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§ 48 Dnr 2021-00066 

Slutrapport för utvärdering av krisorganisationen under 
Coronapandemin 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har uppdragit åt konsultbolaget Vergenta AB att utvärdera 

krisledningsarbetet för att hantera Coronapandemin under 2020. Vergenta har genom 

intervjuer och dokumentstudier analyserat krisledningen i förvaltningen och därefter 

kommit med rekommendationer för det fortsatta arbetet i en rapport.  

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. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering pandemihantering - ett år med Covid 19, 2021-04-20 

Beslutsgång 

Konsulterna Mattias Norling och Benny Jansson från Vergenta föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 49 Dnr 2021-00151 

Information om projekt kring kommunal informationsdriven vård och 
omsorg (KID) 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån omställningen till god och nära vård har förvaltningen har inlett ett samarbete 

med Region Halland kring ett projekt om kommunal informationsdriven vård och 

omsorg (KID). 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)”.  

Beslutsunderlag 

PM från Region Halland med sammanfattande projektbeskrivning 

Beslutsgång 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och ekonomichef Annakarin 

Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 50 Dnr 2021-00162 

Information om förändring av tidsplan för nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att byggnationen av Annebergs vård- och 

omsorgsboende flyttas fram så att det är färdigställt 2025 och projektet efter planeras 

färdigställt 2027. Förseningen beror på att detaljplan för Anneberg inte kan 

fastställas på grund av pågående mål i domstol om närliggande vatten.  

Bedömningen från förvaltningen är att förseningen innebära att Vård & Omsorg 

under perioder innan 2025 kommer ha brist på boendeplatser gentemot det 

förväntade behovet. När Anneberg vård- och omsorgsboende sedan färdigställs så 

bedöms dock behovet kunna tillgodoses.  

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Per Edgren och verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 51 Dnr 2020-00871 

Beslut om inriktning inför upphandling av leverantör av livsmedel och 
matportioner i hemtjänst 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 

att svara på följande frågor: 

Vad finns det för möjligheter att göra detta utan en upphandling? 

Hur ser den ekonomiska besparingen ut om leverensteamet är kvar, det vill säga vad 

för besparingar är möjliga utifrån hur mycket som är kvar i kommunal regi? 

Kan projektet digitala inköp av dagligvaror integreras med digitala måltider som 

ersättning för distribution av måltider och genomföras som ett uppdrag istället för 

två? 

Hur ökar detta valfriheten för den enskilde och hur blir marknadskrafter ett starkare 

inslag? 

Varför föreslås inte en upphandling av hela leverensteamet och inköp på en yttre 

aktör? 

 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att ge förvaltningen följande 

tilläggsuppdrag: 

Nämnden vill att förvaltningen beaktar att privatisera hela systemet med inköp och 

upphandling av mat, måltider som ersättning för distribution av måltider och dagliga 

varor utifrån att det ska genera ökad kvalitet för den enskilde och att systemet ska 

anpassas efter den. Om detta är komplicerat att ordna i en hybrid mellan det 

offentliga och det privata så ska förvaltningen beakta att helheten tas över av en 

privat aktör ifall det genererar mer valfrihet. Om förvaltningen finner att detta inte 

kommer att skapa de värden som nämnden efterfrågar kommer nämnden ta det i 

beaktande vid beslut.  

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. 
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Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar på att nämnden ska återremittera ärendet till 

förvaltningen för att svara på följande frågor: 

Vad finns det för möjligheter att göra detta utan en upphandling? 

Hur ser den ekonomiska besparingen ut om leverensteamet är kvar, det vill säga vad 

för besparingar är möjliga utifrån hur mycket som är kvar i kommunal regi? 

Kan projektet digitala inköp av dagligvaror integreras med digitala måltider som 

ersättning för distribution av måltider och genomföras som ett uppdrag istället för 

två? 

Hur ökar detta valfriheten för den enskilde och hur blir marknadskrafter ett starkare 

inslag? 

Varför föreslås inte en upphandling av hela leverensteamet och inköp på en yttre 

aktör? 

 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar avslag på ordförandes förslag om återremiss 

med motiveringen att förslaget behandlar en ny fråga och har inslag av politisk 

information istället för att behandla sakfrågan. 

 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar även på att nämnden ska besluta om att ge 

förvaltningen följande tilläggsuppdrag: 

Nämnden vill att förvaltningen beaktar att privatisera hela systemet med inköp och 

upphandling av mat, måltider som ersättning för distribution av måltider och dagliga 

varor utifrån att det ska genera ökad kvalitet för den enskilde och att systemet ska 

anpassas efter den. Om detta är komplicerat att ordna i en hybrid mellan det 

offentliga och det privata så ska förvaltningen beakta att helheten tas över av en 

privat aktör ifall det genererar mer valfrihet. Om förvaltningen finner att detta inte 

kommer att skapa de värden som nämnden efterfrågar kommer nämnden ta det i 

beaktande vid beslut.  

Beslutsgång 

Verksamhetschef Maria Hallberg och projektledare Marie Langenfeld föredrar 

ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, nämligen 

förvaltningens förslag och ordförandes förslag om återremiss. Ordförande prövar 

förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag 

om återremiss.  
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Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det även finns ett förslag från ordförande om 

att ge förvaltningen ett tilläggsuppdrag. Ordförande prövar om nämnden kan besluta 

enligt ordförandes förslag och finner att nämnden beslutar så.  

Protokollsanteckning 

Maj-Britt Rane-Andersson (S), Christian Skogholm (S), Tommy Bech (SD) och 

Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig mot båda besluten.  

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson noterar som sin mening till 

protokollet att nämndens beslut kommer att ha väsentlig ekonomisk betydelse då den 

effektivisering som projektet är menat att uppnå försenas.  

Beslutet skickas till 

Service 
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§ 52 Dnr 2021-00156 

Uppföljning av tillbud och olycksfall bland personal 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Johan Sandström informerar nämnden om statistik för tillbud och 

olycksfall inom förvaltningen under 2020.  

Beslutsunderlag 

Statistik om tillbud inom Vård & Omsorg 2020 

Statistik om tillbud inom Vård & Omsorg jan-maj 2021 

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 53 Dnr 2021-00155 

Information om förvaltningens introduktionsprogram för nyanställda 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Johan Sandström informerar nämnden om förvaltningens introduktion 

för nyanställda, och särskilt om webbutbildningen i KLOK.  

Beslutsunderlag 

Presentation om introduktion till nyanställda, 2021-05-12 

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 54 Dnr 2020-00839 

Svar till kommunrevisionen om granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta yttrande, daterat 2021-05-03, och 

översända det till kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har gett Ernst & Young (EY) i uppdrag att genomföra en 

granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i hela kommunen. Genom 

granskningen har EY funnit vissa brister i Vård & Omsorgs SAM, bland annat att det 

vid stickprov har visat sig att inte alla chefer signerat delegering av 

arbetsmiljöuppgifter samt att det inte alltid är tydligt i handlingsplaner vem som bär 

ansvar för att utföra åtgärder. EY rekommenderar därför i sin rapport 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. 

Kommunrevisionen har antagit rapporten och översänt den till nämnden för Vård & 

Omsorg med en begäran om svar, senast 25 maj, kring vilka åtgärder nämnden avser 

att vidta med anledning av rekommendationerna.  

Beslutsunderlag 

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

Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-05-03 

EY:s rapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka 

kommun 

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandström föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2021-00153 

Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2021 

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 av ärendet 

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 

Beslutsgång 

Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2021-00164 

Information om ärendegång för initiativ och frågor från ledamöter 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Carl Odhnoff informerar nämnden om reglerna i kommunallagen 

och hos Kungsbacka kommun kring initiativ och frågor från ledamöter och ersättare i 

nämnd.  

Beslutsunderlag 

Presentation om initiativ och frågor i nämnd, 2021-05-12 

Beslutsgång 

Nämndsekreterare/utredare Carl Odhnoff föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 57 Dnr 2021-00102 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Hravn Forsne (M) anmäler följande brådskande beslut tagna i nämndens 

ställe sedan föregående sammanträde: 

2021-05-03 

Ordförande Hravn Forsne (M) beslutar att nämnden antar yttrandet, daterat 2021-05-

03, och översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Beslut om yttrande över remiss om Regional handlingsplan för suicidprevention 

2021-2025 från Region Halland, 2021-05-03 

Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-

2025, 2021-05-03 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 58 Dnr 2021-00141 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under april 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-04-01 – 2021-04-31 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 

2019-00063 (Förvaltningsrätten i Stockholm) Dom med målnummer 20917-

20 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-31 
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Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 59 Dnr 2021-00044 

Information från ledamöter och förvaltning samt övriga frågor 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Rivle (L) har anmält en övrig fråga om hur sjuksköterskorna i 

hemsjukvården samarbetar med regionens palliativa team.  

- Verksamhetschef Ann-Helen Svensson svarar och beskriver hur samverkan går till. 

Regionen har ett palliativt team bestående av både läkare och sjuksköterskor. Oftast 

sker kontakt mellan kommunens sjuksköterskor och teamets sjuksköterskor. Ibland 

genomförs även gemensamma hembesök. Kontakt med teamet kan också initieras 

genom läkare på vårdcentral med ansvar för hemsjukvården.  

 

Ordförande Hravn Forsne (M) informerar nämnden om att han tagit kontakt med 

ordförande för Service för att diskutera hur kommunikationen om maten på vård- och 

omsorgsboenden kan förbättras för att möjliggöra bättre transparens och insyn.  

- Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson tillägger att Vård & Omsorg och 

Service har ett samarbete kring maten idag och planerar också att satsa ytterligare på 

det framöver genom att till exempel ha gemensam projektledare.  

 

Helene Engstrand (M) ställer fråga om Agnetha Ernegårds (-) debattartikel i media 

om Vardaga kommer bemötas.  

- Ordförande Hravn Forsne (M) svarar att Agnetha Ernegård (-) lämnat in 

interpellation i fullmäktige som han kommer att besvara.  

 

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar nämnden om följande: 

* Läget i förvaltningen utifrån Coronapandemin.  

* Att det pågår arbete med att ta fram principer för hur uppdelningen mellan 

hemarbete och kontorsarbete ska se ut i framtiden för kontorspersonal inom 

förvaltningen.  

* Läget med arbetet att följa upp avtal för externa vård- och omsorgboenden. 

* Läget med semesterplaneringen i förvaltningen.  

 

Ulrika Högstrand (KD) ställer frågor kring om personal har möjlighet att få 

semestrar, om tillgången till vikarier med sjuksköterskekompetens och om 

Vikariecenter inom Vård & Omsorg fortfarande upprätthåller kommungemensam 

vikariepool.  
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- Verksamhetschef Ann-Helen Svensson svarar att ordinarie personal fått beviljat 

sommarsemestrar och det pågår rekrytering av vikarier. Tillgången till sjuksköterskor 

är dålig och förvaltningen har tvingats att ta in bemanningssjuksköterskor för att 

täcka behovet. Kungsbacka kommuns gemensamma Vikariecenter är placerat  på 

förvaltningen för Vård & Omsorg, inga förändringar gentemot tidigare. 

 

Verksamhetschef Helene Ljungqvist informerar om återöppnande av dagomsorg, 

korttidsplatser och växelvård. Dagomsorgen genomförs för närvarande i begränsad 

omfattning, med ungefär ett besök i veckan per person. Förvaltningen har startat upp 

korttidsplatser och växelvårdsplatser på flera boenden för att åter kunna verkställa 

insatserna. Covid-avdelningen som upptar många korttidsplatser är fortfarande aktiv 

men kommer att avvecklas med tiden.  

 

Nämndsekreterare Carl Odhnoff informerar om att det finns behov av att byta datum 

på nämndens planeringsdag i augusti. Ett nytt förslag till datum kommer läggas fram 

till nämnden i juni.  

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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