommunikationen utåt från 
förvaltningen målgruppsanpassades ytterligare. 

Samtliga intervjuade upplever enhetschefsmötena som mycket givande. De kontinuerliga covidmötena lyfts som en stark 
framgångsfaktor under perioden. Att ha en gemensam samlingspunkt där information går ut samtidigt till samtliga 
enhetschefer, samt att det funnits möjlighet att ställa frågor har uppskattats av samtliga respondenter i denna utvärdering. 
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… MEN CHEFER INOM VERKSAMHETEN SER UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRINGAR 
AVSEENDE SÄTTET INFORMATION FÖRMEDLAS FRÅN CENTRALT HÅLL

”Det var väldigt stökigt i början då rutiner inte var 
förankrade men vi skulle veta om det ändå. Ingen hade 
koll på vart det skulle förankras. Finns fortfarande vissa 
rutiner som inte är satta, där kommunen säger en sak 
och regionen en annan.”

”Var mycket hysch-hysch med mycket information som 
vi inte fick gå ut med. Var jobbigt att sitta på information 
som man inte fick dela, förstod inte heller varför jag inte 
fick dela informationen. Exv. om man fick in smitta på en 
enhet. Vilka fick man meddela och inte? Var väldigt 
restriktivt”

”Jag fick skriva om materialet så att min personal inte 
skulle känna sig bortglömda”

Enhetschefer inom förvaltningen belyser att även om kommunikationen fungerat väl i vissa fall, att det fortfarande finns 
förbättringspotential. Den kommunikation och de stödmaterial som fördelats ut till enhetschefer anses inte alltid ha varit 
anpassad efter samtliga delar av förvaltningens verksamheter vilket skapat en känsla av en viss oförståelse för verksamheten.
Exv. lyfts det att det varit ett stort fokus på VÅBO, men att andra grenar inom förvaltningen till viss del glömts bort. Detta har 
resulterat i att enskilda chefer känt sig tvungna att skriva om material från centralt håll deras yrkesgrupp ej nämnts i det material 
som skickats ut för fördelning till medarbetare. 

De särskilda Covidmötena där samtliga enhetschefer samlas lyfts som en stor framgångsfaktor och har uppskattats mycket av 
förvaltningens enhetschefer. Mötena har skapat utrymme både för att samlat få tillgång till information, samt att ställa frågor. 

Genom Covidmötena upplever de privata utförarna att informationsflödet till dem blivit bättre under pandemin än innan. 
Genom dessa möten får de privata utförarna samma information som de interna, samt vid samma tillfälle och även tillfälle att 
ställa frågor direkt, vilket inte funnits till samma utsträckning tidigare. 

Det finns en upplevelse av att informationen och kommunikationen kring konstaterad och/eller misstänkt smitta varit 
omgiven av mycket frågor och stor försiktighet vilket påverkat chefer och personal. Exempelvis beskrivs situationer där 
konstaterad smitta funnits på en enhet vid ett VÅBO där det ej var självklart att enhetschefen kunde berätta detta för personal 
på andra enheter på samma boende (Detta område berörs även i bild 21 avseende tolkning av lagutrymmen).
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PANDEMIN HAR INNEBURIT ETT STORT INFORMATIONSFLÖDE… 

”Det är viktigt att ha tillit och 
förtroende för varandra och 

förstå att ny information 
kommer hela tiden”

”Kommunikationen har brustit och 
brister fortfarande just kring 

smitta. Det är sällan som jag får 
reda på att det är smitta på något 

ställe. ”

” Upplägget med covidmötena
har varit ett vinnande 

koncept. ”

”Det kom så mycket nya riktlinjer och 
rutiner hela tiden så att jag som chef 
valde att hålla på de i 24h för att inte 
överösa min personal med saker som 

ändå ändras inom ett dygn”

”Krockade en del med boendena 
initialt då vi fick olika 

information på olika enheter 
gällande riktlinjer och 

stödmaterial” 
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…vilket resulterar i svårigheter att tolka och agera på informationen, 
samt att informationen når fram olika väl beroende på var du befinner 

dig i organisationen
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FACKLIG SAMVERKAN UTVECKLADES UNDER PERIODEN

”Var inte en rolig situation med Kommunal i början, men 
blev ett lugn i det fackliga efter vi skapade Covidteamet” 
(enhetschef)

”Bitvis har det varit oro kring skyddsutrustning och då 
har vi kunnat ta upp det tillsammans. Har skapats en bra 
förståelse och ett bra samarbete mellan olika 
funtkoner.” (representant skyddskommittén)

Observationerna påvisar att den fackliga samverkan inom förvaltningen inte fungerade enligt allas önskemål initialt i 
pandemins skede, men att samverkan har förbättrats under tidens gång. Arbetet inom skyddskommittén där förvaltningens 
skyddsombud ingår upplevs ha fungerat väl och varit ett bra forum för informationsdelning och samverkan. Inom 
skyddskommittén upplevs det har varit högt i tak och möjligt för de deltagande att lyfta och diskutera olika frågor tillsammans 
med olika yrkesgrupper på ett bra sätt.

Den diskussion som fortgått under hela perioden har avsett skyddsutrustning där det finns delade åsikter om hur väl 
hanteringen av det skötts. Vissa påpekar att det var brist på skyddsutrustning i hela landet och det därmed är förståeligt att det 
tog en stund innan det var på plats. Bristen på skyddsutrustning har skapat både oro och irritation hos förvaltningens 
medarbetare då det dels inte fanns förberett på förhand, dels tog tid innan det fanns på plats. Även det faktum att 
skyddsutrustningen varit olika och/eller används till olika utsträckning hos olika yrkesgrupper har skapat frustration vid tillfällen 
(nämns ytterligare avsnitt avseende kommunikation & information)

Initialt fanns en hög nivå av oro hos personal som arbetar nära både vårdtagare och sina medarbetare, som ej kan undvika 
närkontakt med andra personer i sitt dagliga arbete. Denna oro och arbetsmiljöperspektivet var en högt prioriterad fråga i 
dialogen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. När Covidteamet skapades minskade dock denna oro och det 
ansågs även skapa en bättre och mer hållbar arbetsmiljö för medarbetarna, vilket minskade ”friktionen” mellan arbetsgivaren 
och de fackliga organisationerna.
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INTERN OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE SAMVERKAN UTVECKLADES 
UNDER PERIODEN

”Var inte en rolig situation med Kommunal i början, men 
blev ett lugn i det fackliga efter vi skapade Covidteamet” 
(enhetschef)

”Vi var ett av de första boendena som hade smitta. 
Planerna som vi och kommunen tagit fram därefter var 
inte iscensatta vid det tillfället så mycket fick tas fram 
under tidens gång. Upplevde ett fantastiskt samarbete 
med kommunen, både gällande skyddsutrustning och 
annat. Den yttre planeringen var väldigt bra” 
(enhetschef, privat boende)

Samverkan mellan enheterna har överlag fungerat bra, utöver den friktion som nämnts tidigare avseende konflikter gällande 
skyddsutrustning. Det finns en stödjande kultur inom enheterna och det har funnits ett fullt fokus på att hålla smittspridningen 
nere och ta hand om vårdtagare på bästa sätt, vilket enligt vissa minskat antalet konfliktytor jämfört med tidigare. Beslut att 
samverka och stötta varandra över privata/interna gränser har varit viktigt enligt många. Exv. har hemsjukvården stöttat privata 
aktörer med vikarier vid vissa tillfällen.

Samverkan med Serviceförvaltningen lyfts fram som mycket viktig samt att den varit bättre under hanteringen av pandemin, 
än den upplevts varit tidigare. Den påfrestning som pandemin inneburit för förvaltningen för vård och omsorg, tycks ha 
resulterat i en kraftansamling från andra stödförvaltningar i samverkansarbete över förvaltningsgränserna. Detta är något som
observerats på samtliga nivåer av förvaltningen och som uppskattas, särskilt avseende arbetet med vårdtagarnas in- och 
utflyttningar från VÅBO.

Samverkan med de privata har också stärkts. Här har framför allt hemsjukvården varit viktig för de privata boendena. En del 
irritation tycks ha uppstått gällande ansvar för utbildning i basala hygienrutiner m.m. men på det stora hela är de privata vi 
intervjuat nöjda med samarbetet och tycker att det i många delar har överträffat deras förväntningar.

Den samverkan som skett med regionen har varit avgörande för framgången. Framför allt uppskattas att regionen kunde bistå 
med skyddsutrustning. Det tog ett tag innan det stod klart att den fanns tillgänglig där, men det har hela tiden funnits en 
beredskap för att bistå kommunerna med utrustning enligt intervjuade.

Samarbetsforum har utvecklats över tid och på olika nivåer. Inledningsvis var det svårt att hitta fram i samarbetet eftersom det 
fanns olika bilder och behov som gav upphov till irritation. Exempelvis fanns det i början en osäkerhet gällande hur smittade
brukare skulle hanteras. Skulle dom in till sjukhus eller finnas kvar i verksamheten? På smittskydd (regionen) fick de också ta 
emot väldigt många frågor inledningsvis om hur verksamheten skulle utformas för att minimera risk för smittspridning. 
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ERFARENHETER FRÅN NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ
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”Jag upplever att det gick fort och var efterfrågat från samtliga att vi hanterade samarbetsforum på flera olika nivåer. Jag 
tror att det samarbetet har givit ett utfall som är positivt med lägst antal avlidna per smittade. Här tror jag också att 
kommunerna var särskilt bra på att ta hand om och vårda sina patienter bra.” (Region Halland)

”Vi har ju inte haft någon uttalad samplanering av det här med krishantering innan. Det som vi är övertygade om och 
som är viktigt är att vi skiljer på olika typer av kriser. Det är så uppenbart att det här arbetssättet vi haft för krishantering 
inte är anpassat till den här typen av kriser. Inför framtida pandemier behöver vi se över hur det ska fungera mellan 
kommuner och smittskydd.” (Region Halland)

”Tycker att socialcheferna har varit fantastiskt duktiga. Men jag ser också att vissa brister som vi haft 
tidigare blivit väldigt synliga. Vi har inte riggat kommunerna tillräckligt väl för att hantera HSL.” (SKR)

”En krisorganisation fyller ju bara sitt syfte så länge den ordinarie inte kan ta sitt ansvar. Närhetsprincipen är ju 
grundläggande här. Därför behöver man ju så snabbt som möjligt gå tillbaka till en ordinarie verksamhet. Här har 
kommunerna gjort olika, någon har aktiverat sin krisledningsnämnd, medan andra har legat kvar i ordinarie strukturer 
väldigt länge.” (Länsstyrelsen Halland)

Det vi har lärt oss i samarbetet är att gasa och bromsa när det gäller samverkansforum, vi har dragit upp många när det 
uppstått problem som behöver lösas, men sen har vi fått pausa det samarbetet. Vi har fått känna av det här lite.” 
(Länsstyrelsen Halland)



SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR
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1. Stabsmetodiken var till nytta för att stabilisera och tydliggöra inriktningen i 
krisens inledningsskede – lika viktigt var det att sen växla till ett mindre 
skarpt läge.

2. Det krävdes mycket inledande arbete för att både styra upp befintliga och 
ta fram nya styrande och stödjande dokument – vilket också gjordes 
snabbt och effektivt

3. En proaktiv, erfaren och trygg förvaltningsledning har bidragit till stabilitet 
under krisen

4. Flexibilitet och omställningsförmågan har utvecklats

5. Det nära ledarskapet har varit viktigt och rätt prioriterat

6. Särskilda Covid-enheter/team har haft positiv inverkan på organisationen 

7. En utvecklad samverkan mellan hemsjukvård och boende/hemtjänst och 
mellan privata och kommunala verksamheter – även om en del konflikter 
uppstått längs vägen

8. Flera kommunikationsinsatser har varit viktiga och uppskattade

9. Facklig samverkan i skyddskommittén en viktig framgång

10. Stöd från övriga delar av kommunorganisationen och från regionen

Det finns ett antal positiva slutsatser som visar att pandemin på 
det stora hela har hanterats bra i Kungsbackas vård- och 
omsorgsverksamhet (och av kommunen i stort). Det finns flera 
förklarande faktorer till detta.
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1. Krisberedskapen behöver övas och anpassas efter pandemin. Den behöver 
också vara mer dynamisk sett till vilken typ av kriser vi behöver ha 
beredskap för.  

2. Stabsmetodiken och krisledningen ska hanteras med försiktighet. Att växla 
från en välfungerande ledningsgrupp till krisledning innebär en stor 
förändring både i ledningsgrupp och verksamhet.

3. Mellanläget ”stabsliknande” organisation bidrar till hög ansträngning för 
förvaltningens egen personal.

4. Stabsläget under våren ledde till en alltför stor distans till verksamheten –
upplevdes som avsaknad av tillit.

5. Hanteringen av sekretess gällande dödsfall, smittspridning och 
pandemiplanering har varit utmanande och påfrestande i verksamheten.

6. Tydlig kommunikation om själva krisorganiseringen saknades.

7. Stödjande Covid-team hade behövts även inom VÅBO.

Lärdomarna som dragits är framförallt kopplade till hur 
stabsmetodiken kan utvecklas. Det är samtidigt viktigt att 
framhålla att många av lärdomarna är generella – som 
exempelvis vikten av att ha en kontinuerlig dialog om 
utformning av rutiner och verksamhet. Kanske framförallt vikten 
av en tät dialog mellan verksamhet och specialistresurser.

45

SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR

L



VÅRA REKOMMENDATIONER
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Skapa forum för samtal 
om vad pandemin har 

inneburit för 
medarbetare och chefer

Öva på stabsmetodiken

Säkerställ att styrande 
dokument som tagits 
fram anpassas till ett 

normalläge

Gör lärdomarna från VO 
mer allmänt kända i 

kommunen, nästa kris 
kanske gäller en helt 
annan verksamhet

Hantera VO:s ”backlog” 
smart - erbjud extra 

resurser till 
förvaltningen även efter 
att pandemin klingat av

Ta tillvara på 
lärdomarna från en 
kaotisk och komplex 

arbetssituation

REKOMMENDATIONER



• Forumen behöver bygga på en öppen dialog i blandade grupper av 
medarbetare och chefer. 

• Vi tror att det finns ett behov av att ventilera det som personalen 
arbetat i under året. Men det är lika mycket ett tillfälle för att hitta nya 
sätt att reflektera för att lära och bygga något nytt. Områdena är breda 
men kan exempelvis innefatta:

• Hur har den höga personliga risken för smitta påverkat mig?

• Hur har HSL- och SoL-frågor krockat och hanterats?

• Hur har de närvarande (och i vissa fall frånvarande) cheferna 
upplevts i verksamheten?

• Hur har vi hanterat de basala hygienrutinerna?

• Under året som har gått har det uppstått många olika dilemman och 
utmaningar vilket kan omvandlas till fruktbara frågeställningar för 
dialog.

• Vi ser att det här kan leda till att stärka de delar av tillitsbaserat 
ledarskap som tidigare byggts upp inom förvaltningen.
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Skapa forum för samtal om vad pandemin har 
inneburit för medarbetare och chefer

Rekommendation 

• WS-serie för olika grupperingar utifrån specifika 
övergripande teman

• Lärande team över verksamhetsgränser – hur har 
pandemin upplevts ur olika perspektiv

• Konkretisera lärdomarna till en handlingsplan för 
framtiden

Aktiviteter

Att stärka den gemensamma förvaltningskulturen och 
utveckla tilliten i styrningen

Syfte
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REKOMMENDATIONER

• En del av det komplicerade läget i inledningen av krisen kan sannolikt 
kopplas till att det inte övats så mycket på stabslägen vid förvaltningen.

• Eftersom det innebär ganska stora förändringar att växla från en 
traditionell förvaltningsledning till en krisledning med stab behöver det 
fortsatt övas på detta med de erfarenheter som pandemin inneburit.

• Det stabsliknande tillståndet som gällt under en lång period behöver 
också vara något som utvärderas.

Öva på stabsmetodiken

Rekommendation 

• Definiera ett arbetssätt för hur stabsmetodik bör 
tillämpas specifikt med förvaltningens 
förutsättningar, exv. struktur och rollfördelning

• Fastställ en övningsform och övningscykel för att 
”nöta in” dessa önskvärda rutiner och beteenden, 
antagligen s.k. seminarieövning (”table top”)

• Genomför systematiskt över tiden och öka förmåga

Aktiviteter

Stärka beredskap för nästa kris

Syfte



50

REKOMMENDATIONER

Säkerställ att styrande dokument som tagits fram 
anpassas till ett normalläge

Rekommendation 

• Genomgång av samtliga dokument och 
delegationer med både verksamhets- och 
förvaltningsrepresentation

• Kategorisera dokumenten utifrån ”kris” och 
”normalläge” eller liknande

• Lägg fokus på att omforma underlag som bedöms 
relevanta även för normalläge

Aktiviteter

Stärka beredskap för nästa kris, och utveckla 
verksamheten

Syfte

• Under året har det producerats uppskattningsvis ett 40-tal olika 
styrande dokument (både uppdateringar och en del helt nya). Dom här 
behöver omhändertas inför en mer vardaglig situation.

• Pandemiplanen är ett exempel. Den har nu använts som ett 
”arbetsdokument” som uppdaterats för just den här pandemin. Den 
behöver göras mer allmän igen för att vara relevant vid en kommande 
pandemi.

• Vi har samtidigt många dokument som rör HSL-frågor som är viktiga för 
våra primärt SoL-reglerade verksamheter. Dom här behöver uppdateras 
utifrån den input som kommit från verksamheterna. De som är 
relevanta även när det inte är pandemi behöver anpassas till 
verksamheten för att göra nytta. 

• Dra nytta av möjligheterna att stärka vissa perspektiv som kanske 
tidigare varit bortglömda eller underutvecklade, exempelvis basala 
hygienrutiner.
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REKOMMENDATIONER

Gör lärdomarna från VO mer allmänt kända i 
kommunen, nästa kris kanske gäller en helt annan 

verksamhet

Rekommendation 

• Gemensam WS med KLK (särskilt krisberedskap 
och säkerhet)

• Lär av långsiktigheten i denna kris - och vilka 
anpassningar som behöver göras för att stärka 
metodiken

• Särskild WS med HR kopplat till samverkan i kris

Aktiviteter

Stärka beredskap för nästa kris

Syfte

• Under pandemin är det VO-förvaltningen som varit i huvudfokus även 
om alla andra verksamheter påverkats på något sätt. Sättet vi påverkats 
på har varit olika men ingenstans har anspänningen och arbetsbördan 
varit lika påtaglig som inom vård- och omsorgsverksamheten. 

• Med tanke på hur stora skillnaderna varit mellan olika verksamheter 
finns det anledning att göra lärdomarna från VO-verksamheten kända i 
resten av organisationen, i syfte att stärka beredskapen inför nästa 
krissituation. 

• En del lärdomar är kopplade till krisbereskapsförmågan och 
utformningen av metoderna. Hur förvaltningen har rört sig upp och ner 
i ”stabstrappan” är lärorikt även för andra. Även hur svårt det är att 
byta resurser i staben under en pågående kris. En helt distansbaserad 
krisledning är också en lärdom.

• Andra lärdomar är mer allmänna och handlar om kommunikation, ett 
närvarande ledarskap och specialiserade resurser för utmanande 
händelser (Covid-team), här behöver det finnas ett särskilt HR-fokus.

• Kommunen behöver också värdera vilka delar av kommunens 
upphandlade tjänster och varor som kan vara relevanta i olika typer av 
krislägen, bevisligen fungerade inte leveranskedjorna av 
skyddsutrustning under pandemins inledningsskede.
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REKOMMENDATIONER

Hantera VO:s ”backlog” smart - erbjud extra resurser 
till förvaltningen även efter att pandemin klingat av

Rekommendation 

• Säkerställ tillgång till resurser från KLK och övriga 
under åtminstone dec 2021

• Uppdatera tidigare utvecklingsinitiativ och andra 
aktiviteter utifrån det nya läget

• Fatta beslut om det behövs långsiktig förstärkning av 
resurser vid VO-förvaltningen

Aktiviteter

Bidra till snabbare återgång till normal situation för 
VO-förvaltningen

Syfte

• Tänk långsiktighet – att nu när pandemin är över finns det en ”backlog” 
av uppgifter som behöver genomföras. Här kan VO-förvaltningen 
behöva stöd från andra förvaltningar för att kunna komma ikapp.

• Andra förvaltningar har övergått till vad som liknar ett normalläge 
redan i höstas, samtidigt som den andra vågen tog fart och innebar en 
hög arbetsbelastning för VO-verksamheterna.

• Därför behöver det finnas tillgängliga resurser inom allt från 
kommunikation till analys och dokumenthantering för VO även under 
en tid efter pandemin. 

• Det här krävs för att verksamheten ska kunna hinna ikapp och återgå till 
ett normalläge där utvecklingsinitiativ och daglig drift löper på enligt 
plan.
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REKOMMENDATIONER

Ta tillvara på lärdomarna från en kaotisk och komplex 
arbetssituation

Rekommendation 

• Sammanställ värdefulla metoder och rutiner från 
stabsliknande arbetssätt för att hantera 
utmanande situationer även i vardagen.

• Skapa återkommande övningstillfällen för att 
stärka dessa metoder och verktyg

Aktiviteter

Utveckla styrnings- och ledningsmetodik för chefer i 
förvaltningen

Syfte

• Även om just stabsläget har inneburit utmaningar i arbetssätt för 
förvaltningsledningen finns det anledning att använda sig av delar av 
verktygen därifrån för att synliggöra vägval vid beslut.

• Vi ser också att det finns ett behov av att uppmärksamma den metodik 
som kan användas i komplexa sammanhang. Rutiner och tydliga 
metoder för hur vi ska gå tillväga för att ringa in problem eller gå till 
handling är viktiga verktyg även i en vardag utan pandemi.

• Det här gäller framför allt chefer men också många medarbetare. De 
olika nivåerna av krisläge (i pandemiplanen) kräver olika typer av 
angreppssätt.



APPENDIX

Fördjupning slutsatser och lärdomar
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FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER AVSEENDE FÖRVALTNINGENS 
FÖRBEREDELSER OCH INLEDANDE STYRNING

Stabsmetodiken var till nytta för att stabilisera och tydliggöra inriktningen i krisens 
inledningsskede – lika viktigt var det att sen växla till det ”stabsliknande” läget

Det är uppenbart att den inledande krisledningen enligt kommunens metodik gav 
en struktur för de centrala delarna av förvaltningen (avdelningschefer, 
stödfunktioner, MAS, SAS m.fl.). Ramverket gav en tydlighet i vad som förväntades 
och behövde genomföras. Det gav också igenkänning från ett möte till nästa. 

Förvaltningsledningen har också varit noggrann med att byta metodik när 
stabsläget inte längre behövdes. Under höstens kris har förvaltningen inte gått 
upp i samma krisorganisation som under våren.

En viktig faktor som bedöms ha påverkat hanteringen i förvaltningen har också 
varit den från början satta inriktningen för pandemihanteringen. 
Förvaltningschefen tog fram en inriktning som lydde ”Verka för att minska 
smittspridning. Skapa uthållighet i verksamheten.” Med denna inriktning så 
täcktes både arbetsgivarperspektivet och hälso- och sjukvårdsperspektivet in, 
vilket har varit bra för den långsiktiga hanteringen av krisen.

Det krävdes mycket inledande arbete för att både styra upp befintliga och ta 
fram nya styrande dokument – vilket också gjordes snabbt och effektivt

Inledningsvis behövde samtidigt ett stort antal styrande dokument tas fram eller 
revideras för att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett sätt som levde upp till 
målet om att minska smittspridningen. 

Detta snabba arbete ledde till frustration hos enhetschefer i verksamheten som 
upplever att styrande dokument producerades utan att det togs tillräcklig hänsyn 
till verksamhetens utformning och behov. Det uppfattades som en detaljstyrning 
av verksamheten utan att det inhämtats tillräckligt med information om hur 
verksamheten fungerade.

Det är svårt att avgöra vad som var en rimlig ambition i detta. Men lärdomen inför 
framtiden är att ett läge sällan är så akut att det är omöjligt att inhämta 
synpunkter från verksamheten. Det är också uppenbart att både verksamhet och 
expertroller här ser ett behov av att i framtiden ha mer förankring av beslut även i 
krislägen.

S1 S2

Fördjupning
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FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER AVSEENDE LEDNING OCH STYRNING 
UNDER PANDEMIN

En proaktiv men också erfaren och trygg förvaltningsledning har bidragit till 
stabilitet under krisen

Flexibilitet och omställningsförmågan har utvecklats 

Även om förvaltningsledningen i närtid inte har övat på krisberedskap har flera av 
cheferna varit med om kriser sen tidigare. Det fanns därmed en viss vana av att 
hantera övergång till krisledning. 

Det har genomgående funnits en proaktivitet i agerandet. Kungsbacka har ofta 
legat aningen före andra kommuner i viktiga beslut som bedöms kunna motverka 
smittspridning. Exempelvis när det gäller besöksförbud och skyddsutrustning.

Flera av cheferna har också funnits med länge i förvaltningen vilket har lett till en 
stabilitet som uppskattats av medarbetare och enhetschefer. Någon uttryckte sig 
som att det känts tryggt och att hon vet att beslut fattas på goda grunder.
Framtagande av rutiner och riktlinjer har förenklats av att det hela tiden funnits 
en kunnig ledningsgrupp som kan lyfta och resonera kring olika perspektiv.

Här har förstås det erfarna förvaltningsledningen varit viktig, men det har också 
varit en följd av en stabsmetodik som hela tiden givit både extern och intern 
händelsegenomgång vilket påverkat perspektiven som funnits uppe för 
behandling.

Det är uppenbart att förmågan till omställning har ökat i samhället i stort under 
pandemin. Här är vård- och omsorgssektorn inget undantag. 

Pandemin har visat att det går att fatta snabba beslut i frågor som tidigare varit 
alltför komplicerade för att kunna komma framåt. De intervjuade upplever att det 
här funnits ett gemensamt fokus som gjort beslutsfattandet enklare. Det yttre 
trycket har naturligtvis också påverkat.

Precis som på andra håll har också den digitala förmågan höjts påtagligt, 
åtminstone hos cheferna i verksamheten. Digitala möten har också intressant nog 
lett till en ökad närvaro för enhetscheferna inom hemtjänst och på boenden. 

Den nationella situationen där det särskilt under våren men också hösten funnits 
en stor osäkerhet gällande frågor som exempelvis användandet av 
skyddsutrustning, förhållningssätt till lagstiftning som krockar m.m. har också 
tvingat kommunerna att vara flexibla. 

Fördjupning
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FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR AVSEENDE 
LEDARSKAP OCH ÖVNING I KRISBEREDSKAP

Fördjupning

Det nära ledarskapet har varit viktigt och rätt prioriterat

Att cheferna skulle finnas till  för medarbetarna under pandemin har varit en 
viktig utgångspunkt för att skapa långsiktig hållbarhet. De intervjuade 
enhetscheferna upplever också att de haft närvarande chefer i sitt eget ledarskap, 
med täta ledningsgruppsmöten och ett stöd under hela pandemin. 

Även på övergripande nivå upplever de intervjuade att det har funnits ett 
kollegialt stöd i chefskapet som haft en positiv effekt under pandemin. 

S5

Särskilda Covid-enheter/team har haft positiv inverkan på organisationen –
men stödjande team hade behövts även inom VÅBO

Att snabbt organisera om växelvårdsenheter till att hantera eventuella smittade 
enligt kohortvård var ett viktigt beslut. Covidavdelningen innebar att det fanns 
möjlighet till att separera friska från sjuka. 

Covidteamet inom hemtjänsten framhålls som ett mycket bra exempel på hur 
verksamheten kunnat förena både smittskyddsperspektiv och personalens oro. 
Genom denna separata lösning för covidsjuka i hemsjukvård och hemtjänst 
skapades en trygghet i organisationen.

Teamet innebar också en möjlighet till att stärka och utveckla specifik Covid-
kompetens i en begränsad grupp. Vården blev därmed bättre anpassad till 
rådande läge.

S6
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FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER AVSEENDE SÄRSKILDA TEAM OCH 
SAMVERKAN ÖVER ENHETSGRÄNSER 

En närmare samverkan mellan hemsjukvård och boende/hemtjänst och 
mellan privata och kommunala verksamheter – även om en del konflikter 

uppstått längs vägen

Pandemin har inneburit att behovet av hälso- och sjukvårdskompetens ökat. 
Därmed har det också funnits större behov av samverkan mellan hemsjukvården 
och övriga avdelningar inom förvaltningen. De privata aktörerna har här upplevt 
sig få bra stöd.

Utifrån intervjuerna kan vi säga att det här lett till diskussioner om gränsdragning 
mellan verksamhet och hemsjukvård. Det finns enheter där förväntningarna varit 
att hemsjukvården skulle kunna hjälpa till mer än de gjort, exempelvis med 
instruktioner för basala hygienrutiner. Vi kan i nuläget inte mer än konstatera att 
det finns behov av att förtydliga vissa delar här.

Samtidigt är det många intervjuade som upplever att samverkan har ökat under 
pandemin. Att avståndet mellan olika delar av verksamheten har minskat, inte 
minst mellan hemtjänst, boende å ena sidan och hemsjukvården å andra sidan. 
Under pandemin har bägge verksamhetsgrenarna varit beroende av varandra på 
ett tydligt sätt. Det här har varit särskilt framträdande hos de privata aktörerna 
där samverkan med hemsjukvården har varit mycket mer omfattande under 
pandemin än tidigare.

S7

Flera kommunikationsinsatser har varit viktiga och uppskattade

Eftersom vi framför allt intervjuat enhetschefer är det enhetschefsmötena som 
flest intervjuade nämner som ett positivt exempel. Dom intervjuade ser att dessa 
veckovisa möten har givit en stadga åt pandemiarbetet och möjligheterna att 
ställa frågor och få en återkommande uppdatering på läget har varit väldigt bra.

Även annan kommunikation har varit viktig, exempelvis veckobreven från 
förvaltningsdirektören till medarbetarna och nämnden. Liksom de återkommande 
uppdateringarna på skärmarna vid personalens lokaler (boenden och 
hemtjänstlokaler).

Särskilt för de privata aktörerna har kommunikationen från kommunen varit 
uppskattad. De har deltagit vid de veckovisa enhetschefsmötena på samma villkor 
som kommunens egna chefer (i vanliga fall brukar mötena vara uppdelade). Det 
har också varit viktigt för de privata chefer vi intervjuat att få uppdatering om det 
lokala läget och kommunens lokala rutiner och styrande dokument

S8

Fördjupning
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FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER AVSEENDE INTERN OCH EXTERN 
SAMVERKAN 

Facklig samverkan i skyddskommittén en viktig framgång Stöd från övriga delar av kommunorganisationen och från regionen

Inledningsvis var det en del gnissel mellan fackliga företrädare och krisledningen.

Det upplevdes som att medarbetarnas arbetsmiljö kom i skymundan av andra 
frågor i början. Operativ krishantering prioriterades till förmån för 
arbetsförhållanden, där två tydliga perspektiv behövde jämkas. Över tid har dessa 
två perspektiv kunnat mötas och det var främst en utmaning inledningsvis. 

Vad som hänt därefter är att samarbetet har utvecklats för att nu beskrivas som 
en god relation med förtroendefullt samarbete mellan de fackliga 
representanterna i skyddskommittén och förvaltningsledningen. Avgörande i 
detta har varit återkommande träffar mellan ledningsrepresentant (HR) och 
fackliga företrädare och att frågor som tas upp också hanteras och besvaras.

Pandemin har därmed inneburit en tätare dialog med de fackliga än tidigare vilket 
också uppmärksammats och uppskattats. Riskbedömningar ur ett 
arbetsmiljöperspektiv har här varit en viktig del i samarbetet.

Det har funnits ett bra stöd från övriga delar av kommunen under pandemin, 
exempelvis har det funnits ett deltagande av kommunledningsresurser i staben på 
VO-förvaltningen.

Flera nämner att samverkan med serviceförvaltningen har varit särskilt viktig 
under pandemin. Inte minst i samband med flytt av boende och att säkerställa en 
smittsäker hantering.

Störst stöd fanns att tillgå under våren. Till hösten är det många som upplever att 
övriga kommunen övergått i ett nytt normalläge med pandemi och hög 
smittspridning fast en verksamhet som rullar på ungefär som vanligt (med den 
skillnaden att många arbetar hemma). Därmed sammanfaller den tyngsta 
perioden för VO-förvaltningen med att övriga förvaltningar återgår till något mer 
normalt. Det här får till konsekvens att många upplever ett mindre stöd under den 
period när det varit som tyngst.

Samarbetet med Region Halland har gått från att inledningsvis gnissla en del till 
ett gott samarbete på flera olika nivåer. Särskilt nämns samverkan gällande 
skyddsutrustning och smittskydd.

Fördjupning

S9 S10



60

FÖRDJUPNING AV SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR AVSEENDE 
LEDARSKAP OCH ÖVNING I KRISBEREDSKAP

Fördjupning

Krisberedskapen behöver övas och anpassas utifrån lärdomar i pandemin. 
Den behöver också vara mer dynamisk sett till vilken typ av kriser vi behöver ha 

beredskap för 

Det är svårt att säga att förvaltningen skulle ha varit förberedd på hur en pandemi 
skulle slå mot verksamheten eftersom beredskapen bygger på tidigare 
erfarenheter. Pandemiplaneringen utgick till stor del från erfarenheter från 
svininfluensan 2009 och var därför av begränsad nytta vid inledningen av Covid-
19-pandemin. 

Det enda vi kan säga med säkerhet är att nästa kris som VO-förvaltningen 
kommer uppleva inte kommer att vara likadan som denna. Därför behöver 
krisberedskapen bygga på metodik för att hantera osäkerhet och verktyg för att 
skapa handlingskraft i situationer där vi har en begränsad information om läget. 

Själva stabsmetodiken var samtidigt en utmaning för förvaltningsledningen. Det 
här exemplifierades av att osäkerhet rådde kring vissa av rollerna och en del av de 
personer som traditionellt ingick i staben hamnade utanför.

L1
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FÖRDJUPNING AV LÄRDOMAR AVSEENDE VARIATIONEN AV 
STABSLÄGEN UNDER PANDEMIN 

Stabsmetodiken och krisledningen ska hanteras med försiktighet. Att växla 
från en välfungerande ledningsgrupp till krisledning innebär en stor förändring 

både i ledningsgrupp och verksamhet

Mellanläget ”stabsliknande” organisation bidrar till hög ansträngning för 
förvaltningens egen personal

Lika tydligt som det är att stabsmetodiken gav en stadga i inledningen av krisen är 
det att krisledningen efter ett tag hade en hämmande inverkan på 
handlingskraften i verksamheten. När krisen är så pass långvarig som under 
denna pandemi är inte stabsläget lämpligt. 

De styrande logikerna i stabsmetodiken om spårbarhet, utbytbarhet och 
information om lägesbilder tenderade att tynga snarare än stödja beslutsfattande. 
Därför var det bra att övergå till mer av ett normalt läge efter sommaren.

Staben tillsattes också utifrån en struktur och logik som inte följde den ordinarie 
vilket gav en inledande förvirring. Det här visar på vikten av att öva och ha en 
beredskap för andra typer av insatser under en kris.

Det visar också tydligt att det behöver finnas en beredskap att växla läge snabbt 
när behovet av stab inte längre kvarstår.

Förvaltningen har i praktiken jobbat i ett slags mellanläge under stora delar av 
pandemin. Det här mellanläget har inneburit att utbytbarheten varit låg för den 
personal som varit inne i staben. Stabsrollerna har till viss del innefattat andra 
arbetsuppgifter än de traditionella vilket gjort det svårt att lyfta in annan 
kompetens på det sätt som är tänkt i en stabsorganisation. 

Det här har inneburit att det nu finns en stor ”backlog” av uppgifter som behöver 
göras efter att pandemin klingat av. Här behöver det finnas möjligheter att 
använda externa resurser på annat sätt än i just staben. Kommunikatörerna har 
använt sig av externa resurser för utvalda delar av arbetet vilket kan fortsätta.

Det ”stabsliknande” läget ger också utmaningar kopplat till mandat och rådighet. I 
en krisledningsstab kortas beslutsvägar och det skapas direktkopplingar till 
verksamheten. I det här mellanläget uppstår vissa frågetecken om vilka beslut 
som fattas på vilken nivå, och vilket mandat jag som enskild deltagare i staben har. 

Fördjupning
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FÖRDJUPNING AV LÄRDOMAR GÄLLANDE TRANSPARENS, TILLIT OCH 
SEKRETESS UNDER PANDEMIN 

Stabsläget under våren ledde till en alltför stor distans till verksamheten –
upplevdes som avsaknad av tillit

Hanteringen av sekretess gällande dödsfall, smittspridning och 
pandemiplanering har varit utmanande

Inledningsvis (delar av våren) bestod staben och stabsmötena av resurser som 
inte ansvarade för den huvudsakliga dagliga driften inom vårdboenden och 
hemtjänst. Det fanns en tanke med detta som handlade om att cheferna behöver 
finnas där för enhetschefer och personal i så stor utsträckning som möjligt och 
inte ska ”belastas” av stabsläget och delta i en massa möten.

Men att inte delta i dessa kontinuerliga uppdateringar av läget och i 
resonemangen om beslut har samtidigt lett till en distans mellan 
förvaltningsledning/stab och verksamhet som varit olycklig. Den öppna och 
tydliga kommunikationen har haft viss motverkande effekt på denna distans, men 
har inte förmått väga upp för det faktum att verksamheten i vissa fall upplevt sig 
ha ytterst begränsad påverkan på utformningen av de beslut som fattats.

De avdelningschefer som ansvarade för hemtjänst och vårdboenden borde ha 
varit mer involverade i krisledningen inledningsvis för att dels kunna delge 
verksamheternas behov och perspektiv inför beslutsfattande och dels kunna vara 
en tydligare bärare av resonemang och avvägningar som gjorts på vägen fram till 
besluten.

I intervjuerna är det uppenbart att det finns olika uppfattningar när det gäller 
frågan om sekretess. Situationen har varit utmanande såväl nationellt som lokalt 
när det gäller exempelvis hur öppen förvaltningen kan vara med information om 
smitta på boenden.

Sekretessfrågan har lett till svåra situationer för enskilda enhetschefer som 
behövt ta emot frågor från anhöriga till brukare och behövt svara på ett sätt som 
de inte riktigt förstår logiken i. Det här har också lett till att frågan hanterats olika 
från fall till fall.

Det har också blivit en konstig situation för en del privata boenden där det funnits 
en transparens gällande smitta på boenden. När de verksamheterna varit 
transparenta samtidigt som kommunens egen regi hänvisat till sekretess har det 
lett till en medierapportering som upplevts orättvis.

Samtidigt är det viktigt att framhålla att det funnits en ambition från 
förvaltningsledningen om att vara noggranna med att följa gällande lagstiftning 
och även skydda verksamheten från en påträngande medierapportering.

Fördjupning
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KID Kungsbacka 

Sammanfattande projektbeskrivning 
 

Bakgrund 

En förutsättning för att kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården samt omsorgen står 

inför, är en helhetssyn som sträcker sig över såväl olika diagnoser som över olika vårdgivares 

organisatoriska gränser.  

Ett led i detta är att skapa en systemöverblick och utökade insikter kring hur olika delar av vård- och 

omsorgskedjan fungerar tillsammans, såväl inom kommunens egen verksamhet som mellan 

kommun och region. För att på sikt skapa en sömlös vård och omhändertagande av en patient 

behöver olika vård- och omsorgsgivare, som inte delar kunskap eller information kring en patient 

sammanföras. Olika informationssystem, bland annat i form av vård- och omsorgsdata men även HR- 

och resursdata samt finansiell data, är tillgängliga för att skapa en helhetssyn för hela vårdkedjan.  

Region Halland har under flera år arbetat med att strukturera sin data samt utveckla metoder och 
verktyg för att kunna förstå och analysera befintliga data.  Genom att koppla samman olika journal, 
verksamhet- och ekonomisystem i ett datalager har Region Halland gjord det möjligt att få ut 
information om vårdutnyttjande inom hela hälso- och sjukvårdssystemet, förstå vad som driver 
kostnader och vad som genererar patientkvalité. Dock saknas viktig pusselbit i vårdflödet – den 
kommunala vård- och omsorgen. Kommunerna har på samma sätt som Region Halland möjlighet att 
förändra det sätt som de hanterar och använder data och information för att fatta strategiska och 
faktabaserade beslut. Att utveckla datalager i Kungsbacka kommun utifrån motsvarande struktur och 
modeller som Region Halland blir ett centralt steg för att skapa den helhetssyn som är nödvändig för 
att möta de utmaningar vården och omsorgen står inför. 

Mål & avgränsning 

 Målet med projektet är att utveckla en pilot, ett kommundatalager i Kungsbacka kommun, 
som möjliggör analyser av faktiska resultat och kostnader för en eller flera specifika vård- 
och omsorgsprocesser. 

 Projektet ska i ett första steg avgränsas till “Trygg och effektiv utskrivning (TEU)”. Processen 
är intressant av flera skäl; dels finns det ett arbete gjort kring processen sedan den nya lagen 
trädde i kraft, arbetsgrupper är verksamma dessutom fokuserar processen på övergången 
mellan sjukhusvård och vård eller omsorg i hemmet. Processen präglas av ett 
gränsöverskridande samarbete mellan region och kommun. 

Genomförande 

 Med stöd av CIDD och expertis i Region Halland definiera relevant patientgrupp. 

 Etablera arbetsgrupp i samverkan med representanter i Kungsbacka kommun m fl. 

 Identifiera frågeställningar/hypoteser kring vårdprocessen TEU som ligger till grund för 

analyser i CIDD.  

 Kartlägga och identifiera motsvarande data i Kungsbackas system. Inklusive Life care-data. 

 Strukturera Kungsbackas data (som är kopplad till TEU) på motsvarande sätt som i Regionens 

datalager. Genomföra analyser i Kungsbackas datalager 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Inriktning för upphandling av dagligvaruleverantör för digitala inköp 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inriktningen för kommande upphandling ska vara att 

upphandla enbart en dagligvaruleverantör för digitala inköp. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade 2020-04-15 att införa digitala inköp inom hemtjänsten. 

Nämnden beslutade också om att distribution av måltider i hemtjänsten ska övergå till att beställas och 

levereras via digitala inköp i dagligvaruhandel.  

Projektet Digitala inköp och matdistribution, har utvärderat den tillfälliga Covid-organisationen för 

digitala inköp, gjort fördjupad omvärldsbevakning, olika utredningar, haft upphandlingsdialoger samt 

kartläggning av den framtida inköpsprocessen. Styrgruppen för digitala inköp och måltider har på 

grund av resultaten i de olika aktiviteterna i projektet kommit fram till att föreslå för nämnden att 

enbart EN dagligvaruhandlare bör upphandlas inledningsvis. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

 

Beslutet skickas till 

Service 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Utifrån förstudieprojektet för digitala inköp och måltider tog Nämnden för Vård & Omsorg 2020-04-

15 följande beslut:  

 Nämnden för Vård & Omsorg inför digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten i 

Kungsbacka kommun. 
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 Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att distribution av måltider i hemtjänsten övergår till att 

beställa och leverera via digitala inköp i dagligvaruhandeln.”  

 Förvaltningens ska i projektet undersöka om det finns restaurangidkare som är intresserade av 

att leverera varm mat som ett komplement till inköp av måltider i dagligvaruhandeln.  

 Det beslutades att genomförandet ska baseras på genomförda förstudier, erfarenheter från 

digitala inköps Covid-organisation samt ny forskning och utveckling av digitala inköp i andra 

kommuner. 

Under sen vår och sommar 2020 fokuserade förstudieprojektet på att införa och säkerställa den 

temporära Covid-organisationen för digitala inköp. 

I augusti bildades en ny projekt- och styrgrupp som parallellt med Covid-organisationen fortsatte 

arbetet med att ta fram den framtida lösningen för digitala inköp och måltider. Förvaltningschef 

Lillemor Berglund fattade beslut om att projektet ska pågå hela 2021. Detta för att ta fram, 

kvalitetssäkra och införa de nya processerna kopplade till digitala inköp och måltider samt arbeta med 

effektiviseringsåtgärder kopplade till dessa processer. 

Syfte och mål med projektet 

Syftet med projektet är att effektivisera verksamhetens processer och arbetssätt och samtidigt ge större 

möjligheter till flexibilitet och delaktighet för den enskilde. Projektet ska bidra till en ökad 

självständighet, delaktighet, trygghet och tillgänglighet för personer med bedömda insatser i form av 

inköp. 

Projektets mål är att skapa en digital, kvalitativ och kostnadseffektiv lösning för måltider och inköp av 

dagligvaror. 

Lärdomar och erfarenheter gällande digitala inköp av dagligvaror och kylda färdigrätter 

Projektet har genomfört en fördjupad omvärldsanalys av 45-talet kommuners hantering av inköp och 

matdistribution. Ett antal djupintervjuer har också genomförts där projektet har inhämtat lärdomar och 

erfarenheter av digitala inköp och matdistribution.  

Omvärldsanalysen visar att allt fler kommuner övergår till digitala inköp av dagligvaror, men att 

endast några enstaka kommuner delvis har eller försöker övergå till distribution av färdiga måltider via 

digitala inköp från en dagligvaruleverantör. Omvärldsanalysen visar också att de andra kommunerna 

antingen har egen tillverkning av kylda rätter eller har en upphandlad måltidsleverantör av kylda 

färdigrätter. Inför beslut i nämnden gjordes omvärldsanalys i förstudierna som visar att det fanns flera 

kommuner som har eller kommer att ta bort kylda färdigrätter som hemtjänstinsats.  

Erfarenheter och lärdomar har även inhämtats från den tillfälliga Covid-organisationen som varit 

gällande sedan sommaren 2020 och som infördes med mycket kort varsel. Denna organisering av 
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inköp och matdistribution har under pandemin inneburit att personer antingen själva, eller med hjälp 

av anhörig eller hemtjänstpersonal, genomföra digitala beställningar hos en dagligvaruleverantör. Ett 

inköpsteam har sedan plockat och levererat dagligvarorna. Sedan 1 december 2020 sker plockning av 

dagligvaror av dagligvaruleverantören och leveransen av delar av inköpsteamet, det så kallade 

leveransteamet.   

Några av erfarenheterna och lärdomarna från både andra kommuner och den tillfälliga Covid-

organisationen gällande digitala inköp av dagligvaror är följande: 

Målgruppen behöver stöd och hjälp med både att skapa förutsättningar för att kunna genomföra 

digitala inköp såsom skapande av konto hos dagligvaruleverantören, införskaffande av kundkort, 

hantering av kreditkort eller andra betalningslösningar såsom faktura. Många i målgruppen behöver 

också hjälp med att öppna dörren, bära in och plocka upp dagligvaror. 

Betalningslösningarna hos dagligvaruleverantörerna idag är inte anpassade till målgruppen och 

antingen krävs besök hos dagligvaruleverantören för att aktivera kundkort, eller Bank-ID för att 

legitimera sig, vilket merparten av målgruppen inte har. Återstår faktura, som oftast hanteras av ett 

separat företag såsom exv. Klarna, Swedbank Pay eller Payex, som dagligvaruleverantören slutit avtal 

med om där varje beställning genererar en faktura med 14 dagars betalfrist. Både andra kommuner 

samt utvärderingen av den tillfälliga Covid-organisationen vittnar om stora utmaningar i just 

hanteringen av betalningar. Ingen kommun som projektet varit i kontakt med har hittat en effektiv och 

smidig lösning. Det är många personer som inte har Bank-id, vilket är en förutsättning för att få konto 

på dagligvaruhandel, det är också ett antal personer som inte beviljas konto för att kunna beställa inköp 

digitalt, vilket har inneburit att Vård & Omsorg har behövt skapa möjligheten att göra inköp via 

rekvisition från kommunen. Kommunens Digital-fixare kan inte hjälpa till med digitalt stöd som 

omfattar den enskildes ekonomi. Betalningslösningar för personer utan anhörigas stöd och med behov 

av inköp kommer även i framtiden behöva samordnas av hemtjänsten. 

Leveranserna av dagligvaror kräver omfattande och komplicerad logistikplanering. De flesta andra 

kommuner projektet varit i kontakt med låter hemtjänstpersonalen möta upp dagligvaruleverantören 

utanför den enskildes dörr enligt ett i förväg överenskommet schema. Då digitala inköp inte sker helt 

regelbundet (en gång i veckan eller en gång i månaden), vissa omsorgstagare har större behov vissa 

perioder än andra, hemtjänstpersonal kan bli försenad på grund av besök hos tidigare person, eller att 

leverans från dagligvaruleverantören är försenad, så uppstår lätt onödiga väntetider och ineffektivitet i 

flödet. Några få kommuner har upphandlat dagligvaruleverantör med tilläggstjänsten att öppna dörren, 

bära in och/eller plocka upp hos den enskilde. En utredning gällande alternativa leveranssätt för 

inköpen, både internt och externt, för att leverera, bära in och packa upp dagligvaror samt färdigmat 

till brukare har därför genomförts. En omfattande utredning kring alternativa leveranssätt har 

genomförts där olika alternativ såsom genomförda leveranser av dagligvaruleverantören där 

hemtjänstpersonal möter upp, ett leveransteam (såom i gällande tillfälliga Covid-organisation), samt 

möjlighet att upphandla och använda en extern speditör. Resultatet av utredningen visar att det 

effektivaste alternativet, både kostnads-, tids-, och hanteringsmässigt är användningen av kommunens 

egna leveransteam. Detta alternativ har även andra fördelar såsom kontinuitet gällande personal samt 
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ökad trygghet för hemtjänsttagarna. Styrgruppen har därför kommit fram till att hemtjänstens 

leveransteam kommer att behöva finnas kvar även i framtiden då det inte är rimligt för hemtjänsten att 

möta upp de som levererar inköpen, enbart för att låsa upp dörren eller ställa in maten i kylskåpet. 

Gällande matdistribution och leveranser av kylda färdigrätter så har utredningar genomförts av 

dagligvaruleverantörernas sortiment gällande utbud och hållbarhetstider. 

Ett arbete har även gjorts för att se vilken påverkan antalet dagligvaruleverantörer skulle få på den 

processen för digitala inköp av dagligvaror och kylda färdigrätter. Varje ökning av antalet 

dagligvaruleverantörer ökar komplexiteten i processen då personen som har hemtjänst och personal 

behöver hantera flera olika betalsystem, onlinehandelssystem, sortiment, samt stöd och hjälp till 

personer med hemtjänst  att sortera och välja ut från flera dagligvaruleverantörer varje vecka. Vid 

felbeställningar eller problem behöver också både personen som har hemtjänst och personal veta vem 

som ska kontaktas och hur rutinen för varje dagligvaruleverantör ser ut. Leveransteamet står sedan 

inför utmaningen att hämta upp, leverera, bära in och plocka upp (beroende på vad personen själv 

klarar av) matkassar och matlådor från flera olika dagligvaruleverantörer som var och en kan ha olika 

rutiner för hur upphämtning ska ske. 

Motivering till beslut att upphandla en (1) dagligvaruleverantör 

För att kunna erbjuda både valfrihet till hemtjänsttagarna och kvalitetssäkrade, effektiva processer och 

rutiner i samband med digitala inköp av dagligvaror och kylda färdigrätter har styrgruppen beslutat att 

föreslå för nämnden att börja med att upphandla en (1) dagligvaruleverantör. Anledningarna till detta 

är följande: 

 

Flera dagligvaruleverantörer betyder flera olika betalsystem att hantera för personer med hemtjänst och 

hemtjänstpersonal 

Projektets utredningar, information från andra kommuner samt leverantörsdialoger visar att 

hanteringen av konton, kund-/betalkort, kreditkort och fakturor är komplext. Varje tillkommande 

dagligvaruleverantör där var och en har sina egna lösningar gör att de inblandade parterna kommer att 

behöva hantera flera olika system, rutiner och kontaktpersoner. 

 

Flera dagligvaruleverantörer betyder flera olika leveranslösningar 

Varje tillkommande dagligvaruleverantör betyder att leveransteamet behöver hämta upp och leverera 

från flera olika leverantörer, vilket kommer att betyda att leveranserna kommer att bli fler och längre. 

Detta göra att leveransteamet kommer att behöva utökas och att ruttoptimeringen samt 

personalplaneringen kommer att bli mer komplex och ineffektiv. 

 

Fler dagligvaruleverantörer att beställa från betyder ökad komplexitet i hanteringen och svårare att 

realisera effektiva processer 
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Flera dagligvaruleverantörer betyder att personer med hemtjänst kommer att ha möjligheten att välja 

olika leverantör beroende på exv. rabatter och erbjudanden. Detta leder till att både hantering av 

betallösningar, beställningar och leveranser kan skifta från vecka till vecka. Planeringsarbetet, 

hanteringen och logistiken ökar i komplexitet och försvårar effektiviseringsvinster genom 

standardiserade processer. 

 

Brett men likartat utbud hos dagligvaruleverantörerna 

Dagligvaruleverantörerna erbjuder idag ett brett sortiment av både kylda och frysta färdigrätter samt i 

vissa fall även egentillverkade måltider för leverans. Projektets egen analys av sortimentet av 

färdigrätter visar att de flesta dagligvaruleverantörernas sortiment kommer från ett fåtal gemensamma 

leverantörer (exv. Dafgårds). Fler dagligvaruleverantörer behöver därför inte betyda större valfrihet 

gällande urval.  

 

Flera dagligvaruleverantörer minskar möjligheten för leverantörerna  

Leverantörsdialoger och omvärldsbevakning av näthandeln för dagligvaruleverantörer visar att det är 

svårt att nå lönsamhet inom detta område. Faktorer som spelar in är storleken på beställningen, 

prissumman för en beställning, manuell plockning och hantering av varor, samt även att personal som 

plockar varor i butiken upptar plats vilket skapar trängsel. Om flera dagligvaruleverantörer ska 

upphandlas och teckna avtal med kommunen och därigenom ”dela på kakan” finns en risk att de tvekar 

på att visa intresse för upphandling då lönsamheten minskar eller behöver höja priserna för plock- och 

leverans. Med tanke på den tilltänkta målgruppen som ofta är ensamhushåll och projektets utredning 

av antal inköp per månad, genomsnittligt pris per matkasse, samt arbets- och andra kostnader i 

samband med plock och leverans, bedömer projektet att möjligheten till upphandlingsmöjligheterna 

blir sämre om flera dagligvaruleverantörer ska upphandlas. 

 

Styrgruppens slutsats 

Projektet ser flera möjligheter att åstadkomma valfrihet för personer med hemtjänst samt främjande av 

det lokala näringslivet: 

 De person som själva kan beställa, eller med hjälp av insatsen digitala inköp själva kan lära sig 

att beställa, kan själva välja vilken dagligvaruleverantör de önskar handla från. 

 Lokala restaurangidkare kan få möjlighet att med sina erbjudanden om hämtmat och 

seniorerbjudande leverera måltider till personer. Detta är just nu under utredning och dialog 

med näringslivet är planerat till maj 2021. 

 Flera dagligvaruleverantörer har planer på eller har redan börjat samarbeta med lokala 

måltidsleverantörer för att få in deras sortiment i dagligvaruleverantörens onlinehandel. 

Projektets utredningar och leverantörsdialoger pekar på detta. 
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För att säkerställa effektiviseringar, kvalitetssäkrade processer och hantering samt även ett tryggt och 

stabilt införande ser projektet därför att en (1) dagligvaruleverantör bör upphandlas i ett första steg för 

digitala inköp av dagligvaror och kylda färdigrätter. Detta kan med fördel kompletteras av erbjudanden 

från lokala näringsidkare, antingen direkt eller via dagligvaruleverantören. På så sätt säkras valfriheten 

för personer med hemtjänstinsatser. Därefter kan en noggrann utvärdering genomföras för att samla in 

erfarenheter och lärdomar från införandet. Ett möjligt framtida nästa steg kan sedan vara att i nästa 

upphandling utöka antalet dagligvaruleverantörer om förutsättningar finns. 

 

 

2021-05-03 

Maria Hallberg,  

Kvalitets- och utvecklingschef  

Ordförande för Vård & Omsorgs styrgrupp för projektet. 
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1 Sammanfattning 

I april 2020 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att införa digitala inköp av 

dagligvaror inom hemtjänsten. Rapporten Förstudie digitala inköp av dagligvaror 

låg till grund för nämndens beslut. Förstudiens rekommendation var att göra ett 

pilottest av digitala inköp inom Hemtjänsten i Kungsbacka för att bland annat kunna 

svara på frågor av mer implementerande karaktär såsom exempelvis: Hur skulle ett 

system för digitala inköp kunna införas, både vad gäller organisation, arbetssätt och 

teknik? 

På grund av den pågående Corona-epidemin under våren beslutade 

förvaltningschefen att en tillfällig organisation för digitala inköp skulle startas upp 

för att säkra tillgången på dagligvaror för hemtjänstens kunder. Denna tillfälliga 

Covid-organisation implementerades under sen vår och tidig sommar och är i 

skrivande stund fortfarande i bruk. På grund av den rådande pandemin; ett mål om att 

minska smittspridning, tomma hyllor i matvarubutiker, en potentiell hög sjukfrånvaro 

bland medarbetare samt beslut om att ta bort hantering av kontanter beslutades om ett 

snabbt införande på samtliga enheter samtidigt istället för att införa digitala inköp 

stegvis genom en pilot. Detta innebar att digitala inköp infördes på samtliga 

hemtjänstenheter och för samtliga kunder inom loppet av ett par veckors tid. 

Styrgruppen gav september 2020 projektgruppen för Digitala inköp och 

matdistribution i uppdrag att genomföra en utvärdering av nuvarande Covid-

organisation av digitala inköp.  

Syftet med utvärderingen av den nuvarande och tillfälliga Covid-organisationen är 

att samla in, kartlägga och analysera berördas upplevelser av införandet av digitala 

inköp. Resultaten av utvärderingen kan sedan utgöra underlag för framtida beslut 

kring den tillfälliga Covid-organisationens upphörande och övergången till ett nytt 

normalläge. Utvärderingen blir också viktigt för att samla in erfarenheter och dra 

lärdomar för det fortsatta arbetet med att skapa en framtida organisation för digitala 

inköp och matdistribution. 

Snabbheten med vilken Covid-organisationen skapades och infördes är imponerande. 

Sammantaget kan konstateras att digitala inköp utförs och samtliga kunder får sitt 

behov av inköp av dagligvaror utfört. Det har varit ett snabbt införande med både 

saker som fungerat bra och mindre bra. Kunderna har varierande erfarenheter och 

önskemål kring inköpen. Biståndshandläggarna har hittills inte berörts så mycket. 

Chefer, koordinatorer samt omsorgspersonal, främst inköpsombuden, i varje grupp 

har lagt mycket tid och arbete hittills för att få det att fungera. Betallösningar, tid och 

biståndsbeslut behöver fungera på ett annat sätt. Med anpassade biståndsbeslut som 

ger tid för utförandet, test i mindre grupper, tydlig information i alla led sam hjälp 

med betallösningar finns förhoppning och en förutsättning att utveckla de digitala 
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inköpen och nå de satta målen kring effektivitet och delaktighet. Arbetet med ICA 

Maxi i Kungsbacka har fungerat mycket väl. 

Utifrån utvärderingen av den tillfälliga Covid-organisationen vill projektgruppen ge 

ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: 

• Biståndsbedömning: Beslut behöver tas kring hur biståndsbedömningen av 

kundernas beslut ska ske och att biståndshandläggarna börjar arbete utifrån det 

sättet.  

• Betallösningar: Se över olika alternativ för hur betallösningar ska ske på bästa 

sätt.  

• Kommunikation och information: Kommunikationen behöver koordineras och 

samordnas så att rätt mottagare får rätt information vid rätt tidpunkt, dialog bör 

uppmuntras. Löpande information bör gå ut till samtliga berörda.  

• Helhetsperspektiv: Viktigt att säkerställa hela processen från biståndsbeslut till 

beställning, plock och leverans till betalning. Varje del i helheten behöver 

fungera väl och utföra sin del i kedjan på bästa sätt för bästa effekt mot kund.  

• Införandestrategi: Stegvis införande istället för ett breddinförande för att på ett 

kontrollerat sätt och med så liten påverkan som möjligt på olika grupper och 

funktioner säkra införandet 

• Analys av kundgrupperna: Målgrupperna behöver analyseras närmare för att 

förstå behovet hos olika kunder samt hur stora dessa grupper är.  

• Samverkan: Viktigt med fortsatt verksamhets-, förvaltnings- och 

nämndövergripande samverkan. 
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2 Syfte och mål 

Styrgruppen gav september 2020 projektgruppen för Digitala inköp och 

matdistribution i uppdrag att genomföra en utvärdering av nuvarande Covid-

organisation av digitala inköp.  

Syftet med utvärderingen av den nuvarande och tillfälliga Covid-organisationen är 

att samla in, kartlägga och analysera berördas upplevelser av införandet av digitala 

inköp. Resultaten av utvärderingen kan sedan utgöra underlag för framtida beslut 

kring den tillfälliga Covid-organisationens upphörande och övergången till ett nytt 

normalläge. Utvärderingen blir också viktigt för att samla in erfarenheter och dra 

lärdomar för det fortsatta arbetet med att skapa en framtida organisation för digitala 

inköp och matdistribution. 

Målet med utvärderingen är att samla in, sammanställa och analysera vad som 

fungerat bra respektive mindre bra samt även förbättringsförslag från berörda 

grupper och funktioner både internt och extern.  
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3 Bakgrund  

I april 2020 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att införa digitala inköp av 

dagligvaror inom hemtjänsten. Rapporten Förstudie digitala inköp av dagligvaror 

låg till grund för nämndens beslut. Förstudiens rekommendation var att göra ett 

pilottest av digitala inköp inom Hemtjänsten i Kungsbacka för att bland annat kunna 

svara på frågor av mer implementerande karaktär såsom exempelvis: Hur skulle ett 

system för digitala inköp kunna införas, både vad gäller organisation, arbetssätt och 

teknik? 

På grund av den pågående Corona-epidemin under våren beslutade 

förvaltningschefen att en tillfällig organisation för digitala inköp skulle startas upp 

för att säkra tillgången på dagligvaror för hemtjänstens kunder. Denna tillfälliga 

Covid-organisation implementerades under sen vår och tidig sommar och är i 

skrivande stund fortfarande i bruk. På grund av den rådande pandemin; ett mål om att 

minska smittspridning, tomma hyllor i matvarubutiker, en potentiell hög sjukfrånvaro 

bland medarbetare samt beslut om att ta bort hantering av kontanter beslutades om ett 

snabbt införande på samtliga enheter samtidigt istället för att införa digitala inköp 

stegvis genom en pilot. Detta innebar att digitala inköp infördes på samtliga 

hemtjänstenheter och för samtliga kunder inom loppet av ett par veckors tid. 

Beslut kring upphörandet av denna tillfälliga organisation fattas av 

förvaltningschefen. 
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4 Inköp till hemtjänstens kunder  

4.1 Flöde/process för inköp till hemtjänstens kunder 

 

Processen för inköp till hemtjänstens kunder börjar med en biståndsbedömning som 

resulterar i att kunden får biståndsinsatsen inköp. Kunden kan sedan på egen hand, 

eller med hjälp av hemtjänstpersonal beställa dagligvaror och få dem levererade till 

sitt boende. Slutligen sker betalning. Huvudprocessen för inköp för hemtjänstens 

kunder illustreras nedan:  

 

4.2 Tidigare organisation för inköp till hemtjänstens kunder 

Innan digitala inköp infördes utfördes inköpen till stor del med en manuell hantering. 

Beställningar gjordes genom att omsorgspersonal hämtade in manuella listor samt 

kontanter eller betalkort hos kunden. Listor samt betalmedel hämtades sedan upp på 

enheten av personal från Inköpsteamet som åkte och handlade i olika butiker och 

sedan levererade varor till kunderna. Vårdutbildad personal skötte stora delar av 

hanteringen och stor vikt lades vid att några särskilda personer gjorde inköpen på det 

sätt som kunden önskat. 

4.3 Tillfällig Covid-organisation för inköp till hemtjänstens kunder 

Stora förändringen med Covid-organisationen var att alla beställningar skulle göras 

digitalt och från en och samma butik oavsett vart kunden bodde. Kontanthanteringen 

skulle tas bort. Inköpsteamet delades upp i en del som skulle sköta plock i butik och 

en del skulle sköta leverans till kund för att minska risk för smittspridning.  

Att snabbt få upp samarbete med ICA och användningen av ett befintligt ramavtal 

gjorde att omställningen kunde ske snabbt. Förutsättningar ändrades med kort varsel 

allteftersom man hade börjat och märkte vad som inte fungerade och inte. Till 

exempel styrdes många kunder till att betala med faktura, vilket dock visade sig vara 

problematiskt då dessa både hade en fakturaavgift samt en kort betaltid. Kunden 

kunde därmed nekas kommande köp om det fanns obetald faktura sedan innan.  
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Nya rutiner fick därmed komma efterhand, till exempel en tillfällig lösning att handla 

med rekvisition för kunder som hade tillfälliga eller bestående problem att få igenom 

köp med faktura. Att handla med betalkort eller ICA-kort visade sig också medföra 

problem kopplat till Corona-pandemi där banksekretess till exempel försvårat. 

Kunder har behövt gå till butik för att ordna med bankkort vilket inte varit möjligt 

utifrån gällande rekommendationer kopplat till Corona. Varje enhet fick till viss del 

lösa hanteringen efterhand och också utifrån de egna förutsättningarna och en 

hantering som också kunde fungera under sommaren med en hög andel vikarier i 

verksamheten. På många enheter gjorde därför många enheter så att några enstaka 

personer ansvarade för beställningarna. Till viss del följde gamla rutiner med in i den 

nya organisationen, till exempel att fortsätta hämta in en manuell inköpslista.  

Vi har cirka 350 kunder som handlar varje vecka. Det är tio hemtjänstenheter 

fördelade geografiskt över hela Kungsbacka.  

4.4 Involverade grupper och funktioner i den tillfälliga Covid-

organisationen 

Organisationen för att säkerställa inköp av dagligvaror till hemtjänstens kunder är 

många. Nedan listas och beskrivs de grupper och funktioner som berörs och som har 

deltagit i utvärderingen genom att beskriva sina upplevelser av den tillfälliga Covid-

organisationen. 

 

Grupp/funktion Beskrivning  

Kund Person med beslut om inköp Kungsbacka kommun Vård & 

Omsorg 

Inköpsombud Cirka två personer per hemtjänstenhet som har extra 

ansvarsområde inom digitala inköp. Inom majoriteten av 

enheterna är det dem som skapar alla konton för kunder, 

lägger alla beställningar och är stöd/tar emot frågor från 

kollegor och kunder på enheten.   

Omsorgspersonal Personal i hemtjänstgrupp. Tar ofta emot inköpslistor samt 

lägger även in beställningarna på några enheter.   

Leverantör Den leverantör där de digitala inköpen sker i enlighet med 

befintligt ramavtal för Kungsbacka kommun. 

Biståndshandläggare Tar emot biståndsansökan, bedömer och beslutar om 

biståndsinsatsen inköp 

Koordinator 

hemtjänst 

Tar emot och verkställer beställning från 

biståndshandläggare 
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Enhetschef 

hemtjänst 

Ansvarig för verksamhet, budget och personal på varje 

enhet. Övergripande ansvarig för utförandet 
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5 Metod 

Här beskrivs den metod som användes för att inhämta, sammanställa och analysera 

information från de olika grupperna och funktionerna. 

5.1 Metod 

Inhämtningen av information kring upplevelserna av den tillfälliga Covid-

organisationen har genomförts med hjälp av följande metoder: 

• Workshopar 

• Intervjuer via telefon 

• Frågor via e-post (enkät) 

• Samtal med grupper av medarbetare 

Informationsinhämtningen skedde utifrån ett standardiserat formulär med frågor. 

Gällande workshopar och samtal med medarbetare så skedde 

informationsinhämtningen med hjälp av semistrukturerade tekniker där frågorna 

ställdes som sedan följdes av följdfrågor. 

5.2 Målgrupper 

Alla involverade grupper och funktioner (målgrupper) har fått möjlighet att ge sin 

bild av den tillfälliga Covid-organisationen. Den sammanlagda bilden av 

målgrupperna och antalet per grupp/funktion ser ut enligt följande:  

 

Målgrupper Metod Antal 

Kunder (slumpvis utvalda från varje 

hemstjänstenhet) 

Telefonintervjuer 36 

Inköpsombud samt representant 

inköpsteamet 

Workshop 11 

Medarbetare inköpsteamet Samtal 6 

Leverantör av dagligvaror Frågor via e-post 1 

Biståndshandläggare Frågor via e-post 14 

Koordinator Frågor via e-post 7 

Chefer  Frågor via e-post 10 

Totalt antal respondenter  85 
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Inhämtningen av information från de olika målgrupperna genomfördes under 

tidsperioden 2020-09-21-2020-10-15. 

 

5.3 Frågor och fokusområden 

För att samla in information kring upplevelsen av den tillfälliga Covid-

organisationen har ett antal standardiserade frågor ställts till de olika målgrupperna.  

Följande frågor, eller varianter av dessa frågor beroende på målgrupp, har ställts: 

 

• Hur har du upplevt införandet av digitala inköp hittills? 

• Vad har fungerat bra?  

• Vad har fungerat mindre bra? 

• Vad är din förhoppning kring digitala inköp framöver? 

 

Projektgruppen har också identifierat ett antal fokusområden som bör beaktas vid 

utvärderingen och det fortsatta arbetet med att skapa en framtida organisation för 

digitala inköp och matdistribution. Dessa områden är följande:  juridiska aspekter, 

tillgodose specialbehov, digital ovana/oro, skälig levnadsnivå, ekonomiska aspekter, 

kollegialt lärande och information.  
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6 Resultat 

 

Nedan presenteras resultaten från utvärderingen i form av en sammanställning av de 

olika gruppernas och funktionernas upplevelser av den tillfälliga Covid-

organisationen. Resultaten presenteras i den utsträckning de har berörts.   

6.1 Kund 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

Samordnare för digitala inköp har ringt slumpvis utvalda kunder i alla 

hemtjänstgrupper. Några kunder har avböjt deltagande. Några meddelade att de inte 

hade några synpunkter.  

 

På frågan om upplevelsen under införandet av digitala inköp tycker några att det gick 

för snabbt fram under starten medan de flesta i dagsläget inte märker någon skillnad. 

Några tycker att det var trögt och att informationen som gick ut var bristfällig. En av 

de svarande kunderna har avslutat sina inköp, tre personer upplever det som att de 

inte handlar digitalt. De flesta är nöjda med den service de får. 

 

På frågan vad som fungerat bra svarar de flesta att allt är ungefär som det var 

tidigare, vilket är bra. Några kunder vill inte ha besök under covid-organisation och 

lämnar sin lapp som tidigare och är nöjda med det. Då en vara inte finns brukar 

hemtjänstmedarbetaren höra av sig. Flertalet kunder uppger att de inte vill handla 

digitalt och är tacksamma att de kan lämna sin lapp och att varor levereras hem. 

Flertalet kunder uppger att de tycker att det är bra att de får hjälp att beställa sina 

dagligvaror av anhöriga eller av att personal kommer hem och gör det. Någon kund 

meddelar att hon har fått lära sig att betala sina fakturor men vill inte lära sig att 

beställa. 

 

Kunderna är överlag mycket nöjda med leveransen av varorna, tiderna fungerar som 

innan och personerna är samma som innan vilket upplevs tryggt. Faktura fungerar 

bra till utmärkt hos de kunder som har hjälp av god man/anhörig att sköta ekonomin. 

Även om kunderna är nöjda med fakturaalternativet upplevs det av många att det är 

kort tid att betala fakturan (14 dagar). 

 

Det som upplevs som mindre bra är svårigheter med fakturorna och ICA:s 

betallösning med Klarna. Som exempel på svårigheter nämns bland annat följande: 

(1) Information som skickades ut vid start stämde inte fullt ut. Någon kund upplever 

det som ”fruktansvärt” och att förberedelserna borde ha varit bättre innan införandet; 

pandemi eller inte; (2) Betaltiden upplevs för kort för de som inte har hjälp att betala 
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digitalt och använder sig av postgiro; (3) Avsaknaden av månadsfaktura alternativt 

autogiro hos Maxi upplevs som något man inte är nöjd med. 

  

Kunderna har också upplevelser av att det blir fel i beställningarna. Bilden är att det 

inledningsvis var det mycket fel i beställningarna, men att det blivit bättre. En del 

kunder tycker att det är svårt att de måste lämna in sin beställning tidigare än förut. 

Det upplevs att det är för jobbigt vid den ålder de befinner sig att lära sig nya saker 

på plattan/datorn om det finns någon.  

  

Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

Månadsfaktura och autogiro är ett hett önskemål. Många kunder hoppas att Corona-

pandemin skall klinga av och att beställningar ska göras ute hos kund som utlovats. 

Mer delaktighet önskas. Det önskas också tydligare information inför förändringar. 

Samtidigt har också kunderna förståelse för och inser att det är stor omställning för 

verksamheten och medarbetarna att ställa om på så kort tid. De upplever att 

personalen gör ett bra jobb och att det har blivit mycket bättre allt eftersom.  

 

6.2 Inköpsombud/omsorgspersonal 

 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

 

Det som framkommit som upplevs fungera bra är att kunderna i större utsträckning 

får möjligheten att lära sig själva och att få hjälp av anhöriga. Många av 

medarbetarna som arbetar som inköpsombud eller omsorgspersonal anger även att 

inköpsteamet bestående av plock- respektive leveranspersonal har fungerat bra och 

att samordnaren/kontaktpersonen för frågor har varit viktig för att hantera frågor och 

ge ut information.   

 

Att i så stor utsträckning behöva hantera kundernas bankuppgifter har upplevts 

mindre bra. Det har funnits en stor oro hos kunder kring att skapa konto och lösa 

betalning, vilket påverkat både kund och omsorgspersonal. Som problem nämns 

bland annat hanteringen av fakturor (Klarna), att uppgradera ICA-korten samt 

avsaknad av möjligheten att betala med månadsfaktura. Detta är samtliga 

inköpsombud samstämmiga i.  

 

Det är flera som uppger att visst utbud och vissa varor (exempelvis charkvaror, 

smörgåstårtor, dagstidningar) saknas hos ICA. Det upplevs svårt att reklamera varor 

och rätta felbeställningar. Informationen upplevs ha varit bristfällig till personal inför 

starten och i vissa fall felaktig ut till både personal och kund då mycket ändrats 

snabbt under tiden och inte fungerat som man först trott. Upplevelsen är också att 

digital ovana i kombination med att tekniken inte alltid fungerar har försvårat vissa 

situationer är det några som framför.  
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Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt  

 

En förhoppning framåt är att det blir enkelt att skapa konto och lösa betalmedel. 

Vidare att rätt och behörig person hanterar bankuppgifter och löser betalmetod så 

snart som möjligt på bästa sätt. En del framför önskemål om ett ökat utbud av varor. 

Det upplevs också viktigt att kunna bemöta kundens digitala ovana och tillgodose 

behov avsett hur behovet ser ut för tillfället, även för dem med särskilda behov t.ex. 

demens/oro. En annan förhoppning från många är att få tillräckligt med tid för att 

utföra inköpen. Flera ser också att det är viktigt att informationen till kunden börjar 

redan hos biståndshandläggarna när kunden ansöker om bistånd.  

 

6.3 Inköpsteam 

 
Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

 

Från Inköpsteamet som är den grupp som hanterat gjorda beställningar samt plockat 

och levererat varor framkommer att man gärna skulle ha sett en pilot istället för ett 

breddinförande, vilket är en rekommendation för det fortsatta arbetet. Inköpsteamet 

upplever också att kommunikationen har varit bristfällig.  

 

Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

 

I det fortsatta arbetet upplevs det vara viktigt att kommunikationen fungerar till alla 

berörda grupper inklusive kunderna. Det framkommer att inköpsteamet ser att 

exempelvis en införandesamordnare är nödvändigt som kan hålla i trådarna, som har 

den kunskap som behövs samt kan hantera frågor och klagomål. Det framförs också 

att det är viktigt att hemtjänstgrupperna får samma förutsättningar och arbetar så 

enhetligt som möjligt.  

6.4 Leverantör av dagligvaror 

 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

 

Representant från leverantören ICA Maxi i Kungsbacka uppger att det finns en god 

vilja att nå mål, att arbetet är lösningsorienterat och att omställningen i samband med 

bildandet av den tillfälliga Covid-organisationen har gått snabbt.  

 

Det som upplevs ha varit mindre bra är att det har funnits flera olika representanter 

från kommunen som man kommunicerat med vid olika tillfällen. Detta har delvis 

försvårat kommunikation, samsyn samt ansvarsfördelningen. Man hade slutligen 

också önskat en tydlig tidslinje samt att sommarpersonal fått mer upplärning.  
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Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

 

Förhoppningen från leverantören ICA Maxis sida är att det goda samarbetet ska 

fortsätta med tydliga mål och tydliga ansvarsområden för respektive part. Man tror 

att allt kommer ge sig i det fortsatta samarbetet då kommunen och ICA arbetar ihop 

sig mer. 

 

6.5 Biståndshandläggare 

 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

 

Många biståndshandläggare uppger att de inte märkt av så mycket och inte har fått 

återkoppling från kunderna, eller märkt av det i liten utsträckning med enstaka frågor 

från kunderna. De frågor som inkommit har främst handlat om betalning och 

fakturahantering. Andra frågor har handlat om hantering av pant samt att handla till 

exempel färsk fisk.  

 

Flera handläggare har påtalat att det framkommit oro från kunder på grund av digital 

ovana. Det har också framkommit att en del kunder vill sitta med vid beställning 

medan andra vill lämna inköpslista per telefon för att undvika smittorisk. 

 

Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

 

De flesta biståndshandläggarna uttryckte att förhoppningen det i framtiden ska öka 

kundernas delaktighet och ge större valmöjlighet att beställa digitalt. Det finns också 

förhoppningar om att kunderna ska bli inspirerade och få ökad lust till mat och aptit 

när de ser maten. Flera biståndshandläggare framför även en förhoppning om att det 

ska öka självständigheten och att fler kunder ska komma att klara inköpen själva utan 

hjälp från hemtjänsten.  

 

En biståndshandläggare önskar få information om tillvägagångssättet om frågor 

skulle komma från kunder hur processen för inköp ser ut 

 

Det som främst framgick som förbättringsförslag var att se över fakturahanteringen. 

Några biståndshandläggare framförde även förslag på att se över möjligheten till 

digitalt inköp hos flera dagligvaruleverantörer i kommunen samt se över möjligheten 

till pant.  

 

Av de biståndshandläggare som besvarat frågan gällande tankar framåt framgick att 

de önskar att kunderna ska vara delaktiga och att lyssna till kundernas upplevelser. 
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Några av biståndshandläggarna önskar också få mer information om själva processen 

för inköp. 

 

6.6 Koordinatorer 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 

 

 

Införandet upplevdes av flera av koordinatorerna som ”struligt” och att många 

problem uppstod. Samtliga koordinatorer anger att det har varit många frågor och oro 

från kunder, särskilt i början. Det har funnits upplevt missnöje från kunder gällande 

införandet, val av butik samt vilket sortiment som erbjuds. Vidare att inte alla varor 

funnits från start, och att man inte kunnat handla allt man vill såsom till exempel 

chark, lotter och dagstidningar. Även personalen upplever att den har påverkats. En 

del har upplevt att det varit otydligt från start och ej helt genomarbetat kring hur 

digitala inköp och betalningar ska fungera i den tillfälliga Covid-organisationen. 

 

Det som koordinatorerna anger har fungerat bra är samarbetet med Inköpsteamet 

samt samarbete och bra stöd från kontaktpersonen för frågor. Det har fungerat bra i 

de fall när personal som kan det löser beställningarna.  

 

En grupp upplever att det är en stor förbättring nu jämfört med innan. De har handlat 

själv i butik innan och upplever nu att det är enkelt när de bara hämtar och levererar 

kassen.  

 

Flera koordinatorer nämner problemen med betalmedel, främst med fakturor och 

ICA:s leverantör av betalsystem, Klarna. Många av koordinatorerna som svarat anger 

att detta tagit och fortfarande tar mycket tid för personalen. Detta har bland annat lett 

till att undersköterskor har fått avsätta många timmar varje vecka för digitala inköp.  

 

 

Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

 

Förhoppningen framåt som några koordinatorer anger är att det ska finnas tillräckligt 

med tid för att kunna göra digitala inköp. Koordinatorer har även angett att man 

hoppas att beställningar inom en snar framtid ska ske hos kunden.  

 

6.7 Enhetschefer 

 

Upplevelsen av införandet och vad som fungerat bra och mindre bra 
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Nästan samtliga chefer upplever att det var en stökig start. De faktorer som nämns är 

bristfällig och ibland felaktig information som gick ut i början när digitala inköp och 

att det saknades tydligt syfte och mål. I vissa fall har detta lett till att man gjort på ett 

sätt som andra grupper inte gjort och det sättet har tagit ännu mer tid från personalen.  

Många chefer menar också att det varit mycket personalkrävande.  

 

Nästan hälften av cheferna har uppgett att det fungerat bra att det funnits en 

kontaktperson in för frågor och stöd. Att inköpsombuden och inköpsteamet fungerat 

bra är det flera som framfört. Några chefer nämner att det fungerat bra där kunden 

själv eller anhöriga beställt eller i de fall personalen varit van och lärt sig och på så 

sätt kunnat hantera att göra beställningen på ett bra sätt. I övrigt är det en bred 

spridning på chefernas svar där det förekommer alltifrån att man upplever att allt 

fungerat bra till att man upplever att inget fungerat bra.  

 

Många chefer lyfter fram problem med ICA:s leverantör för betaltjänster, Klarna. 

Nästan hälften uppger att det fungerat mindre bra med hanteringen av fakturorna. Det 

framkommer också att man upplever att det brustit i informationen gällande varför 

digitala inköp införts. Flera anger att fakturahanteringen tagit mycket tid. Vidare 

uppger cheferna att kunder inte kunnat beställa alla typer av varor och problem med 

att rätta om det blivit en felbeställning. Slutligen framkommer också i några svar en 

upplevd bristande samverkan mellan Myndighet och Utförare och man ser inte att 

beslutet är kopplat till IBIC eller en individuell behovsbedömning.  

 

Flera chefer uppger att det är många kunder som ringt och varit oroliga över hur 

digitala inköp kommer påverka dem. Några chefer har hört från kunder att de är 

missnöjda över bytet av butik samt till annat sortiment. Även missnöje över 

felbeställningar har förekommit. Anhöriga som hjälpt till har framfört att det är 

många mail. Några av cheferna säger att de inte hört något från kunderna alls.  

 

Förhoppningar, förbättringsförslag samt tankar framåt 

 

Cirka hälften av cheferna anger att de hoppas på tydligare individanpassade 

biståndsbeslut så att kundens behov blir tillgodosett samt angiven tid stämmer med 

vad som utförs. Några chefer har angett att de hoppas på att kunden får ökad 

delaktighet och blir mer självständiga. Flera har svarat att man hoppas inköpen ska 

flyta smidigare framöver och någon vill helt bli av med dem. Det förekommer också 

bland några av svaren att man inte ser att undersköterskor ska utföra vissa 

arbetsuppgifter kopplade till digitala inköp och att de behöver bli avlastade från att 

hantera så mycket kring betallösningar. Även önskemål om att kunden ska få ökad 

valfrihet och utökat sortiment uppges som förbättringsförslag.  

 

Tankar och idéer från flera chefer är att Myndighet ska involveras och att det finns 

ett tydligt beslut kring hur myndighetsbesluten ska utformas. Biståndsbesluten 

behöver enligt flera chefer omprövas och anpassas efter kundens individuella behov 
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och utredas enligt IBC. Några har föreslagit att ICA ska plocka och leverera varor för 

att avlasta undersköterskorna. Vidare önskas tydlig information, både extern och 

intern. Ett förslag är också att man testar förändringar och framtida lösningar i 

mindre skala innan man genomför ett breddinförande.  

 

6.8 Kartläggning kundgrupper 

Inom ramen för utvärderingen har också en kartläggning av kundgrupperna gjorts. 

Syftet har varit att öka kunskapen om vilket behov av stöd olika kundgrupper har 

gällande digitalt inköp, samt hur stora grupper är. Detta för att bättre kunna planera 

hemtjänstens arbete. 

 

Nedan visas en uppskattning av vilket stöd olika kundgrupper behöver i nuläget 

fördelat på geografiska områden. Uppskattningen är gjord av inköpsombuden i 

samband med workshop 15/9.  

 

Kunderna har delats in enligt följande: 

 

Kundgrupp Behov av stöd 

1 Hjälp med beställning, betalning och packa upp 

2 Hjälp med beställning och betalning, tar emot och plockar upp själv 

3 Beställer och betalar själv, men behöver hjälp med att plocka upp 

4 Kan ”lära sig” att klara alla moment själv 

 

Det framkom i samtalen med inköpsombuden att det eventuellt finns behov av en 

femte kundgrupp som behöver hjälp med att ta in påsarna till köket/köksbordet, men 

som klarar att packa upp själv. 

 

Sett till antalet per kundgrupp och geografiskt område så ser bilden ut enligt följande: 

 

 

 
 

 

En kartläggning har också gjorts utifrån vad kunder till hemtjänsten behöver hjälp 

med i samband med leverans av dagligvaror (utifrån dagens körrundor).  
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Aktivitet Antal kunder med 

detta behov 

Går in med nyckel 9 

Plockar upp 148 

Inte alltid hemma. Då ska varorna till lokal 6 

 

Bär in varorna i köket och ställ på bänk.  74 

Total summa kunder 247 
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7  Analys och slutsatser 

Analys av hur de olika delarna berörts 

Det är många delar i kedjan kring dem som berörs av förfarandet kring digitala 

inköp. I denna utvärdering har ett antal berörda inom samtliga delar fått höras och 

svara på frågor hur digitala inköp fungerat hittills i en tillfällig Covid-organisation 

och tankar kring hur det skulle kunna fungera i en framtida lösning.  

Kunderna svarar något olika. Det kan urskiljas några olika grupper och det är dem 

som berörts mycket och har mycket tankar kring mycket som fungerat mindre bra 

men också bra, dem som knappt märkt någon skillnad mot tidigare samt dem som 

inte vill vara delaktiga utan som är nöjda bara deras dagligvaror levereras som de 

ska. Många har märkt av problem vid start men uppger att det fungerat bättre och 

bättre.  

Samtliga chefer, koordinatorer och inköpsombud har berörts i stor grad. I princip 

samtliga svarar likartat och det handlar främst om att det tagit mycket tid, att det varit 

problem med att skapa konton och hantera betalmedel samt att biståndsbesluten inte 

är anpassade efter det individuella behovet. På grund av Corona-pandemin våren 

2020 var det viktigt att införandet skedde mycket snabbt. Detta ledde bland annat 

inte fungerade fullt ut och att ibland information saknades eller kom för sent.  

Majoriteten har svarat att lösningen med plock och leverans av Inköpsteamet har 

fungerat bra och även den kontaktperson som funnits för frågor har lyfts fram som en 

stor hjälp.  

I en grupp med en särskild målgrupp kan man se att det fungerat mer tillfredställande 

från start. Detta skulle kunna kopplas till att de startade något senare, valde andra 

betalsätt än faktura då de sett från andra enheter att detta inte var bästa betalmetoden 

som man först trodde var fallet samt att de har anhöriga som är vana att hjälpa sina 

anhöriga.  

ICA Maxi i Kungsbacka har varit mycket tillmötesgående och samarbetet har 

fungerat bra. 

Biståndshandläggarna har endast i liten grad påverkats av införandet. Detta genom 

att de fått ta emot frågor från kunder och anhöriga som undrar om sin faktura, hur det 

praktiskt ska gå till och har frågor och oro kring utbud och tillvägagångssätt. 

Handläggarna hoppas framöver på kundens delaktighet och att insatsen ska vara 

anpassat efter kundens behov. 

Kundgrupper 

Sammanställningen av kundgrupperna visar att en stor del av kunderna, nästan 2/3-

delar (190 personer av 321) behöver hjälp med allt. Nästan 1/3-del behöver hjälp 

med beställning och betalning men kan plocka upp varor själva. Sedan finns några 
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enstaka som behöver hjälp att packa upp men klarar allt annat och en annan mindre 

grupp som med lite stöd skulle kunna ”lära sig” att klara allt själv. Observera att 

detta är en uppskattning av nuvarande kunder och hur de samt personal är vana vid 

att arbeta. Här behövs ytterligare analys av målgrupperna. 

Bedömning kring biståndsprövning 

Bedömningen är att med en tydligare individuell behovsbedömning och uppföljning 

skulle man troligen kunna påverka dessa siffror. Att poängtera är dock att det troligt 

fortsatt är en majoritet som kommer behöva hjälp med allt eller åtminstone stora 

delar av inköpet. Det behöver finnas ett utrymme att göra dessa bedömningar och 

kunna följa upp att rätt behov bedöms och kan tillgodoses.  

Sammanfattande slutsats 

Snabbheten med vilken Covid-organisationen skapades och infördes är imponerande.  

Sammantaget kan konstateras att digitala inköp utförs och samtliga kunder får sitt 

behov av inköp av dagligvaror utfört. Det har varit ett snabbt införande med både 

saker som fungerat bra och mindre bra. Kunderna har varierande erfarenheter och 

önskemål kring inköpen. Biståndshandläggarna har hittills inte berörts så mycket. 

Chefer, koordinatorer samt omsorgspersonal, främst inköpsombuden, i varje grupp 

har lagt mycket tid och arbete hittills för att få det att fungera. Betallösningar, tid och 

biståndsbeslut behöver fungera på ett annat sätt. Med anpassade biståndsbeslut som 

ger tid för utförandet, test i mindre grupper, tydlig information i alla led sam hjälp 

med betallösningar finns förhoppning och en förutsättning att utveckla de digitala 

inköpen och nå de satta målen kring effektivitet och delaktighet. Arbetet med ICA 

Maxi i Kungsbacka har fungerat mycket väl. 



Utvärdering Digitala inköp Kungsbacka kommun 
 

22 
 

8 Rekommendationer för det fortsatta 
arbetet 

Utifrån utvärderingen av den tillfälliga Covid-organisationen vill projektgruppen ge 

ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: 

• Biståndsbedömning: Beslut behöver tas kring hur biståndsbedömningen av 

kundernas beslut ska ske och att biståndshandläggarna börjar arbete utifrån det 

sättet.  

• Betallösningar: Se över olika alternativ för hur betallösningar ska ske på bästa 

sätt.  

• Kommunikation och information: Kommunikationen behöver koordineras och 

samordnas så att rätt mottagare får rätt information vid rätt tidpunkt, dialog bör 

uppmuntras. Löpande information bör gå ut till samtliga berörda.  

• Helhetsperspektiv: Viktigt att säkerställa hela processen från biståndsbeslut till 

beställning, plock och leverans till betalning. Varje del i helheten behöver 

fungera väl och utföra sin del i kedjan på bästa sätt för bästa effekt mot kund.  

• Införandestrategi: Stegvis införande istället för ett breddinförande för att på ett 

kontrollerat sätt och med så liten påverkan som möjligt på olika grupper och 

funktioner säkra införandet 

• Analys av kundgrupperna: Målgrupperna behöver analyseras närmare för att 

förstå behovet hos olika kunder samt hur stora dessa grupper är.  

• Samverkan: Viktigt med fortsatt verksamhets-, förvaltnings- och 

nämndövergripande samverkan. 

 

 

 

 





•

•

•

•



•

•



•

•

•

•

•

•

•







•

•

•

•

•





Bistånds-
bedömning

Beställa 
digitalt

Leverera Betala
Behandla 

beställning

Förbereda 
för digitala 

inköp





•





19 37 27





•

•

•

•

•

•

•

•

•





•

•

•

•

•

•







•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



•

o

o

•

o

o



• •

• •

• •

• •

• •



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

• Om kunden vill ha tillgång till våra medlemspriser så måste kunden betala med ett Coop Matkort eller Coop MasterCard. Matkortet 
sätter man in pengar på och det dras automatisk från kontot. Coop MasterCard-kortet faktureras 1 ggr/ månad i efterhand som 
övriga kreditkort. Ni kan gå in på Coop.se under Bank och Betalkort för detaljerad beskrivning av korten. Man kan naturligtvis betala 
med vilket kreditkort som helst men då kommer man ej åt medlemspriserna.
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1 Sammanfattning 

En utvärdering av den tillfälliga Covid-organisation med digitala inköp av 

dagligvaror till hemtjänstens kunder som implementerades i juni har färdigställts 

under hösten 2020. Beslut finns om att dagligvaruleverantören som Kungsbacka 

Kommun idag har ramavtal med och gör inköpen hos, ICA Maxi, ska ta över 

plockning av varor från 1 december 2020. En tillfällig lösning med leveransteam i 

kommunal regi finns fram till som längst 31 augusti 2021.  Frågan kvarstår kring hur 

leverans till kund sker på bästa och effektivaste sätt i en framtida lösning. 

 

I denna utvärdering har vi försökt titta på flera olika leveransalternativ, både med 

hjälp av omvärldsbevakning och att hitta egna lösningar. 

 

Slutsatsen utifrån den information vi har idag är att vi rekommenderar att ha kvar ett 

eget leveransteam. Detta då det inte är troligt att en extern dagligvaruleverantör eller 

distributör kommer att kunna matcha kostnaden för leverans och uppackning. Det 

blir mest kostnadseffektivt, men även bäst ur personalplaneringssynpunkt och 

personalkontinuitet för kundens bästa. 

 

Gällande förvaltningen för Service så bedömer de att leverans av dagligvaror till 

kvarboende individer inte ligger inom ramen för deras uppdrag. 
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2 Mål och syfte med utredningen 

Målet med utredningen är att hitta det bästa leveranssättet ur både ekonomiskt, kund- 

och utförarperspektiv.  

 

Syftet med utredningen är att jämföra för- och nackdelar mellan flera olika alternativ 

för att ge styrgruppen möjlighet att fatta beslut om vilket alternativ som är bäst. 
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3 Bakgrund 

3.1 Ursprungligt tillvägagångssätt för inköpsteamet  

Innan arbetet med digitalisering började, så såg processen ut så här: 

Processen började med en ansökan från kund. Biståndshandläggaren fattade därefter 

beslut om insatsen, om kunden hade behov av stöd för inköp av dagligvaror.  

 

När insatsen var igång åkte hemtjänstpersonalen hem till kunden och hämtade 

inköpslista, betalmedel (kort och kod eller kontanter) samt eventuell pant. Detta 

stämdes av, dokumenterades och samlades i kassaskåp hos hemtjänsten. En 

inventering av kunderna i december 2019 visade att över hälften av kunderna 

betalade sina inköp kontant. Om kunden behövde hjälp med att skriva inköpslista så 

hjälpte hemtjänsten till med detta. 

På dagen för inköp kom inköpsteamet och hämtade listor, kort eller kontanter samt 

pant. En noggrann avstämning av inköpslistornas innehåll samt kort och kontanter 

gjordes. Därefter åkte inköpsteamet och handlade. Varorna handlades i en 

närliggande butik, utifrån var kunden bor. Kunden fick inte själv välja vilken butik 

inköpen skulle göras i.  

Därefter lastade inköpsteamet maten i sina kylbilar och levererade till kund. 

Inköpsteamet hjälpte kunder vid behov att packa upp varorna. Inköpsteamet lämnade 

också tillbaka kvitton, kontanter eller kort och kod. 

Inköpsteamet kände sina kunder väl, men kunde ändå ställas inför utmaningar. Listan 

kunde vara svår att tyda. Om det på den handskrivna listan stod ”en liten ost” eller 

”Mr Muscle” var det svårt att veta vad kunden menade. Inköpsteamet upplevde att 

det blev många samtal mellan dem och kund för frågor, ändringar och sena 

kompletteringar. Det kunde också bli problem om kontanter eller kort inte täckte 

inköpet. Fungerande rutiner för sådana situationer fanns, men var inte optimala, 

varken för kund eller inköpsteam.  
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3.2 Förstudie digitala inköp av dagligvaror 

I samband med 2020 års arbete för en budget i balans gjordes en förstudie av 

inköpsprocessen. Beslut fattades under våren av nämnden för Vård & Omsorg att gå 

över till digitala inköp av dagligvaror. Projektet skulle startas upp med en pilot. 

 

3.3 Covid-19s påverkan och Covid-organisation 

Under våren 2020 påverkades samhället stort av Covidpandemin. Hyllorna gapade 

tomma i dagligvaruhandeln och Sverige följde utvecklingen i Kina och de 

Sydeuropeiska länder som låg före oss i pandemins utbredning. Förvaltningschef 

Lillemor Berglund Andreasson fattade då beslut om att en beredskapsplan skulle tas 

fram för att säkerställa att Vård & Omsorgs kunder fick sina dagligvaror. 

Rekommendationen och beslutet blev att gå in i digitala beställningar, men att 

inköpsteamet fortsatte att plocka varorna och leverera till kund. Inköpen 

centraliserades också till en butik. Valet föll på ICA Maxi som Kungsbacka 

Kommun har ett ramavtal om inköp med.  
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4 Metod och analysmodell 

Vi har undersökt leveranssätten utifrån följande aspekter: 
- Omvärldsbevakning 

- Våra förutsättningar 

- Kostnadsjämförelser 

- Personalplanering och personalkontinuitet  

 

Vi har valt att analysera följande leveranssätt: 
- Kommunens leveransteam (delar av gamla inköpsteamet) levererar och hjälper till 

att packa upp 

- Dagligvaruleverantören levererar, hemtjänstpersonalen möter upp när uppackning 

behövs 

- Dagligvaruleverantören levererar och vid behov plockar upp hos kunder 

- Ett externt företag sköter leverans och uppackning (på uppdrag av Vård & Omsorg) 

- Förvaltningen för Service sköter leverans och uppackning 
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5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har identifierats:  

• Hemtjänstens ersättning för att hjälpa kunderna att beställa dagligvaror ligger 

utanför denna rapport.  

• Ersättning till utförarna baserar sig på schablonersättning. Det pågår arbeten med 

att se över ersättningsmodellen, både med starkare knytning till IBIC, men också 

som ramtid istället för fokuseringen på varje insats. Detta har vi inte tagit hänsyn till 

i analysen. 

• Dagligvaruleverantörernas plock- och leveransavgifter har inte jämförts här.  

• Dagligvaruleverantörernas geografiska utkörningsområde till privatpersoner har 

inte hanterats här.  

• Vi har enbart tagit hänsyn till leverans av dagligvaruinköp som sker i dag. Framtida 

matdistributioner och bud är ej medräknade. 

• Vi har i våra beräkningar utgått ifrån en dagligvaruleverantör. 
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6 Omvärldsbevakning  

Utvecklingen inom det digitala området går fort framåt. Bara från hösten 2019 då 

förstudien gjordes fram till vår nya omvärldsbevakning 2020 har flera kommuner 

gått från pilot till färdiga upphandlingar och uppstart eller skarpt införande. I 

omvärldsbevakningen har vi bland annat varit i kontakt med Borås, Halmstad, 

Härryda, Trollhättan och Örebro. 

 

Utifrån intervjuerna har vi förstått att implementeringarna ser väldigt olika ut, både 

vad gäller bredden på införanden, om det digitala beställningssättet ska vara frivilligt, 

jämfört med alternativa och traditionella metoder med mera.  

 

Lösningarna för att leverera varorna ser också olika ut, utifrån varje kommuns 

förutsättningar och avtal. Vissa kommuner har till exempel inga kunder alls som 

behöver hjälp med uppackning vid digitala inköp. I övriga kommuner fick vi ta del 

av två olika lösningar:  
- dagligvaruleverantören kör ut till alla kunder och hjälper till att leverera in i köket 

och/eller packa upp där det behövs. 

- dagligvaruleverantören kör ut till de kunder som kan packa upp själva. Kunder som 

inte kan packa upp själva får hjälp av hemtjänsten med uppackning. Här möter 

hemtjänsten (hemtjänstpersonal eller koordinator) upp distributören hos kund i 

samband med leveransen. 

Ingen av kommunerna har tidigare arbetat med ett inköpsteam, så som vi gjort. 

Istället handlar varje hemtjänstgrupp åt kund som inte har en digital lösning, ibland 

tillsammans med kund i butik.  

 

Däremot hade en av kommunerna ett ”kyld mat-team” från motsvarande enheten för 

Service, som körde ut både kyld mat (motsvarande vår matdistribution) till alla 

kunder samt digitala inköp till de kunder som behövde hjälp med uppackning. 
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7 Förutsättningar 

Inköpsteamets och hemtjänstens bedömning, som gjorts vid förstudie och 

utvärdering, är att vi har en hög andel kunder som behöver hjälp med att bära in 

varorna till köket (ca 25%) eller hjälp med uppackning (ca 65%). Total andel som 

behöver hjälp innanför dörren är alltså ca 90%. 

 

Under piloten av biståndsbedömning från Myndighet med inriktning på IBIC, så 

framkom dock att flera kunder kan eller vill sköta åtminstone en del i processen 

själva. Behovet av hjälp kan alltså förändras i framtiden. 

 

Kalkylerna har beräknats på antalet gjorda inköp i oktober 2020 och de 

förutsättningar som fanns då. Det varierar så klart månad för månad och därför har 

jag valt oktober som ett snitt. Antalet kan jämföras med några olika månader. 

Tidigare har inte statistik över antal utförda inköp förts. 

 

Månad Antal per månad Kommentar 

Mars 2020 255 * (52v/12mån) = 1 

108 

Uppgift från Veronica, 

ungefärlig vecka 

September 2020 981 Pernilla EE för statistik 

per dag 

Oktober 2020 1 019 Pernilla EE för statistik 

per dag 
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8 Leveransalternativ 

8.1 Kommunens eget leveransteam 

Kostnad per månad: 121 425 kr 

 

Ett alternativ är att det tillfälliga leveransteamet från kommunen fortsätter att 

leverera, och vid behov, hjälpa till med uppackning. Teamet består idag av två 

heltidstjänster från befintligt inköpsteam. 

 

Tillsammans med Kvarbos ekonom, Maria Remnås har vi tagit fram kostnaderna för 

det befintliga inköpsteamet och brutit ner dem på ett leveransteam.  

 

Beräkningen baserar sig på att leveranserna utförs av två heltidstjänster (samma 

omfattning som idag). Personalkostnaden utgörs av två heltidstjänster, 25 000kr x 2 

+ PO (1,4015) = 70 000 kr/mån. 

 

Utöver månadslöner tillkommer timvikarier, ob och övertid inklusive PO, vilket 

landar på 14 000 kr per månad. I denna kostnad har alla eventuella tillkommande 

personalkostnader tagits med. Utslaget på 12 månader finns alltså täckning för både 

jul- och sommarbemanning samt övertid och ob för arbete på röda dagar enligt 

samma upplägg som föregående år. 

 

Fordonskostnaden inkluderar leasing för två fordon, drivmedel, månadsavgift till 

Service, färdskrivare, skatt och försäkring, reparationer mm. 

 

Lokaler är baserade på befintlig lokal på Gamla Brand, med samma kostnad som 

hela inköpsteamet har idag. Önskemål finns om flytt till Omsorgens hus och 

lokalerna håller på att ses över.  

 

”OH och övrigt” består av 2021 års OH-kostnad för leveransteamet, samt telefon, 

APT-kostnader, kläder med mera. 

 

  

8.2 Dagligvaruleverantören levererar och hemtjänsten möter upp 

Totalkostnad per månad:  153 705 kronor (enligt räkneexempel). 

 

Personalkostnader 84 000                              

Fordonskostnader 15 483                              

Lokal 19 438                              

OH och övrigt 2 503                                

Summa 121 425                           
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Olika dagligvaruleverantörer har olika hemkörningsavgifter. De har även olika 

geografiska områden som de kör till, vilket kan behöva regleras i avtal. I 

nedanstående beräkning har vi utgått från Kommunens ramavtal med ICA Maxi.  

Hemkörningsavgift på 99 kr per styck gånger 1 019 beställningar ger en 

månadskostnad på 80 705 kronor exklusive moms. 

 

Idag ingår inte uppackning eller att bära in innan för ytterdörr mellan 

dagligvaruleverantör och Kungsbacka kommun. Kostnad för hemtjänsten att möta 

upp och hjälpa till med detta tillkommer därför. 

 

Denna beräkning ska visa utförarens faktiska kostnad för insatsen för att kunna 

jämföra med leveransteamets kostnad. Detta är dock väldigt svårt att uppskatta, 

beroende på hur leveransen kommer att ske. Vi måste veta hur mycket personaltid 

som går åt för att möta upp och packa upp i alla våra elva hemtjänstgrupper för att få 

fram personalkostnaden. Beroende på antalet medarbetare som involveras, så 

tillkommer alla övriga kostnader, som fordon, lokal, oh mm. 

 

Den allra enklaste beräkningen utgår ifrån tiden det beräknas ta att hjälpa den 

enskilde att bära in och/eller packa upp. Beräknat på 5 minuter för att bära in och 15 

minuter för att bära in och packa upp, skulle bara det ta ca 190 timmar. Därtill 

kommer tid för att koordinera, administrera, körtid och eventuell väntetid. Arbetet 

ska också fördelas på alla 11 hemtjänstgrupper, med risk för att ytterligare tid 

tillkommer.  

 

Men för vårt räkneexempel ser vi att hemtjänstens 11 grupper totalt behöver lägga 

nästan 1,2 heltidstjänster enbart för att täcka den faktiska tiden hos kund (beräknat på 

ett genomsnitt om 12 minuter per kund). Utifrån samma kostnader för personal, 

fordon, lokal och OH som leveransteamet har, så landar den kostnaden på nästan 

73 000 kronor per månad. Då är enbart den aktiva tiden hos kund beräknad, och inte 

tiden för att koordinera, administrera, köra och eventuell väntetid. 

 

I samband med omvärldsbevakningen har vi tittat på hur andra kommuner löser 

samarbetet mellan distributör och hemtjänst. En djupintervju med Örebro visar att 

chauffören kontaktar koordinatorn när hen närmar sig kund, som i sin tur kontaktar 

hemtjänstpersonal som möter upp. De har totalt 15 kunder fördelat på två leveranser 

per vecka. Koordinatorn i Örebro har svårt att se att systemet skulle fungera för fler 

leveranser på en dag.  

 

Personalplanering och personalkontinuitet  

Utifrån förslaget att dagligvaruaktören står för leveransen av dagligvaror och att 

hemtjänstens personal möter upp distributören för att ta emot och packa upp varorna 

så har enhetschef Hanna Vestklev och ekonom Karin Dalesjö tittat på 

personalplanering och olika scenarier. Viktigt att ha med sig är att vi har en stor 

andel kunder som behöver hjälp med uppackning. 
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Personalplaneringen görs i Intraphone. Enkelt förklarat så ser ett schema ut enligt 

nedan. Nya rutiner för att öka personalkontinuiteten har införts, så att både kunder 

och personal delas in i färg-grupper. Genom att matcha färgen på kund och personal 

så har hemtjänsten lyckats höja personalkontinuiteten. Utöver schemalagda insatser 

ska personalen även åka på larm.  

 

Grå markeringar visar att insatsen är genomförd. 

 
 

Dagligvaruleverantörens ruttoptimeringssystem tar inte hänsyn till de av våra kunder 

som behöver hjälp med uppackning. Vi kan inte kräva eller förvänta oss att ICA kan 

förändra sina rutter så att det passar vår planering med uppackning.  

 

8.3 Dagligvaruleverantören levererar och packar upp 

Ej aktuellt 

 

Ny upphandling och nytt avtal krävs. Information från omvärldsbevakning visar att 

många leverantörer enbart levererar fram till dörr. Det enda vi känner till idag är 

utkörningsavgiften om 99 kronor. Troligt är att kostnaden ökar i de fall leverantören 

även ska hjälpa till att bära in till köksbord eller packa upp.  

8.4 Egen extern distributör levererar och packar upp 

Ej aktuellt 

 

Information vi fått till oss är att det finns väldigt få distributörer i Kungsbacka 

kommun och att dessa ligger kostnadsmässigt högt.  

 

Efter en del sökande trodde vi till slut att vi funnit ett alternativ att presentera, även 

om det kostnadsmässigt låg högre än att använda vårt eget leveransteam. Vid en 

djupare diskussion visade det sig dock att i priset så ingick inte bilar och kylbilar 

fanns inte alls att tillgå.  

 

I och med detta så får vi avskriva detta förslag på lösning.  
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8.5 Förvaltningen för Service levererar och packar upp 

Ej aktuellt 

 

Detta ligger inom ramen för förvaltningens reglemente då det primära uppdraget, 

enligt nuvarande regelverk och uppdrag, är att leverera tjänster till de andra 

förvaltningarna.  
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9 Slutsatser och rekommendationer 

9.1 Leveransteam 

Beräkningarna visar att den billigaste lösningen är att fortsätta att använda ett 

leveransteam inom Kvarbo, då andelen kunder som behöver hjälp med uppackning är 

så stor.  

 

Att behålla befintligt leveransteam medför också en högre personalkontinuitet. Det 

blir i större utsträckning samma personer som besöker kund. Dessa personer har god 

kännedom om kundens behov och rutiner. 

 

På sikt kanske förändringar i distribution kan optimera utkörningen. Kan kylbilarna 

effektiviseras, så att inte bara botten används till att packa på, utan det finns 

möjlighet att packa i två våningar? 

 

Skulle rutterna kunna förändras? Istället för att alla Åsa-Frillesås kunder får leverans 

på samma dag, så består förmiddagen av en körning till Åsa-Frillesås (istället för två) 

och därefter en körning till City eller annat närbeläget hemtjänstområde.  

 

9.2 Dagligvaruleverantör tillsammans med hemtjänsten 

Om vi tittar på ett alternativ där hemtjänsten möter upp distributören för att hjälpa till 

att bära in och/eller packa upp så tror vi att hemtjänstgruppernas personalplanering 

och personalkontinuitet står inför stora utmaningar. 

 

Det finns några olika scenarier kring hur distributören skulle kunna leverera till våra 

kunder. Till exempel kan distributören köra med en eller flera bilar i ett område. 

 

• Scenario 1: Distributören levererar till ett antal kunder ”på raken” som alla behöver 

hjälp från hemtjänsten att packa upp. Detta skulle kräva mer än en person från 

hemtjänsten, då uppackningen tar längre tid än själva leveransen. Distributören kan 

också ha flera bilar som kör inom samma hemtjänstområde, vilket också skulle 

kräva fler personal från hemtjänsten för att hjälpa till. 

 

• Scenario 2:  Distributören levererar till en kund som behöver hjälp med uppackning. 

Hemtjänstpersonal som brukar besöka den enskilde finns i närheten, men har 

precis påbörjat en längre insats, så som dusch, måltidshjälp eller larm, hos annan 

individ. Någon annan måste då hjälpa till med uppackning.  
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• Scenario 3: Distributören levererar till kund som behöver hjälp med uppackning 

långt ute på landsbygden. Därefter kör distributören sin runda med kunder som 

inte tillhör hemtjänsten. Först en stund senare kommer nästa av kommunens 

medborgare som behöver hjälp. Detta kan resultera i onödiga väntetider eller resor 

för hemtjänstpersonalen. 

Ett stort samarbete mellan distributör och hemtjänsten måste till för att detta ska 

fungera. Risk för förseningar finns ändå. Dagligvaruleverantörens 

ruttoptimeringssystem tar inte hänsyn till de av våra kunder som behöver hjälp med 

uppackning. Kan vi kräva att dagligvaruleverantören kan förändra sina rutter så att 

det passar vår planering med uppackning.  Är detta möjligt utan avtal? 

 

Schemat för personalen är redan idag tight, särskilt för grupper med många 

larmutryckningar. I och med de nya färgkodade scheman, så är färre antal 

medarbetare kopplade till varje kund. Det är positivt för den enskilde och 

personalkontinuiteten, men gör att flexibiliteten minskar ytterligare.  Om alternativet 

skulle vara att hemtjänsten under leveransdagar har extra personal inne som enbart 

möter upp distributören och hjälper den enskilde att packa upp, så uteblir 

effektiviseringarna. Risken finns att distributören levererar fortare än 

hemtjänstpersonalen hinner packa upp och möta upp. Då behövs flera som hjälper 

till, för att sedan få en lucka då distributören har kunder som inte tillhör oss. 

Personalkontinuiteten och kännedom om kunds behov och önskemål riskerar då att 

försämras. 

 

Övergår vi till att jämföra kostnaderna för de olika alternativen så ser vi att det inte är 

lönsamt att använda dagligvaruleverantören för leverans, kombinerat med att 

hemtjänsten möter upp hos de individer som har behov av hjälp med att bära in 

och/eller packa upp.  

9.3 Extern part levererar och packar upp  

I vår analys har vi även utvärderat tre alternativ där en extern part både står för 

leverans och uppackning eller bär in innanför ytterdörr. Vi ser inte att något av 

alternativen som en möjlig lösning. 

 

I det ramavtal Kungsbacka kommun har med ICA Maxi, som vi använder oss utav, 

så ingår inte att bära in till kök eller packa upp. Kan vi inkludera leverans till kök och 

uppackning i befintligt pris vid ett nytt avtal med en dagligvarudistributör så är det 

ett bra alternativ rent kostnadsmässigt. Vår bedömning är dock att kostnaden 

kommer att öka om distributören även ska hjälpa till med uppackning. Då blir detta 

alternativ inte längre det mest kostnadseffektiva.  

 

Vi har inte hittat någon extern leverantör som alls kan utföra uppdraget. Vi har även 

från andra håll förstått att det är svårt att hitta distributörer.  
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10 En eller flera dagligvaruleverantörer? 

I analysen har vi endast tagit hänsyn till att en dagligvaruleverantör används. Att låta 

den enskilde välja leverantör, samtidigt som Vård & Omsorg ska ansvara för 

eventuell hjälp att bära in och/eller packa upp, ser vi som en omöjlighet.  

 

Oavsett om det gäller att leveransteamet ska koordinera, hämta och leverera från 

flera affärer, eller att hemtjänsten ska koordinera och möta upp flera olika 

dagligvaruleverantörer. Vi ser stora risker i att detta blir för komplext och 

tidskrävande. Detta eftersom vi har en så stor andel av kunderna som behöver hjälp 

med att bära in och/eller packa upp. Omvärldsbevakning tyder på 

dagligvaruleverantören endast levererar fram till dörr (inte bär in eller packar upp). 

 

Vi har även diskuterat möjligheten att kund som är beviljad hjälp får välja leverantör 

så länge de kan ta emot och packa upp själva. Även här ser vi utmaningar i hantering 

om den enskilde under en kortare tid kan behöva mer hjälp med till exempel 

uppackning. Behöver hen då byta dagligvaruleverantör, för att sedan byta tillbaka när 

hen sedan kan klara sig själv igen? 
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11 Måltidsdistribution 

Om vi övergår från att distribuera varm mat dagligen till att den enskilde köper sin 

mat från dagligvaruhandeln så ser antalet beställningar ut att fördubblas. Oavsett vem 

som levererar behöver vi flagga för att en fördubblad kapacitet kan bli nödvändig.  
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt 

kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det 

är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de 

förväntas arbeta med dem. 

 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum.  Vi menar att det medför en risk att det saknas 

en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner 

för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de 

åtgärder som ska vidtas. 

 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några 

avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för 

arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera 

arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det 

finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen 

för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar 

granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att 

statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra 

hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose 

skyddsmaterial. 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis 

har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort 

säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp 

arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat 

ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående 

rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, 

nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till 

granskningen finns i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning 

av arbetsmiljöarbetet? 

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och 

uppgiftsfördelning? 

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna? 

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 

arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar 

och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar. 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4). 

 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för 

arbetsmiljöarbetet. 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
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1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. 

Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i 

enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.  
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2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2.1. Vår bedömning 

  

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns 

en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt 

arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön 

genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill 

ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet 

samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns 

på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi 

bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.  

 

Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna 

kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för 

att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet 

att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar 

stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom 

förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 

Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en 

samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar 

granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en 

angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller 

också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som 

slutförda.  

 

Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som 

inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar 

med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för 

arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem. 

Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga 

representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att 

arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.  
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2.2. Iakttagelser 

 

2.2.1. Vision och budget 

Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om 

kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål 

som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har 

fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 

modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med 

fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för 

Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för 

Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.  

 

2.2.2. Arbetsgivarpolicy 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens 

arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje 

medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens 

övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas 

konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra 

ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk 

arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för 

kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur 

nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån 

arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade 

aktiviteter kopplade till målen.  

 

Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I 

intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall. 

Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie 

rapporteringstillfällen.  

 

Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 
1 Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned 
arbetsmiljömålen.  

 Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.  

 Sjukfrånvaron ska minska.  

 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt 

dess tillämpning.  

 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under 

arbetsdagen.  

 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 
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2.2.3. Roller och ansvar 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är 

anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som 

anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.  

 

HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive 

förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den 

kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av 

intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs 

fungera väl.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från 

kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå. 

 

Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att 

dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan 

nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.  

 

I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur 

uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att 

detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.  

 

Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun 

sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer 

framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer 

ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha 

förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att 

enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje 

arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga 

chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av 

intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter. 

Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett 

arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera 

arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem. 

 

Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per 

granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte 

att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.  
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt 

boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg 

har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen 

för stickprovet tagit del av signerad 

uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa 

signeringsdokument stämmer inte det angivna 

särskilda boendet med det boende som 

stickprovet avser. Vi noterar också att 

förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart 

använder den digitala signeringsfunktion som 

kommunen i stort uppges använda för signering 

av uppgiftsfördelning. Vissa av de 

signeringsdokument som vi tagit del av inom 

ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För 

enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten 

enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.  

 

2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet 

För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen 

systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar 

vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter: 

 

 Årlig uppföljning 

 Tillbud 

 APT 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Arbetsmiljörond/skyddsrond 

 Rutin vid kränkande särbehandling 

 Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats 

 Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud 

 Utvecklingssamtal 

 

Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet. 

Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift 

ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern 

kopplat till mailprogrammet. 

 

Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter 

och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete, 

exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument 

för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar 

Vård & Omsorg Enhet 1   

Enhet 2   

Enhet 3   

Förskola & 

Grundskola 

Enhet 1  .  

Enhet 2   

Enhet 3   

Individ & 

familjeomsorg 

Enhet 1  

Enhet 2  

Enhet 3  

Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda 

stickprov avseende signering av 

arbetsmiljöansvar 
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser. 

Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de 

kunde följa status på aktiviteter.  

 

2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla 

anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas 

som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.  

 

Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare 

gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild 

om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering 

av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå 

ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för 

att tillbud rapporteras.  

 

2.2.6. Arbete med riskanalyser 

Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät. 

Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i 

samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala 

arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen 

finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av 

verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas. 

 

Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska 

anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka 

åtgärder som ska vidtas.  

 

Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar 

i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten. 

Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av 

förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är 

ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när 

riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att 

riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att 

systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande 

riskanalyser.  

 

Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud 

rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt 

sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att 

synkronisera de båda verksamhetssystemen.  
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning 

av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet 

har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi 

granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala 

arbetsmiljörisker.  

 

  

Nämnd Enhet 

Riskbedömning 
Handlings-

plan 
EY:s kommentar 

Fysisk 
Organisatorisk 

& social 

VO 

Enhet 1  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 2  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 3  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

 Ett stort antal åtgärder daterar till 

2019.  

IF 

Enhet 1  
    Flera åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 2 

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3  

    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

utom en saknar angiven ansvarig 

person.  

FG 

Enhet 1  

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

 Vissa åtgärder daterar till 2019.  

Enhet 2  
    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3      Bortfall* 

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och 

handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman. 
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

3.1. Vår bedömning 

3.2. Iakttagelser 

3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av 

riktlinjen framgår att: 

 

 Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp 

 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.  

 

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor 

i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av 

allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet 

som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån 

checklistan en gång årligen.  

 

I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information 

om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola 

uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför 

arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur 

resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur 

resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska 

arbetsmiljöarbete.  

 

Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy. 

Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.  

 

3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning 

I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till 

kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade 

nämnder i stort säkerställt detta.  

 

Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens 

årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en 

uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en 

utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till 

kommande års arbetsmiljöarbete. 
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med 

arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda 

förutsättningar att hantera förändringar.  

 

I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för 

kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland 

annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet 

för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år. 

 

3.2.3. Medarbetarundersökning 

Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar. 

Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en 

kommunövergripande medarbetarenkät årligen med frågor om hållbart 

medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera 

kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så 

kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att 

sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.  
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19-

pandemin 
 

4.1. Vår bedömning 

 

4.2. Iakttagelser 

Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser 

att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på 

kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i 

arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 

rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.  

 

I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den 

berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå. 

HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med 

riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit 

de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit 

konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande 

av skyddsmaterial. 

 

Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har 

medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder. 

Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina 

rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst 

samt på olika typer av omsorgsboenden.  

 

Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att 

kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp 

uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat 

arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade 

möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi 

noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det 

funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.  

 

Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt 

nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna 

har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin. 

Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.  
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19-

pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns 

också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder 

från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på 

åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej 

påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt 

en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.  

 

 

 Risk Åtgärd Status 

Ansvarig 

tjänsteperson 

framgår 

Individ & 

Familjeomsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos brukare eller 

klient 

Tillämpa basala hygienrutiner 

och följa rekommendationer 
Avslutad Nej 

Använda plexiglas Avslutad Nej 

Oro för smitta 

 

Kontinuerlig och tydlig information Pågående Nej 

Kontinuerlig och tydlig information 

Kontakt vikariecenter 
Avslutad Nej 

Vård & 

Omsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos kund/patient* 

Följa rekommendationer 

Folkhälsomyndigheten 
Avslutad Nej 

Förstärkt uppdrag hygienombud Pågående Ja 

Hygienutbildning för chefer och 

skyddsombud 
Avslutad Ja 

Användande av munskydd i 

samband med ansiktsnära vård 
Pågående Nej 

Förskola & 

Grundskola 

Misstänkt smitta hos 

barn/elever 
Basala hygienrutiner Pågående Nej 

Oro för smitta, ökad 

arbetsbelastning som 

följd av hantering av 

oro hos t.ex. föräldrar, 

barn/elever, oro för att 

bli förflyttad 

Tydlig fortlöpande information Pågående Nej 

Kontinuerlig dialog med närmaste 

chef 
Pågående Nej 

Gemensam dialog i 

arbetsgrupperna om rutiner och 

ambitionsnivå vid förändrad/låg 

bemanning 

Ej påbörjad Nej 

Minskad bemanning 

samt vikariebrist 

Se över organisering av 

undervisning för äldre 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning för yngre år 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning inom 

förskoleverksamheten 

Ej påbörjad Nej 

 
2 Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under 
pandemin. 
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Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av 

arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.  

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom 

hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat 

smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covid-

teamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten 

har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.  

 

Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare 

risker framkommit vid intervjuer:  

 

► Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial 

under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har 

dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola & 

Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit 

tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna 

tillgången till skyddsutrustning.  

 

► I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. 

I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare 

som kan arbeta hemifrån ska göra det. 

 

► Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga 
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet? 

 

Delvis. De styrdokument som krävs enligt 

Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt 

hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön. 

Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett 

antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister 

vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter. 

Strukturen för riskanalys kan förbättras för att 

säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande 

och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av 

verksamhet.  

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras 

genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska 

tillämpas i kommande års arbete med den 

systematiska arbetsmiljön.   

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt tillräckliga 

riskbedömningar och åtgärder 

avseende arbetsmiljön till följd av 

Covid 19-pandemin? 

Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19-

pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder 

har vidtagits. Kommunen beslutade dock om 

hemarbete i ett sent skede.   

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt 

detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen 

senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom 

ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning 

av detta nedanstående rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

 

  

Linnéa Johansson Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med 

dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 

enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt 

i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål 

för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner 

genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde 

kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de 

rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande 

arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.  

De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön. 

Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård 

& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat 

arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljön.  

Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För 

att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och 

familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser. 

Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. 

 

 

 

 
4 Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd 
samt nämnden för Förskola & Grundskola. 
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron 
8,3 procent under 2019 
6 9,8 procent under 2019. 
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 § 

anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden 

under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara 

förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att 

arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att 

undgå risker i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit 

fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla 

arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 

 

I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och 

skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som 

beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav 

på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren: 

 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Rutiner 

 Uppgiftsfördelning 

 Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga 

 Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga 

 Konsekvensbedömning 

 Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas 

 Sammanställning av skador och tillbud 

 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall 

det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska 

säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra 

ändringar i fördelningen när det behövs.  

 

Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret 

ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar-
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betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen 

med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera 

uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren 

att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt. 

 

I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 

riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att 

arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är 

viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett 

korrekt sätt. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden 

i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med 

ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda 

organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga 

att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med 

att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
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Bilaga 3. Källförteckning 
Övergripande dokumentation 

 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten 

 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Lokalt samverkansavtal (2010) 

 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet 

 Arbetsgivarpolicy 

 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Kommunbudget 2020 

 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.  

 

Vård & omsorg 

 Momentanalys Covid 

 Riskanalys Covid-avdelning 

 Riskanalys Covid-teamet v. 19 

 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik 

 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling 

 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 

Förskola & Grundskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 Pandemiberedskap 

 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola 

 

Individ & familjeomsorg 

 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system 

 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo 

 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 
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Intervjuade funktioner: 

 HR-chef, 20-12-07 

 HR-specialist, 20-12-07 

 Kommunchef, 20-12-07 

 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07 

 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12 

 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13 

 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14 

 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09 

 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta ekonomisk uppföljning och prognos för april 2021, 

daterad 2021-05-12, och översänder till kommunstyrelsen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att om inte budget är i balans till årets slut kan uttag göras 

ur resultatfond för att täcka underskottet. 

Sammanfattning 

Budgetansvariga i Kungsbacka kommun har ett ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet. 

Ansvaret innefattar även att följa upp verksamheten och rapportera om avvikelser till nämnd. Varje 

nämnd beslutar om hur ofta uppföljning till nämnd ska göras löpande under året. Vid befarat 

underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden 

är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser 

sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. 

Vid tre tillfällen per år sker en obligatorisk uppföljning av verksamheterna. Kommunbudgeten följs 

upp i samband med kommunens årsredovisning då bokslut och förvaltningsberättelse redovisas. 

Dessutom sker uppföljning av kommunbudgeten vid apriluppföljningen och delårsrapport i augusti. 

Prognosen som Vård & Omsorg visar för 2021 är ett underskott om -12 miljoner kronor. Orsaken 

beror till största delen på att fokus för nämnden och förvaltningen har varit på att hantera pågående 

pandemi och se till att minimera smittspridning och skapa en uthållig organisation. Flera av 

effektiviseringarna kräver också beslut och handlande från andra nämnder vilket också har påverkat 

förändringstakten. Beslut om åtgärdsplan för att få budget i balans är tagna men verkställigheten 

fördröjd. Som åtgärd för att täcka årets underskott föreslår därför förvaltningen ett uttag ur 

resultatfonden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Ekonomisk uppföljning och prognos april 2021, 2021-05-12 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Vård och omsorg visar ett överskott om 7,3 miljoner kronor. Sjuklöneersättningar och ersättning för 

merkostnader Covid-19 december 2020 ingår i resultatet med 8,1 miljoner kronor. 

Merkostnader Covid-19 för 2021 belastar resultatet med ca 7 miljoner kronor, inget besked har ännu lämnats 

från staten huruvida dessa kommunerna erhåller kompensation för dessa kostnader. 

 

Vård och omsorg har rekvirerat statsbidrag med ca 67 miljoner kronor för 2021. Dessa medel kommer även att 

fördelas till de externa utförarna. 

Medlen tillförs den egna regin allt eftersom aktiviteter påbörjas/genomförs och kostnaderna uppstår. Detta för 

att statsbidragen inte ska ha en resultatpåverkan. 

 

Prognosen för 2021 visar på ett underskott om -12 miljoner kronor, vilket främst kan hänföras till de förseningar 

som skett för effektiviseringarna samt arbetsmiljöanpassningar som genomförts inom hemtjänsten. 

Under våren har det nya vård och omsorgsboendet i Särö öppnat med 80 platser. Samtidigt har Budkärrsgården 

avvecklats. Vardaga tog den 1 april över driftentreprenaden av Ekhaga vård och omsorgsboende från Humana. 

Förvaltningen kraftsamlat för att kunna erbjuda alla omsorgstagare och berörd personal vaccin. Arbetet har 

genomförts med mycket bra resultat. 

I takt med att andelen vaccinerade omsorgstagare och personal ökar kommer ordinarie verksamhet att öppnas 

upp samtidigt som besöksförbud och andra covidrelaterade åtgärder kommer att avvecklas. 

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Pandemin har pågått i över ett år, med kraftig påverkan på alla kommuninvånare som tillhör Vård & Omsorgs 

målgrupper. Det är en mycket jobbig tid, som påverkar många människor. Samtliga medarbetare i förvaltningen 

har påverkats oavsett tjänst. Året har präglats av utmaningar vilket har skapat och drivit på utveckling av 

bland.annat nya arbetssätt och samarbeten både inom och utom förvaltningen. 

Anhöriga har dragit ett tungt lass när verksamheter varit stängda, och vi förväntar oss att det kommer att leda till 

att fler kommer att behöva vår hjälp framöver. 

Vård & Omsorg arbetat för att skapa trygghet hos och för medarbetare, chefer, omsorgstagare och patienter samt 

deras anhöriga genom en rad olika åtgärder. 

Under perioder med högre smittspridning har ett covidteam i hemtjänsten tagit över vården och omsorgen av 

misstänkt och konstaterade omsorgstagare med covid-19. För svårare sjuka patienter har covidkorttidsplatser 

funnits tillgängliga under delar av året. 

Under besöksförbuden på vård- och omsorgsboende har säkra besök upprättats, där den boende och dess 

besökande har mötts med hjälp av en plexiglasskiva utomhus. När det nationella besöksförbudet hävdes i 

oktober skapades rutiner och riktlinjer för hur besök skulle kunna genomföras smittsäkert. Initiativen 

uppskattades, men uppfattades också som något omständliga och försvårande av vissa besökande. 

Hygienombuden har under året haft ett utökat uppdrag där de haft ansvar för att i samarbete med enhetschef 

förmedla ut ny information. Ombuden har deltagit i regelbundna möten med Vårdhygien i Halland och 

utvecklingsledare Vård & Omsorg, för att hålla sig uppdaterade med senaste nytt samt för att kunna förmedla 

vidare och finnas som stöd för kollegorna på respektive enhet. Hygienmätningar sker två gånger årligen, och 

2020 ökade andelen med korrekt förfarande i alla fyra steg i de basala hygienrutinerna från 70% till 84%. 

Hygienmätningarna omfattar både klädregler och hygienrutiner. 

En coronakommission har på uppdrag av regeringen genomlyst strategin "att skydda de äldre" och presenterade 
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sitt första betänkande den 15:e december. Kommissionen påtalar att det är högst sannolikt att den enskilt 

viktigaste orsaken till den stora smittspridningen på äldreboenden är den allmänna smittspridningen. Men 

kommissionen lyfter också upp det dubbla huvudmannaskapet mellan kommun och region för vården och 

omsorgen och att äldreomsorgen har strukturella brister vad gäller bemanning, arbetsmiljö, anställningstrygghet 

och kompetensbrist. Detta är politiska frågor som sannolikt kommer att påverka förutsättningarna för att bedriva 

vård och omsorg i framtiden. 

Under det senaste året har de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gått ut på att hålla avstånd och 

undvika nära kontakter med äldre personer i samhället. Insatser och mötespunkter såsom dagomsorg och 

restauranger stängde, för att minska risken för smittspridning. En stor andel av dem som behöver insatser från 

Vård & Omsorg tillhör riskgrupper och har haft färre kontakter med omvärlden än vad de normalt har. För 

många blev mötet med Vård & Omsorgs medarbetare än mer betydelsefull, då de utgjorde deras enda kontakter 

med andra människor. Det återstår ännu att se hur det psykiska måendet till följd av året som gått påverkats, 

eller för den delen behovet av hjälp och stöd från samhället. Under året har Vård & Omsorg tagit fram nya 

arbetssätt för den uppsökande verksamheten, för att under säkra förhållanden kunna fortsätta arbetet. 

Nämnd och förvaltning  för Vård & Omsorg har vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att kunna hantera och 

minska smittspridning av covid-19. Åtgärderna har haft effekt; med undantag för två större utbrott på vård- och 

omsorgsboenden har smittspridningen inom Vård & Omsorgs verksamhetsområden varit begränsad. Följande 

åtgärder är några av de som genomförts: 

• Besöksförbud för vård och omsorgsboenden från 11:e mars till 1:e oktober, från 4:e december till 12:e 

december samt från 13:e december till 2:e februari. 

• Under hela pandemin har frånvaro och misstänkt/konstaterad covid-19 följts och rapporterats dagligen. 

Detta har gett ledande instanser möjligheter att följa utvecklingen och agera utifrån tillgänglig fakta. 

• Flera insatser har tillfälligt varit stängda. Det handlar om växelvårdsplatser, dagomsorg och att 

begränsningar införts i ledsagarservicen. Anhörigstöd har ställt om sin verksamhet. Inköp förändrades 

till att istället genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning. 

• Åtgärder vidtas löpande, men Vård & Omsorg utgår också från en pandemiplan för att kunna skala upp 

respektive ner åtgärder i förhållande till aktuellt läge. Covidteam i hemtjänsten och covidkorttidsplatser 

är exempel på åtgärder som är kopplade till pandemiplanen, och där verksamheter med kort varsel ställt 

om och ställt upp. 

• Flera av de beslut som har tagits, som till exempel införandet av covidteam eller ökade inköp av 

skyddsmaterial påverkar Vård & Omsorgs ekonomi.  

• Vaccinering av alla omsorgstagare påbörjades i februari och även personal som arbetar inom vården och 

omsorgen är vaccinerade. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Nämnd -369 -375 -6 -1 423 -1 423 0 -1 006 

Förvaltning 
gemensamt 

2 593 2 313 -280 4 035 35 4 000 6 578 

Kvarboende -23 107 -22 881 226 -63 677 -59 177 -4 500 -65 730 

Omsorgsboende -103 
964 

-113 
042 

-9 078 -361 185 -364 185 3 000 -316 331 

Hälso- och sjukvård -41 175 -41 987 -812 -132 280 -132 280 0 -122 979 

Verksamhetsutvecklin
g 

-8 931 -8 284 647 -30 541 -30 541 0 -31 501 

Myndighet -129 
067 

-126 
758 

2 309 -384 790 -369 790 -15 000 -372 121 

Kansli & 
kommunikation 

-1 681 -1 627 54 -5 596 -5 596 0 -5 021 

Ekonomi -1 294 -1 445 -151 -4 816 -4 816 0 -3 789 

HR -373 -928 -555 -4 132 -4 632 500 -2 661 

Vikariecenter 909 994 85 -132 -132 0 12 

Årets resultat 
-306 
459 

-314 
020 

-7 561 -984 537 -972 537 -12 000 -914 549 

Sammanfattning 

Vård & Omsorg visar  ett överskott om 7,3 miljoner kronor i april, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 

0,75%. Utfallet exklusive sjuklöneserättning och mer kostnader Covid-19 avseende december 2020 är -0,8 

miljoner kronor. 

Förvaltningen har rekvirerat statsbidrag för ca 67 miljoner kronor. Dessa medel är avsatta för att ”motverka 

ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” ( 5 mkr), 

”teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” (1,2 mkr), "Äldreomsorgssatsningen" ( 33 mkr) samt 

"Äldreomsorgslyftet" ( 28 mkr) . Dessa medel kan även de externa utförarna ansöka om och i de flesta fall är 

statsbidraget återbetalningsskyldigt om det ej används fullt ut. Medel tillförs verksamheten allteftersom 

aktiviteter genomförs och kostnader uppstår. 

Förvaltningen har erhållit ersättning för sjukersättning med 3,1 mkr för jan-april 

Förvaltningen har även ansökt om ersättning för merkostnader Covid-19 för december 2020 med ca 5 mkr, 

vilket är inräknat i årets prognos. 

I utfallet för april finns merkostnader Covid -19 med ca 7 mkr, men då inget besked ännu lämnat huruvida 

ersättning kommer att utbetalas för dessa kostnader är de ej medräknade i prognosen. 

Förvaltningen påbörjade arbete med ett antal effektiviseringar 2020. På grund av rådande Covid-19 pandemi har 

dessa effektiviseringar kraftigt försenats och kommer troligtvis inte att kunna implementeras fullt ut förrän 
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2022. 

De åtgärder som kvarstår är: 

• Digitala matinköp 700 tkr,  

• Förändrad matleverans hemtjänst 7 000 tkr,  

• Patientavgifter HSV 200 tkr 

• Automatisering processer myndighet 500  tkr 

Prognosen för förvaltningen är ett underskott om -12 miljoner kronor, vilket beror till stor del på att 

effektiviseringarna genomförs senare än beräknat och de arbetsmiljöanpassningar som genomförts inom 

hemtjänsten 

Det har varit ett stort fokus för nämnden och förvaltningen under  pågående pandemi och se till att minimera 

smittspridning och skapa en uthållig organisation, samt även vaccinering av alla omsorgstagare. Beslut om 

åtgärdsplan för att få budget i balans är tagna men verkställigheten fördröjd. Om inte budget är i balans till årets 

slut kan uttag ur resultatfond bli nödvändigt för att täcka underskottet. 

  

Analys och kommentarer 

Kvarboende: utfall -3 339 tkr, prognos -4 500 tkr 

Covid-teamet belastar utfallet med -2,6 miljoner koronor. 

Den utökade kringtiden efter Arbetsmiljöverkets tillsyn gör att personalkostnaden sannolikt kommer öka. För att 

hemtjänstersättningen ska täcka den utökade kringtiden måste effektiviseringar ske med i snitt 2,5 årsarbetare 

per hemtjänstgrupp. 

Flertalet arbetsgrupper ser över sina scheman och använder ett företag för den översynen. Effekten är svårt att 

förutsäga,. det finns planer på att införa en central schemaläggning för att få en mer objektiv planering, samt 

kunna ha ett större perspektiv, vilket medför att exempelvis enheter kan samarbeta mer över gränserna. Det 

pågår även en analys av planeringen för enheter med underskott. 

För att minska arbetsbelastningen för enhetschefer och främja ett mer nära ledarskap ska en extra 

enhetscheftjänst tillsättas under året 

Analys av processerna inom Hemtjänsten pågår med hjälp av Ensolution. När resultatet är klart kommer en 

åtgärdsplan att kopplas till de slutsatser genomlysningen visar. 

Dessa åtgärder förväntas minska underskottet så att enheterna har ett balanserat resultat under hösten. 

Vård & omsorgsboende: utfall: 6 327 tkr, prognos 3 000 tkr 

Prognosen visar ett överskott på 3 miljoner kronor, detta beror främst på att platserna på Särö vård och 

omsorgsboende inte har fyllts ännu. 

I prognosen ligger även att VO kommer att få betala tomhyror för lägenheterna på Bukärrs gamla 

omsorgsboende. 

Hemsjukvård & Rehabilitering: utfall: 1 683 tkr prognos: +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget. 

Myndighetsutövning: utfall: -4 297 tkr, prognos -15 000 tkr 

Myndighets underskott består av högre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Utmaningen ligger bland annat i 

att antalet kunder ökar från år till år, men ingen uppräkning för detta görs i budgeten. Att timmarna ökat beror 

även på Covid-relaterade orsaker, så som att växelvård och dagomsorg minimerats. Effektiviseringsprojekten på 

ca 7 000 tkr är ännu ej genomförda. 

Samtliga processer kartläggs för att optimera och kvalitetssäkra handläggningsprocessen. Genomgång av 

beviljade insatser görs kontinuerligt. 

Olika möten mellan olika nivåer inom VO och IF för att skapa en kontinuerlig dialog och förbättra kontakterna 

och processerna mellan IF och VO. Både gällande ledtider och hantering av kostnader och ersättningar utifrån 

reglementesförändring. Detta i syfte att på sikt minska antalet beviljade SoLtimmar och därmed kostnaderna. 
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Genomlysning av processerna inom Myndighet och Hemtjänsten samt mellan VO och IF pågår med hjälp av 

Ensolution. När resultatet av detta är klart kommer en åtgärdsplan att kopplas till detta. 

Ökat fokus på det förebyggande arbetet i syfte att förlänga inträdet till Vård och Omsorg. 

Fortsatt arbete med att digitalisera och automatisera både administrativa arbetsuppgifter som de insatser som 

utförs. 

 

Verksamhetsutveckling: utfall 1 821 tkr, prognos +-0 tkr 

Överskottet om 1,8 miljoner kronor avser främst att en intäkt statsbidrag för merkostnader Covid-19 avseende 

december 2020 har bokats upp med 90%. I årets resultat finns även merkostnader för sjukvårdsmaterial för 

Covid-19 med ca 3,9 miljoner kronor. Inget besked har ännu lämnats huruvida ersättning kommer att utbetalas 

för merkostnader avseende 2021. 

Ekonomi: utfall 139 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget 

HR: utfall. 604 tkr, prognos +500 tkr 

Prognosen visar på ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Vilket främst beror på lägre personalkostnader och 

utbildningsmedel som inte kommer att användas i beräknad omfattning, samt medel som sökts från 

Omställningsfonden 

Kansli & kommunikation: utfall: 216 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget 

Nämnd & Förvaltningsledning: utfall: 1 909 tkr, prognos 4 000 tkr 

Det positiva överskottet om 1,9 miljoner kronor beror främst på att det finns en förvaltningsreserv om drygt 4 

miljoner kronor som ej använts. 

Vikariecenter: utfall: 1 009 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget. 

 

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Nämnden för Vård & Omsorg tog  fram ett antal effektiviseringar för att få budgeten i balans för 2020.  På 

grund av rådande Covid-19 pandemi har vissa inte kunnat  effektueras fullt ut. 

Åtgärder som kvarstår är inköp av dagligvaror till kunder i hemtjänsten,  matleveranserna av daglig varm mat, 

patientavgifter för hälso-och sjukvårdsinsatser. 

 

Prognos visar på ett underskott om -12 miljoner kronor. 

Inget besked har ännu lämnats från regeringen huruvida Merkostnader Covid-19 för 2021 kommer att ersättas. 

Därför belastar dessa kostnader prognosen och ingen ersättning har prognostiserats. 

Nämnden planerar att täcka årets underskott med ett uttag ur resultatfonden. 

2.2 Apriluppföljning investeringar 

Investeringar (belopp tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Apr 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      
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Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Apr 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Utgifter -5 751 -340 -6 871 -6 871 0 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter -82 -165 -3 998 -3 998 0 

Netto -5 833 -505 -10 869 -10 869 0 

Kommentarer 

Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden, 

träffpunkterna och dagomsorgsverksamheterna. 

Övriga investeringar består av tekniska lösningar, detta kan bestå av till exempel trygghetskameror eller 

hjälpmedel för dementa. 

Förvaltningen har avsatt medel för att möjliggöra att testa nya idéer och innovationer. Medlen kan användas för 

investering som påverkar arbetsmiljön och/eller en kvalitetsförbättring för kunden. 

Prognosen är att utfallet följer budgeten. 
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3 Viten och rättstvister 
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



 

 

 

 
 
 
Fokusområden 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

 

Att främja det friska och minska stigma 

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål:  

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och 

förutsättningsskapande insatser. 

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.  

Indikatorer:  

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på 

övergripande nivå.  

Regional 
handlingsplan för 
suicidprevention

Att främja det 
friska och minska 

stigma

Suicidprevention i 
fysisk miljö

Skolbaserad 
prevention

Kompetens-
utveckling

Stärkt vårdkedja 
och samverkan

Stöd till 
efterlevande



 

 

 

 

 
 
Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 
miljö.  

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  



 

 

 

 
 
 
 
Kompetensutveckling 

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 

identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det 

är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för 

att kunna följa dem. 

Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på 

grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss 

hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till 
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss 

mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver 

ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta 

verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.  

 

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som 

möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör 

innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.  

Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den 

egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

Mål:  

 Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.   

 Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

Indikatorer:  

 Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

• Identifiera, stödja, hänvisaGRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland 
behandla och följa upp

NÄRSJUKVÅRD

• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp, 
hänvisa

SPECIALISTPSYKIATRISK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• Bedöma, agera, stödja, hänvisaAKUT NIVÅ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stärkt vårdkedja och samverkan 

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om 

suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att 

det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av 

suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är 

möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.  

 

 

 

Mål:  

 att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 
samverkansforum.  

 att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och 
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje 

eller sammanhållet vårdförlopp.  

 att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans 
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.  

Indikatorer:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.  

Vårdkedja

Kunskap om 
suicidalitet

Kunskap 
om 

uppdrag/ 
ansvar

Kanaler för 
kommunikation

Struktur för 
uppföljning



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  
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Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025  

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Vård & Omsorg ställer sig bakom den regionala handlingsplanen för suicidprevention 

2021-2025 som tar fram adekvata förslag till hur arbetet med suicidprevention ska utvecklas. Nämnden 

för Vård & Omsorg ser dock att inom området kompetens kan det finnas behov av kompetens på akut 

nivå också för medarbetare inom Vård & Omsorg. 

Nämndens ställningstagande 

Under rubriken kompetensutveckling beskrivs olika nivåer på utbildningar. Det framkommer att 

kommunernas medarbetare bör få kompetensutveckling i den grundläggande nivån. Nämnden för Vård 

& Omsorg anser att medarbetare som arbetar inom den kommunal vård och omsorg även bör erbjudas 

kompetensutveckling också inom den akuta nivån då det förkommer situationer där medarbetare möter 

personer i akut suicidal kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa. 

Under rubriken stärkt vårdkedja och samverkan påtalas att det måste finns tydliga kanaler för 

kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. Nämnden för Vård & Omsorg 

instämmer i detta och påtalar att det är viktigt att alla involverade runt patienten har en samsyn och ett 

gemensamt arbetssätt för en fungerande vårdkedja för suicidnära personer som har insatser från olika 

vårdgivare.    

Under rubriken stöd till efterlevande finns i målsättningen att en struktur tas fram i mellan psykiatri, 

närsjukvård och andra aktörer samt tillgängliggöra denna information hos kommunen. Nämnden för 

Vård & Omsorg instämmer i detta eftersom det förekommer suicid i verksamheterna och medarbetare 

kan behöva ge stöd och information till efterlevande. 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

Beslut om yttrande över remiss om Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-
2025 från Region Halland 

Beslut  

Ordförande Hravn Forsne (M) beslutar att nämnden antar yttrandet, daterat 2021-05-03, och 

översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.  

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför 

fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och 

punkten 1-1 i bilaga 1 i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019-10-23 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med 

berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019‐2020 ta fram en regional handlingsplan 

för suicidprevention. Förslaget till regional handlingsplan sändes ut till kommunerna i Halland 2021-

03-09 mars för remiss. Kommunstyrelsen begärde då yttrande från nämnden för Vård & Omsorg, 

nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad samt nämnden för Kultur & Fritid. Yttrande ska överlämnas till 

kommunstyrelsen senast 7 maj.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har granskat förslaget till regional handlingsplan för 

suicidprevention och instämmer i huvudsak med det. Förvaltningen ser dock att det kan finnas ett 

behov även för personal inom den kommunala vården och omsorgen att få kompetensutveckling i att 

bemöta människor i akut suicidal kris. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-05-02 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under april 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-04-01 – 2021-04-30 har följande beslut/skrivelser inkommit till nämnden för 

Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00160 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-04-13 KF § 54 Entledigande och 

fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 

2021-00157 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-04-13 KF § 65 Antagande av Taxa 

för avskrift eller kopia av allmän handling 

2021-00158 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-04-13 KF § 49 Revisionsberättelse 

2020 för Kungsbacka kommun och fråga om ansvarsfrihet 

2021-00154 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-04-13 KF § 48 Årsredovisning 

2020 för Kungsbacka kommun 

2020-00805 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-04-20 KS § 103 Utdelning ur Arvid 

och Hildur Anderssons donationsfond 2020 

2020-00713 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-04-20 KS § 102 Ansvar för 

reservkraft vid vård- och omsorgsboenden 

2020-00505 (Arbetsmiljöverket) Avslutsbrev gällande Åsa/Frillesås hemtjänst 

2020-00504 (Arbetsmiljöverket) Avslutsbrev gällande Hede/Älvsåkers hemtjänst 

2020-00475 (Kammarrätten i Göteborg) Dom med målnummer 6927-20 
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2019-00063 (Förvaltningsrätten i Stockholm) Dom med målnummer 20917-20 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef     Registrator 


