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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 15 september 2021 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 

 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare  Tommy Bech (SD) 

 Tillkommande och utgående ärenden    

1.  Anmälan enligt Lex Maria, Ogiltiga 
delegeringsbeslut 
Anna Gröneberg, MAS 
13:00-13:10 

2021-
00205  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen.  

2.  Patientsäkerhetsberättelse delår 2021 
Anna Gröneberg, MAS 
Ulrika Ström, MAR 
13:10-13:20 

2021-
00216  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
Patientsäkerhetsberättelse för delåret 2021. 

3.  Kvalitetsberättelse delår 2021 
Therése Lindén, SAS 
13:20-13:30 

2021-
00224  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
Kvalitetsberättelse för delåret 2021. 

4.  Informations- och dataskyddsberättelse delår 
2021 
Damir Mahmutovic, utvecklingsledare 
13:30-13:40 

2021-
00261  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
Informations- och dataskyddsberättelse för delåret 
2021. 

5.  Delårsrapport 2021 
Ludwig Reismer, utvecklingsledare 
13:40-13:55 

2021-
00228  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
Delårsrapport 2021.  
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 Ärende Dnr Förslag 

6.  Nämndbudget 2022 
Annakarin Svennebjer, ekonomichef 
13:55-14:10 

2021-
00214  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
nämndbudget 2022, samt uppdrar åt 
förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget 
för år 2022. Nämnden uppdrar också åt 
förvaltningschef att göra nödvändiga 
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året 
samt att informera nämnden om dessa i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning.   
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att ge 
förvaltningen följande utredningsuppdrag: 

 I samband med regeringens proposition till 
riksdagen utreda förutsättningarna för att 
införa fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten. 

 Kartlägga och utreda förutsättningarna för 
att involvera civilsamhället i det 
förebyggande arbetet med fokus på att 
motverka ensamhet och isolering bland 
äldre. 

 Kartlägga vad som är Vård & Omsorgs 
ansvar, utifrån nämndens reglemente, vad 
gäller det förebyggande arbetet för 
nämndens målgrupp. 

 Utreda för- och nackdelar med en 
certifiering där nyttan/effekten ställs mot 
kostnaden och jämförs med det nuvarande 
kvalitetsarbetet. 

 Paus 
14:10-14:30 

  

7.  Information om kommande beslut om 
förlängning av avtal för Kolla vård- och 
omsorgsboende 
Linda Tilander, utvecklingsledare 
14:30-15:00 

2020-
00915 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 
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 Ärende Dnr Förslag 

8.  Remiss: Motion - Möjliggör sjukvård på våra 
vård- och omsorgsboenden (S) 
Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef 
Anna Gröneberg, MAS 
15:00-15:10 

2021-
00178  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå att 
kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 
avser att anställa läkare, med hänvisning till att det 
är Region Hallands ansvar att bistå kommunens 
hälso- och sjukvård med läkare, och bristerna i 
läkarmedverkan istället bör lösas genom bättre 
avtal med regionen.  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även 
föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen 
besvarad i den del som avser att vidareutbilda 
vårdpersonal på betald arbetstid, med hänvisning 
till att det redan görs inom Vård & Omsorg.  

9.  Återremitterat ärende: Inriktning för 
upphandling av dagligvaruleverantör för digitala 
inköp 
15:10-15:20 

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. 

10.  Rapport om ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 
 

2021-
00005  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021. 

11.  Anmälan av ordförandebeslut 2021 
 

2021-
00277  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

12.  Redovisning av inkomna skrivelser under juni, 
juli och augusti 2021 
 

2021-
00200  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

13.  Information från ledamöter och förvaltning 
 

2021-
00044  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

Hravn Forsne (M)   Cecilia Wahlgren 
Ordförande    Sekreterare 
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1 Sammanfattning 
Förvaltningen för Vård & Omsorg tillhandahåller en god och säker vård utifrån den statistik, granskningar 
och uppföljningar som gjorts under våren.  

De resultat som har visat extra god kvalité är inom områdena läkemedelshantering, vaccination, 
hemsjukvårdsenkät och följsamhet till de basala hygienrutinerna.  

Munhälsobedömning och smärtskattning vid vård i livets slut samt följsamhet till rutin, riktlinjer och 
ordinationer har förbättrats men är fortsatt förbättringsområden.  

Covid-19 har fortsatt påverkat verksamheten under våren. 

 

2 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

 Covid-19  
I syfte att minska smittspridningen har förvaltningen arbetat med många olika åtgärder för att säkerställa 
patienternas hälso- och sjukvård. Åtgärderna sammanfattas i bilden nedan. 

 

Minska antal personal som 
hanterar patienter med smitta 

Covid-19 å Covidkorttids

Personal med symtom är inte 
på jobbet utan hemma

Koll på luftvägssymtom 
Tillämpa fysisk distansering så 

långt som möjligt mellan 
personal och patienter

Avstånd mellan brukare bör 
upprätthållas i matsalar, 
patientkök och liknande

Minskad närkontakt i 
ansiktsregionen mellan brukare 

och personal

Begränsa användningen av 
gemensamma utrymmenS

Se till att personalomsättningen 
är så liten som möjligt. Undvik 
att samma vårdare arbetar på 

flera olika enheter

Tilämpa fysisk distansering 
mellan personalen så att de 

inte smittar varandra i 
personalrum, matsalar, 

omklädningsrum etc

Avrådan besök
Efterfråga om nya boende kan 
ha utsatts för smitta. Om så är 

fallet isolera om möjligt

Se till att den personal som 
vårdar brukare med misstänkt 
eller konstaterad smitta inte 
också vårdar friska brukare

Platsplanering
Informationsöverföring, SIP, 

journalsystem/epidemirapport
Basala hygienrutiner Hygienombud

Provtagning av personal och 
patienter

Skyddsutrutning
Munskydd/Visir i vårdnära 

arbete
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2.1.1 Rutiner och riktlinjer 

Omfattande åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning och för att bibehålla en god 
patientsäkerhet. Medicinskt ansvariga har tagit fram, och löpande reviderat, rutiner och riktlinjer för att 
stödja verksamheterna inom VO och IF att kunna arbeta systematiskt med att minska smittspridning och att 
säkerställa patientsäkerheten. 

2.1.2 Vaccination  

Under våren har samtliga patienter erbjudits vaccination mot covid-19. Ett omfattande arbete har genomförts 
i syfte att erbjuda vaccination på ett säkert sätt. Biträdande förvaltningschef har rollen 
vaccinationssamordnare och har ansvarat för samordning och struktur i vaccinationsarbetet på övergripande 
nivå för både förvaltningen för Vård och Omsorg samt förvaltningen för Individ och Familjeomsorg. 
Vaccinationssamordnare VO/IF samt Mas har även samarbetat med kommuncentral vaccinationssamordnare 
och har funnits med i det förberedande arbetet kring vaccination av kommuninvånare. Veckovisa möten har 
genomförts på förvaltningsnivå tillsammans med ansvarig enhetschef samt verksamhetschef för 
sjuksköterskeverksamheten, representanter från HR, kommunikatör samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
för att hålla samman vaccinationsarbetet. Samarbete och representation har skett tillsammans med 
förvaltningen för individ och familjeomsorg. Vaccinationen genomfördes tillsammans med personal från 
region Halland och totalt har ca 1500 patienter och 1800 medarbetare vaccinerats.  

2.1.3 Besöksförbud 

Förvaltningen för VO beslutade om fortsatt besöksförbud i syfte att minska smittspridningen och för att 
minska risk för allvarlig vårdskada i form av infektion med covid-19. Inför varje beslut genomfördes dialog 
utifrån risk för smittspridning kontra de risker som kunde uppstå i samband med att patienterna inte fick 
besök. Länsstyrelsen samordnade arbetet och beslut om tillfälligt besöksförbud fattades av 
folkhälsomyndigheten. Inför hemställan genomfördes avstämningar mellan förvaltningschef, Mas samt Sas 
tillsammans med länsstyrelsen. Avsteg från besöksförbud genomfördes på enhetschefsnivå utifrån framtagen 
mall för riskbedömning i varje enskilt fall. Undantag genomfördes vid till exempel vård i livets slut samt vid 
oro/ångest hos patient som inte kunde lindras på annat sätt än genom att ta emot besök. 

2.1.4 Lättnader i restriktioner 

Inom flera områden har det i samband med att smittspridningen i samhället minskat samt att patienterna och 
medarbetare inom förvaltningen för Vård och Omsorg samt inom förvaltningen för Individ och 
Familjeomsorg vaccinerats genomförs lättnader i tidigare beslutade restriktioner. Inför beslut om lättnader 
har förslag till beslut tagits fram av medarbetare på förvaltningsnivå. Dialog förts i arbetsgrupp som haft 
både patientsäkerhetsfokus och ett fokus utifrån socialtjänstperspektiv. På detta sätt har underlagen 
genomgått en beredning utifrån båda lagrum inför beslut. Arbetsgruppen har till exempel tagit fram underlag 
för beslut om öppnande av dagomsorg samt återgång till växelvård. 

2.1.5 Covid-korttids och support 

Förvaltningschef beslutade om att fortsätta att arbeta med covid-korttids. Patienter har kommit till enheten 
från sjukhus då de varit smittade, från annat boende då smitta har uppstått och från ordinärt boende. 
Enhetschef för korttids, enhetschef för sjuksköterskeverksamheten samt andra berörda chefer har haft 
veckovis avstämningar med Mas och Sas samt ansvariga verksamhetschefer i syfte att utvärdera arbetssättet 
löpande för att kunna genomföra förbättringar skyndsamt vid behov. Förändringar genomfördes under våren 
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i form av en covid-support som lokaliserades på covid-korttids i samband med att covid-teamet avslutades. 
Det genomfördes i syfte att kunna ge snabb support och kunskap till verksamheterna som i större 
utsträckning hanterade misstänkt covidsjuka patienter som en konsekvens av beslutet. Beslut om att avsluta 
covid-team och att förstärka covid-korttids med support utvärderades inför sommarperioden. Ny utvärdering 
kommer genomföras i augusti. 

2.1.6 Psykisk ohälsa i pandemin 

Förvaltningschef beslutade i mars att ett samlat dokument skulle tas fram för att användas som 
informationsmaterial till invånare som upplevde någon form av psykisk ohälsa med anledning av Covid-
19. Förvaltningschef beslutade även att förvaltningen för Vård & Omsorg skulle initiera ett samarbete 
med förvaltningen för Kultur och fritid, förvaltningen för Service och närsjukvården region Halland gällande 
gemensamt arbete för att minska psykisk ohälsa som en effekt av pandemin. 

2.1.7 Smittspårning 

I samarbete med region Halland har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete vad gäller smittspårning. 
Sedan årsskiftet har 68 smittspårningar registrerats av enhetschefer i verksamheten. Smittspårningsarbetet 
styrs av rutiner från region Halland och av ansvarig läkare som har ansvar utifrån smittskyddslag att 
smittspåra samhällsfarlig sjukdom.  

 

 Övrigt kvalitetsarbete 
Utöver det omfattande kvalitetsarbete som skett utifrån pandemin har verksamheter även bedrivit ett 
ordinarie förbättringsarbete. 

2.2.1 Kunskapsbaserad  

Combine-app 

Delar av verksamheten har under våren arbetat med verksamhetssystemet Combine via en applikation. 
Omsorgspersonalen har då haft möjlighet att på ett lättare sätt få tillgång till samtliga insatser för 
omsorgstagare både inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård samt kunnat dokumentera inom båda lagrum 
på ett enkelt sätt. Omsorgspersonalen har även på ett lättare sätt fått tillgång till ”uppmärksamhetssymbolen” 

samt kunnat registrera mätvärden. Arbetet har ännu inte utvärderats i sin helhet. 

Kravprofil 

Vård och omsorgsboenden i egen regi har arbetat med att utgå från en kravprofil som innebär att 
nyrekryterad personal har relevant kompetens som stämmer överens med verksamhetens behov. 
Förbättringsarbetet har lett till att verksamheten har hög andel utbildade undersköterskor, 92%, med egna 
uppdrag inom specifika ansvarsområden. 

KLOK 

Sjuksköterskeorganisationen har arbetat med utökad tillgång till utbildningsmaterial via KLOK i syfte att få 
tillgång till likvärdig utbildning för all personal. Instruktionsfilmer för hur medicintekniska produkter 
används samt VISAM beslutstöd har bland annat lagt till i kompetensverktyget under våren. 
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Dialys 

Under våren har ett samarbete skett mellan dialysavdelningen på Varbergs sjukhus skett. Sjuksköterskor på 
dialysen har utbildat sjuksköterskor i hemsjukvård vilket har lett till utökad kompetens inom området och till 
att delar av dialysering har kunnat delegeras till omsorgspersonal. 

Utbildning i palliativ vård och bemötande vid självskadebeteende  

Bostad med särskild service har under året genomgått riktade insatser vad gäller digital utbildning i palliativ 
vård. Utöver detta har en enhet haft utbildning i bemötande vid självskadebeteende. 

 

2.2.2 Tillgänglig 

Undersköterskor i hemsjukvård 

Undersköterskor kopplade till hemsjukvården har arbetat för ökad tillgänglighet utifrån patienternas behov 
av insatser. Bland annat har undersköterskorna kunnat sköta delar av dialys sam kunnat stötta upp 
bemanningen under kvällar i sjuksköterskeorganisationen. Arbetssättet har lett till att 
sjuksköterskeprofessionen kunnat användas på ett mer ändamålsenligt sätt till patienter som krävs 
sjuksköterskekompetens i insatsen såsom till exempel bedömningar av hälsotillstånd. 

 

2.2.3 Säker 

Upphandling 

Medicinskt ansvariga har tillsammans med upphandling och förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tagit 
fram ett underlag för upphandling av platser inom bostad med särskild service. 

”God och Nära vård” 

Sedan 2017 har flera omfattande betänkanden och lagförändringar skett i linje med reformen inom svenskt 
hälso- och sjukvårdssystem ”God och nära vård”. Bland annat har hälso- och sjukvårdens grundläggande 
principer förändrats, vårdgarantin tydliggjorts, ny definition av primärvård förändrats i föreskrift samt 
ändrade arbetssätt för trygg och effektiv utskrivning genomförts under åren.  

Förvaltningen för vård och omsorg har även under våren arbetat utifrån nämndens mål ”God och nära vård 

och omsorg” vilket är i linje med den nationella reformen.  

Under våren har en arbetsgrupp startats i samverkan med region Halland i syfte att åstadkomma en 
sammanhållen hantering av förändringsarbetet kopplat till reformen inom svensk hälso- och sjukvård ”god 

och nära vård”. Gruppens första uppdrag har inneburit att inhämta pågående förbättringsarbete som sker i 
linje med god och nära vård, samt att i samarbete med högskolan i Halmstad arbeta med målbild för Halland.  

Nationellt arbete 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är representant för Halland i det nationella nätverket för Masar 
tillsammans med SKR och Socialstyrelsen. Under pandemin har mötesfrekvensen ökat och avstämningar 
över landet har genomförts i syfte att hantera pandemin utifrån patientsäkerhetsperspektiv.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår även i nationell arbetsgrupp (NAG) för vårdhygien och 
representerar där västra sjukvårdsregionen. Gruppen har under våren färdigställt nationell strategi för 
vårdhygien samt startat ett samarbete med Vårdhandboken i syfte att implementera vårdhygieniska aspekter i 
olika vårdmoment. Avstämningar med folkhälsomyndigheten, SKR och Socialstyrelsen har skett med utökad 
frekvens under pandemin.  

Förvaltningschefen ingår socialchefsnätverket SKR. Pandemin har gjort att socialchefsnätverket har träffat 
olika myndigheter såsom bland annat IVO, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket 
med fler samt olika departements representanter för att föra dialoger. 

Förvaltningschefen är också representant i Ineras 1177 strategigrupp för att utveckla verktyget framåt. 
Förvaltningschefen är ordförande för regional utvecklingsgrupp God och Nära vård som leder omställningen 
i Halland. Förvaltningschefen ingår som ledamot i styrelsen för Leap for Life. 

 

Kommunens hälso- och sjukvård på ST-läkarutbildning  

Förvaltningschef genomförde tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska en utbildningsinsats i 
samarbete med högskolan i Halmstad. Utbildningen innehöll en presentation om den kommunala hälso- och 
sjukvården och genomfördes som en del i ST-läkarutbildning i Halland. Utbildningens innehåll var hälso- 
och sjukvårdens organisation och juridik. 

Alfa digital signering 

Legitimerad personal har under 2020 registrerat alla delegeringsbeslut i det digitala verktyget Alfa. Detta var 
det första steget för att kvalitetssäkra utförandet av det delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna. Steg två, 
införandet av digital signering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts under första 
halvåret 2021. Genom att de fysiska signeringslistorna i pappersform försvunnit så möjliggör detta för 
sjuksköterskan att effektivisera sin arbetsdag. 

Flera arbetsmoment gällande delegeringsbeslut och delegerade insatser har effektiviserats och 
kvalitetssäkrats både för sjuksköterskorna och omsorgspersonalen, såsom till exempel signering och 
beställning av läkemedel. 

Under våren har rutin för läkemedelshantering i alfa tagits fram av medicinskt ansvarig sjuksköterska i 
samråd med chefsläkare för närsjukvård. Rutinen syftar till att säkerställa att föreskrift om 
läkemedelshantering efterlevs och att åstadkomma en säker läkemedelshantering i hemsjukvården. Arbetet 
har skett i samråd med och har implementerats tillsammans med sjuksköterskeorganisationen och 
vårdcentralcheferna inom Kungsbacka kommun.  

Antalet läkemedelshändelser som rapporterat under två likvärdiga perioder visar på en minskning av 
händelserna med knappt 20 %. 

Handlingsplan vid elavbrott 

Personlig assistans har tagit fram en handlingsplan för elavbrott, t ex för att säkerställa användningen av 
arbetstekniska hjälpmedel under avbrottet.  

 



Nämnden för Vård & Omsorg   Kungsbacka kommun 
 
 

   

Nämndens patientsäkerhetsberättelse 2021 delår  9 

2.2.4 Individanpassad hälso- och sjukvård 

Individanpassad information 

Rehabenheten har arbetat aktivt med resultatet av hemsjukvårdsenkäten för att individanpassa 
rehabiliteringen. Det har inneburit att verksamheten arbetat med information till patient och 
omsorgspersonal, tillgänglighet till kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut, tillgång till 
hemsjukvårdsbroschyr och att individanpassa information om bedömningar som genomförts. 

2.2.5 Effektiv hälso- och sjukvård 

Resursteam 

Rehabenheten har arbetat aktivt med resursteam i verksamheten i syfte att effektivisera och kunna tillgodose 
behov på ett patientsäkert sätt. 

Effektivisering i sjuksköterskeverksamheten 

Genom att delegera uppgifter från sjuksköterska till undersköterska har sjuksköterskornas arbetsuppgifter i 
högre utsträckning kunnat användas till uppgifter där sjuksköterskans kompetens krävs vilket gjort 
verksamheten mer effektiv. Metodutvecklare har en betydande roll för samordning och effektiv hantering för 
introduktionsprocessen av nya sjuksköterskor. Processen har visat sig ge ökad trygghet för nyanställd 
personal, vilka haft bättre möjligheter att kunna starta upp sitt arbete på sin nya arbetsplats. 

Kontinuitet 

Gottskärs hemtjänst har anställt två nya samordnare samt en planerar för att förbättra kontinuiteten kring 
vilken personal som kommer till omsorgstagaren/patienten.  

 

3 Uppföljning genom egenkontroll  
Förvaltningen har under våren genomfört en egenkontroll i form av en enkät som tagits fram av medicinskt 
ansvariga. Egenkontrollen används som ett underlag för upprättande av handlingsplaner inom de områden 
som brister identifierats. Verksamheterna skattar sin följsamhet till riktlinjer och rutiner från Instämmer inte 
alls (1), Instämmer delvis (2), Instämmer till stor del (3) till Instämmer helt (4).  
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1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer helt 

Egenkontrollen inom Vård & Omsorg visar att handlingsplaner behöver upprättas inom områden som ”mun 
– och tandhälsa” och ”vård i livets slut”.  

 
 
1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer delvis, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer helt 

Egenkontrollen inom Individ & Familjeomsorg visar att handlingsplaner behöver upprätts inom flertalet 
områden framförallt ”systematiskt kvalitetsarbete” och ”vård och omsorg i livets slut”. 

 

4 Riskanalys  
I förvaltningen har det under våren fortsatt att genomföras risk- och konsekvensanalys regelbundet utifrån 
pandemin med fokus på konsekvenser för patienter. Risk- och konsekvensanalysen har fokuserat på risk för 
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smittspridning, att patienten inte får sina behov tillgodosedda samt försämrad psykisk hälsa på grund av 
social distans.  

Sjuksköterskeorganisationen har genomfört riskanalys utifrån patientsäkerhetsperspektiv med anledning av 
bemanningen och specifikt inför sommarperioden. 

Vård och omsorgsboenden har under pågående pandemi arbetat systematiskt med riskanalyser för att kunna 
genomföra ”säkra besök” utan risk för smittspridning. 

 

5 Informationssäkerhet  
Patientsäkerhetsberättelsen ska, utöver vad som anges patientsäkerhetslagen innehålla uppgifter enligt nedan.  

1. Uppföljningar av informationssäkerheten som är av större betydelse 

2. Riskanalyser som har gjorts. 

3. Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är av större betydelse. 

4. Utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem. 

5. Granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

Redovisning av punkt 1–4 ingår i informationssäkerhetsberättelsen och redovisas separat.  

Den granskning som avses under punkt fem genomförs under nästkommande halvår 2021 och ingår därför 
som resultat i helårsredovisningen av patientsäkerhetsberättelsen.  

 

6 Klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter som kommer direkt till enheterna utreds av enhetschef och metodutvecklare. 
Bedöms klagomålet vara av allvarlig karaktär sker samarbete med medicinskt ansvarig. Utredningen 
återkopplas till övrig personal på verksamhetsmöten. 

Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg och från Patientnämnden kommer till medicinskt ansvariga 
som tar hjälp av aktuell enhetschef och metodutvecklare i utredningsarbetet. Medicinskt ansvarig återkopplar 
svaret till respektive myndighet. 

Tre klagomål med begäran om yttrande som rör hälso- och sjukvård har inkommit till förvaltningen från 
Patientnämnden. Klagomålen handlade om bristande vård, behandling och kommunikation. Tre klagomål 
med begäran om handlingar samt yttrande har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg. Klagomålen 
gällde bristande vård och behandling. Inget av klagomålen föranledde anmälan enligt Lex Maria.  
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7 Resultat  

 Processmått  

7.1.1 Granskning om smittspridning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört fem granskningar avseende smittspridning varav en 
föranledde en anmälan enligt Lex Maria. Den sammanfattande bedömningen i de fyra övriga var att ingen 
allvarlig vårdskada förekommit med tydlig koppling till brister i verksamheterna som granskats. 
Förbättringsarbete kommer att genomföras under nästkommande halvår vad gäller riskanalys, bemanning i 
syfte att minska smittspridning, följsamhet till basala hygienrutiner och samverkan. Rapportering avseende 
förbättringsarbetet sker i helår patientsäkerhetsberättelse. 

Den utredning som föranledde Lex Maria anmälan innebar brister inom samtliga granskade områden såsom 
riskanalys, bemanning, kompetens, basala hygienrutiner, kohortvård, smittspårning och skyddsutrustning. 

7.1.2 Läkemedel 

Årlig granskning av läkemedelshanteringen har genomförts under våren. Extern regi, egen regi samt 
verksamhet inom förvaltningen för Individ och Familjeomsorg har granskats. Resultatet påvisar god kvalité 
och följsamhet till föreskrift och riktlinje för läkemedel. Medarbetare som deltagit i granskning har uppvisat 
stort intresse och förbättringsarbetet har skett i dialog i samband med granskningstillfällen tillsammans med 
farmaceut i lärande syfte. 

7.1.3 Uppföljning och granskning Ernst & Young 

Förvaltningen för Vård och omsorg har genomfört uppföljning samt granskning av avtal avseende extern 
utförare. Regelbunden granskning av verksamheterna sker löpande i det ordinära arbetet men under våren har 
det också gjorts en objektiv extern kvalitetssäkring vi en externs revisionsbyrå. Kvalitetssäkringen har utgått 
från tre övergripande områden: 

 Styrning och ledning 

 Hur vården och omsorgen fungerar 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv har kontroller genomförts med bakgrund av resultatet i första 
delrapporten. Granskningar som utförts av medicinskt ansvariga i syfte att kontrollera uppgifter som 
inkommit i kvalitetssäkringen via Ernst & Young har påvisat ett godkänt resultat i det riskförebyggande 
arbetet som sker i verksamhet som granskas.  

Verksamheten som granskats har påbörjat ett förbättringsarbete utifrån de brister som framkommit. 

7.1.4 Tandvård 

I Kungsbacka har 275 munhälsobedömningar utförts av Oral Care under våren. Under början av pandemin, 
mars 2020-augusti 2020, var det stora svårigheter att genomföra munhälsobedömningar på grund av 
besöksförbud och risk för smittspridning. Under våren har Oral Care i stället arbetat i att säkerställa 
hygienrutiner och planeringsrutiner kring patientbesöken. Fokus på Oral Care under denna tid har legat på att 
säkerställa patientsäker vård och vårdgivaransvar. Under mars, 2021påbörjades den uppsökande 
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verksamheten på nytt. Oral Care har under våren arbetat med ett anpassat tillvägagångssätt, där de försökt 
undvika att röra sig mellan alltför många patienter/avdelningar. Enheterna kontaktas alltid per telefon både 
vid planering, bokning samt innan besök för att säkerställa att inget nytt påverkar möjlighet att genomföra 
besöket. Under våren har arbetet med uppsökande verksamhet återgått till normal nivå gällande patienter i 
ordinärt boende.  

7.1.5 Tena Identifi 

För att kvalitetssäkra förskrivningen av inkontinenshjälpmedel för patienter i den kommunala hälso- och 
sjukvården så sker inkontinenskartläggning och utredning med stöd av Tena Identifi. I Kungsbacka har 17 
Tena Identifi mätningar utförts under våren. 
 

Tena Identifi 2019 vår  2019 höst 2020 vår 2020 höst 2021 vår 

Antal mätningar 83 41 22 23 17 

 

Under 2019 gjordes en större satsning vilket kan ses i statistiken då många med behov fick en bedömning, 
framförallt inom vård- och omsorgsboenden. Efter det har antalet bedömningar minskat vilket främst beror 
omsättning av personal och att det inte har funnit utrymme att utbilda ny personal i metoden i samma 
utsträckning under pandemin. 

7.1.6 Följsamhet till basala hygienrutiner  

För att förhindra smittspridning är följsamhet till basala hygienrutiner grundläggande. Mätning av 
följsamheten till basala hygienrutiner genomförs två gånger per år i samtliga kommuner i Halland samt inom 
Region Halland. Antalet observationer har minskat efter förtydligande från Vårdhygien att varje medarbetare 
ska observeras endast en gång vilket innebär att täckningsgrad fortfarande är god. Målvärdet för basala 
hygienrutiner är 90% och målvärde för klädregler är 95% och resultatet för legitimerad personal når 
målvärdet inom båda områden. 
 

Följsamhetsmätning Hygien 2018 vår  2018 höst 2019  
vår 

2019 
höst 

2020 juni 2020 
höst 

2021 
vår 

Antal Observationer 92 75 102 83 202 236 134 

Följsamhet basala hygienrutiner 83,7 % 88,0 % 89,2 % 85,5 % 97,0 % 90,7 % 98,5 % 

Följsamhet klädregler 90,2 % 85,3 % 85,3 % 79,5 % 97,0% 96,2 % 95,5% 
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 Resultatmått  

7.2.1 Covid-19 

Statistik från Socialstyrelsen visar att Hallands län har haft 82,2 avlidna/100 000 invånare sedan pandemins 
start, varav Kungsbacka har haft 81,5. Stockholm har haft flesta avlidna (221,7) och Gotland den lägsta 
(53,3). Medianen ligger på 110,1.  

När det gäller smitta bland de personer som är 70+ så ligger Kungsbacka kommun ungefär på rikssnittet vad 
gäller vård- och omsorgsboenden men har haft 30% färre smittade inom hemtjänst.  

I en jämförelse med kommuner (8) som har ett invånarantal mellan 75 000–95 000 så har Kungsbacka klarat 
sig väl jämförelsevis, både vad gäller avlidna sedan pandemins start och hur många över 70+ som smittades 
under våren.   

7.2.2 Hemsjukvårdsenkät 

Under hösten 2020 genomfördes en enkät till patienter som erhåller hemsjukvård i kommunen. En liknande 
enkät genomfördes även 2018. Enkäten ingår inte i någon nationell mätning varför jämförande siffror med 
andra kommuner saknas. Resultaten från enkäten rapporterades under våren och visar på att:  

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

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

 Bemötandet från och förtroendet för såväl sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter är 
mycket högt  

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

 
Munhälsobedömning och smärtskattning under sista veckan i livet är två kvalitetsindikatorer som 
verksamheten har valt att fokusera på under de senaste åren. Delårets resultat visar ett förbättrat resultat inom 
bägge områden. Båda områdena är dock inte i nivå med målvärdet för indikatorerna vilka är 100% för 
smärtskattning och 90% för munhälsobedömning. 

Palliativregistret 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
delår 

Munhälsobedömning 64,5 % 68,6 % 50,6 % 54,6 % 44,2% 61% 

Smärtskattning 41,4 % 50 % 63,9 % 70,7 % 49,7% 52,4% 

 

7.2.4 Negativa händelser 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera in händelser i verksamheten som har orsakat en 
vårdskada eller som skulle kunna orsaka en vårdskada.  

I patientsäkerhetslagen beskrivs att en vårdskada är ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården. Det innebär att visar en utredning att verksamheten har vidtagit nödvändiga åtgärder 
och händelsen ändå inträffar så är det ingen brist i verksamheten, Detta gäller främst fall där det ofta finns ett 
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Inom förvaltningen för Vård & 
Omsorg har under perioden 
1 nov 2020 – 30 april 2021 
2924 händelser rapporterats in. 
Utredning av händelserna har 
visat att 1127 händelser 
inträffade på grund av brister i 
verksamheten. 

 

omfattande preventivt arbete där verksamheterna har vidtagit det åtgärder som kan förväntas utan att inkräkta 
på patientens personliga integritet och behov.  
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Av de 1127 händelser som 
identifierats som brister i 
verksamheten har drygt hälften 
av händelserna inte inneburit 
någon konsekvens för 
patienten.  

Två händelser har orsakat 
betydande konsekvenser 

 

 

Merparten av de identifierade 
brister inom hälso- och 
sjukvården rör hantering av 
läkemedel vilka också utgör en 
stor del av de insatser som sker 
dagligen i verksamheten. 
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Utredningarna visar att 
bristerna i verksamheten inom 
hälso- och sjukvården orsakas 
till stor del av att rutiner och 
ordinationer inte följs. Jämfört 
med årsredovisning 2020 så har 
andelen händelser där orsaken 
brist till följsamhet till rutiner 
och ordinationer minskat från 
64% till 61%  

De åtgärder som vidtagits 
handlar om samtal med 
inblandad personal samt att 
verksamheten har 
informerat/kontaktat berörda 
personer. Många gånger har det 
skett ett samverkansmöte för 
att tillsammans åtgärda de 
brister som identifierats. 

Inom förvaltningen för Individ 
& Familjeomsorg har under 
perioden 
1 nov 2020 – 30 april 2021 
238 händelser rapporterats in. 
Utredning av händelserna har 
visat att 140 händelser 
inträffade på grund av brister i 
verksamheten. 
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Av de 135 händelser som 
identifierats som brister i 
verksamheten har cirka 40% av 
händelserna inte inneburit 
någon konsekvens för 
patienten.  

Ingen händelse har inneburit 
betydande eller katastrofala 
konsekvenser för patienten 

Merparten av de identifierade 
brister inom hälso- och 
sjukvården rör hantering av 
läkemedel, vilka också utgör en 
stor del av de insatser som sker 
dagligen i verksamheten 

Utredningarna visar att 
bristerna i verksamheten inom 
hälso- och sjukvården till stor 
del beror på att rutiner och 
ordinationer inte följs. Jämfört 
med årsredovisning 2020 så har 
andelen händelser där orsaken 
brist till följsamhet till rutiner 
och ordinationer minskat från 
44% till 31%. 
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7.2.5 Händelserapporter vårdkedja 

Region Halland och samtliga kommuner i Halland har gemensamma riktlinjer gällande in- och 
utskrivningsprocesserna för slutenvård, för tillgänglighet för läkare i närsjukvården samt för beställnings och 
leveranser av medicintekniska produkter från Hjälpmedelscentralen. Brist i vårdkedja uppkommer när de 
regiongemensamma riktlinjerna inte följs antingen från regionens eller kommunens sida. När en 
medicinteknisk produkt exempelvis är felaktig/inte komplett/försenad upprättas en avvikelse som skickas till 
Hjälpmedelscentrum i Halland. Om avvikelsen är av allvarlig karaktär görs en anmälan till 
Läkemedelsverket av medicinskt ansvarig för rehabilitering. Ingen anmälan har gjorts under våren.  

Delåret 2021 har totalt 77 händelserapporter hanterats. 69 av dessa har skickats till annan vårdgivare och 7 
har inkommit till förvaltningen från annan vårdgivare.   
Händelserapporterna avser bland annat bristande följsamhet till riktlinje för samordnad vårdplanering, 
bristande informationsöverföring mellan vårdgivare, brister inom läkemedelshantering, bristande 
läkartillgänglighet och brister gällande hjälpmedel.  

7.2.6 Lex Maria  

Händelser som inträffat som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada utreds av 
medicinskt ansvariga. Framkommer det vid utredningen brister som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada så gör medicinskt ansvarig en anmälan enligt Lex Maria och nämnden informeras om 
händelsen. Under första halvåret har det i förvaltningen upprättats 6 anmälan enligt Lex Maria. Händelserna 
gällde smittspridning covid-19 på vård- och omsorgsboende, administrering av fel sorts insulin, förväxling 
läkemedel, administrering av klorhexidinsprit samt ogiltiga delegeringsbeslut.  
 

 Bedömning 
Våren har fortsatt präglats av pandemin och det krisledningsarbete som skett i syfte att snabbt vidta åtgärder 
för att säkerställa hälso- och sjukvården för patienterna inom förvaltningens ansvarsområde. Arbetet har 
inneburit att olika funktioner inom förvaltningen har varit hårt belastade. Under våren har smittspårning och 
vaccinationsarbetet haft en framträdande roll vilket kan ha påverkat att antalet avlidna är lägre än 
genomsnittet i landet och att smittspridningen under våren bland de som är 70+ har varit ca 18 % lägre än 
genomsnittet i riket. Till detta finns också en fortsatt hög följsamhet till de basala hygienrutinerna bland 
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legitimerad personal. Legitimerad personal har genomfört sitt arbete med ett gott bemötande och med ett 
högt förtroende från patienterna enligt genomförd enkät. 

Läkemedelshantering är en av de vanligaste insatserna som sker inom vård och omsorg. I det systematiska 
arbetet som sker gällande läkemedel är bedömningen utifrån granskning av farmaceut att förvaltningen har 
en god och säker hantering. Rutiner och arbetssätt är upprättade och förankrade samt bidrar till att 
läkemedelshanteringen har en hög nivå och är patientsäker. Trots bedömningen om en säker 
läkemedelshantering finns även de mest allvarliga patientsäkerhetsriskerna om hanteringen är felaktig. Det 
har till exempel uppstått allt fler förväxlingar av läkemedel vilket inneburit allvarliga konsekvenser för den 
enskilde patienten och anmälan enligt Lex Maria. Utifrån omfattningen av läkemedelsinsatser som sker i 
verksamheten är bedömningen att det är få händelser som är av allvarlig karaktär. Dock krävs ett ständigt 
förbättringsarbete gällande läkemedelshantering för att förhindra att patientsäkerhetsrisker uppstår varpå 
området årligen granskas. 

Ett av förbättringsområden i patientsäkerhetsberättelsen för 2020 var att minska orsaken till att brister i 
verksamheten beror på att riktlinjer, rutiner och ordinationer inte följs. Under våren ses en minskning med 30 
% i förvaltningen för Individ & Familjeomsorg medan det har skett en liten förbättring inom förvaltningen 
för Vård & Omsorg.  

Ett annat förbättringsområde var förbättra resultaten vid vård i livets slut vad gäller munhälsobedömningar 
och smärtskattning med validerat instrument. Båda områdena visar ett bättre resultat men har fortsatt ett 
arbete att göra för att nå uppsatta mål.  

Primärvårdsreformen ”God och Nära vård” innebär att förvaltningen fortsatt har att anpassa verksamheten 
utifrån nya samt förändrade föreskrifter inom området. Uppdrag inom hälso- och sjukvården bedöms bli 
förändrade och mer omfattande under kommande år för förvaltningen i och med reformen. 

Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen är av god 
kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar som genomförts under våren. 

 

  

Lillemor Berglund 
Förvaltningschef och Verksamhetschef enligt HSL 

Anna Gröneberg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Lotta Kjellner  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Ulrika Ström 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
 



 
 

Datum 

2021-09-07 
Diarienummer 

VO 2021-00216 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Patientsäkerhetsberättelse delår 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta patientsäkerhetsberättelse för delår 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som varje 
vårdgivare är skyldig att upprätta minst en gång per år. Inom Vård & Omsorg görs det även en 
delårsberättelse ett halvår innan den ordinarie patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Överlag så är bedömningen att Vård & Omsorg tillhandahåller en god och säker vård utifrån den 
statistik, granskningar och uppföljningar som gjorts under våren. De resultat som har visat extra god 
kvalité är inom områdena läkemedelshantering, vaccination, hemsjukvårdsenkät och följsamhet till de 
basala hygienrutinerna. Munhälsobedömning och smärtskattning vid vård i livets slut samt följsamhet 
till rutin, riktlinjer och ordinationer har förbättrats men är fortsatt förbättringsområden. Covid-19 har 
fortsatt påverkat verksamheten under våren. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
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1 Inledning 
I kommunens styrmodell ingår att göra en delårsredovisning på hur arbetet går i förhållande till 
fokusområdena och analys om ytterligare åtgärder behöver göras för att nå satta mål. För att kunna 
göra en kartläggning över det pågående kvalitetsarbetet görs även en delårsredovisning på 
kvalitetsberättelsen. Det är viktigt att det dokumenteras hur nämnden arbetar med kvalitetsaspekter för 
att ge en ökad insyn, öppenhet och transparens. 
Delårsredovisningen innehåller främst en beskrivning på vilket arbete som pågår och vilka åtgärder 
som bedrivs. I samband med årsredovisningen kommer beskrivning av resultat och fördjupad analys 
att framgå.  

 

2 Vad är kvalitet i verksamheten? 
Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har tagit fram sex områden för god 
kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och 
föreskrifter som styr socialtjänsten. Dessa områden ligger till även till grund för kapitelindelningen i 
sammanställningen. 

De sex områdena är: 

 Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och integritet 
Vilket innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val.  
 

 Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning 
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som 
bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns 
en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 
 

 Verksamheten ska vara trygg och säker 
Vilket innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär 
förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada 
förhindras genom förebyggande arbete. 
 

 Verksamheten ska vara kunskapsbaserad 
Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den 
enskildes erfarenheter tas till vara. 
 

 Socialtjänsten ska vara tillgänglig 
Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna 
inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och 
individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och 
dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga 
 

 Verksamheten ska vara effektiv 
Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. 
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3 Kvalitetsarbete som har bedrivits under året, 
delårsredovisning  

 

3.1 Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg  
Pandemins konsekvenser internationellt, nationellt och lokalt blev påtagliga en dryg vecka in i mars 
2020 och har sedan dess påverkat allas vardag, mer eller mindre. Vård & Omsorg har vidtagit flera 
åtgärder och aktiviteter som varit kopplade till restriktioner och det smittförebyggande arbetet. Det har 
varit ett viktigt och prioriterat arbete och mycket tid och engagemang har åtgått för att minimera 
smittspridning och skapa förutsättningar för uthållighet i organisationen. Pandemin har till viss del 
också påverkat det vanliga kvalitetsarbetet som sker inom nämndens verksamhetsområde. 
Arbetsgruppen har pausats, tid har inte funnits till både kortsiktiga, mer akuta åtgärder kring pandemin 
och det långsiktiga strategiska arbetet, viss utbildning har flyttats fram i tiden för att möjliggöra 
workshops och dialogmöten. För att redovisa en del av det arbete som har skett kopplat till pandemin 
under delår 2021 redovisas det under ett eget kapitel i Kvalitetsberättelsen delår 2021. 

Inom Vård & Omsorg påbörjades vaccinationen den 12 januari 2021 för individer inskrivna i 
hemsjukvården i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende dvs grupper inom fas 1.  Även 
vaccination av medarbetare har rullat på. Vaccination, tillsammans med de smittskyddande åtgärderna 
och en minskad samhällsspridning har gjort att det varit få smittade personer inom Vård & Omsorg.  

Under våren sammanställde Folkhälsomyndigheten ”Covid-19: Anpassning av smittförebyggande 
åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge”. Anpassningen 
av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och 
nyttan för de som berörs. Löpande utvärdering och nya ställningstaganden till anpassningar behöver 
göras i takt med att vaccinationsprogrammet fortskrider och nivån på samhällsspridningen avtar. 
Utifrån dessa aspekter har Vård & Omsorg gjort analyser och ställningstagande utifrån varje beslut 
som har fattats som har koppling till pandemin.  
 
Tillfälligt lokalt besöksförbud samt säkra besök 
Året inledes med ett tillfälligt lokalt besöksförbud som beslutades av Folkhälsomyndigheten. Vård & 
Omsorg gjorde flera hemställan om förlängt tillfälligt lokalt besöksförbud då samhällspridning och 
situation inte påvisade någon förbättring. Det tillfälligt lokala besöksförbudet upphörde i februari. 
Under tiden det har varit besöksförbud på vård- och omsorgsboende har även övriga yrkesutövare 
påverkats så som fotvård, tandvård och hårvård. Vid nödvändiga behov av dessa tjänster har avsteg 
genomförts. Efter att det tillfälliga lokala besöksförbudet upphörde reviderades riktlinjen för säkra 
besök. Under våren har det varit boenden som har haft beslut om en stark avrådan från besök med 
anledning av pågående smitta bland de äldre och/eller bland personalen. Samtliga av dessa beslut har 
följts upp varje vecka och så fort det inte fanns fall av misstänkt eller konstaterad smitta covid-19 
upphörde den stark avrådan att gälla. Riktlinjen för säkra besök har reviderats i takt med 
restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.  
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Utvärdering av effekterna kring besöksförbudet  
I slutet av 2020 överlämnade Coronakommissionen sin första delredovisning till regeringen, med 
fokus på smittspridning inom vård och omsorg om äldre. Slutsatserna visar bland annat att det behövs 
bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen. I 
delredovisningen framgår även att besöksförbudet, som gällde i sex månader, drabbade många äldre 
och anhöriga hårt. Det framgår bland annat av intervjuer som kommissionen hållit men även av olika 
rapporter, exempelvis Folkhälsomyndighetens rapport. I Folkhälsomyndighetens rapport uppges bland 
annat: Folkhälsomyndigheten har fått signaler om att många personer på äldreboenden och anhöriga upplevt 
negativa konsekvenser av besöksförbudet och att de har känt sig ensamma och övergivna. Avsaknad av nära 
kontakt med familj och vänner och upplevelse av ensamhet kan innebära stora påfrestningar för den psykiska 
och den fysiska hälsan, på både kort och lång sikt, vilket i vissa fall kan få allvarliga konsekvenser i en redan 
sårbar grupp.  
För att inhämta kommunspecifika upplevelser kring besöksförbudet genomfördes en utvärdering av 
socialt ansvarig samordnare genom inhämtande av uppgifter, inspel och sammanställningar från fyra 
vård- och omsorgsboenden, anhörigkonsulenten samt anhörigstöd. Frågor ställdes om 
uppfattningen/upplevelsen av besöksförbudet från enskilda, anhöriga och personal. 
Utvärderingen avslutades med förslag på åtgärder och rekommendationer om det skulle bli aktuellt att 
på nytt begära ett tillfälligt lokalt besöksförbud. Åtgärderna har som utgångspunkt att minska de 
negativa effekterna hos de enskilda som kan uppkomma. Det har dock inte varit aktuellt att begära nytt 
tillfälligt lokalt besöksförbud.  

 
Öppnandet av Särö vård- och omsorgsboende  
Vård & Omsorg öppnade under januari 2021 ett nytt vård- och omsorgsboende, Särö vård- och 
omsorgsboende. De personer som tidigare bodde på Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende var de 
som skulle flytta in i första etappen. För att planera för en så säker flytt som möjligt gjordes en översyn 
utifrån flytten och med koppling till den pågående pandemin.  
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Översynen syftade till att konstatera vilka åtgärder som behövde vidtas för att säkra upp flytten och 
minska risk för smittspridning. En riskanalys genomfördes som bland annat hanterade: 

 Fler personal - nya/fler kontaktytor för de enskilda (flyttfirma, chaufför, serviceteam, 
fastighetstekniker m fl). 

 Ökad oro hos enskilda då anhöriga inte kan bistå med stöd vid flytt. 
 Förseningar kring att färdigställa den enskildes lägenheten. 

Flera åtgärder vidtogs och det fanns en plan för hur förvaltningen skulle agera om smitta utbröt före, 
under eller efter flytten var genomförd.  
 

Informationsmaterialet för korttidsvistelsen  
I slutet på februari uppdateras informationsmaterialet för korttidsvistelse. Detta efter uppmaning från 
region Halland. Det hade inom regionen uppmärksammats att det förekom att patienter med oupptäckt 
covid-19 skrevs ut. För att undvika smittspridning rekommenderades kommunerna att arbeta 
förebyggande och den informationen presenteras i materialet. Det handlar bland annat om att, om 
möjlighet finns, vistas i lägenheten, bära munskydd och hålla socialt avstånd till andra. Särskilt viktigt 
är detta i början på vistelsen för att personalen ska ges möjlighet att uppmärksamma eventuella 
symtom eller att provsvar kan bekräfta smitta eller ej smitta.  

 

Covid-teamet och covid-supporten 
Ett av de första besluten som fattades inom Vård & Omsorg när pandemin var ett faktum var att starta 
ett covid-team. Covid-teamet innebar ett tvärprofessionellt team som har arbetat med de personer som 
har haft konstaterad eller misstänkt covid-19 och som har varit i behov av hemtjänst och/eller hälso- 
och sjukvårdsinsatser. I teamet ingick bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, 
fysioterapeut och biståndshandläggare. Med anledning av den fortsatta samhällsspridningen av covid-
19 i början på året togs beslut om att förlänga arbetet till och med den 15 april. Den 16 april upphörde 
covid-teamet inom hemtjänsten. Beslutet tog med stöd av att det under en längre period endast varit ett 
fåtal personer som hade haft misstänkt eller konstaterad covid-19. Anledningen till minskningen 
bedömdes främst vara att många av de äldre med hemtjänst har valt att vaccinera sig. Som ett stöd till 
alla verksamheter upprättades istället en covid-support. Syftet med covid-supporten är att erbjuda 
medarbetare i den ordinarie verksamheten stöd och handledning inom arbetet med covid-19. Covid-
supporten vänder sig till alla verksamheter inom Vård & Omsorg. Utvärdering av covid-supporten 
kommer göras under augusti.  
 

Dagomsorgens verksamheter  
Beslut togs den 26 mars 2020 om att tillfälligt stänga dagomsorgens verksamheter i syfte att minimera 
smittspridning av covid-19. Sammanlagt berördes 122 enskilda personer med gynnande beslut om 
dagomsorg. Dagomsorgen var helt stängd fram till oktober 2020 då resurser omfördelades till 
individuellt inriktade insatser. Alla personer med sedan tidigare verkställda beslut om dagomsorg 
erbjöds då en form av alternativ dagomsorg i det egna hemmet om 1–2 timmar per tillfälle. Denna 
form av anpassad verksamhet nyttjades initialt av 54 personer. I april 2021 togs beslut om en plan för 
att kunna öppna dagomsorgen igen. Syftet var att säkerställa ett öppnande där smittförebyggande 
åtgärder vara prioriterade. Dagomsorgen bedömdes därför inte kunna öppna fullt ut utan vissa 
restriktioner påverkar fortfarande verksamhetens utformning.  
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Utvärdering av arbetssättet och eventuella möjligheter att öppna upp utan restriktioner kommer ske i 
augusti. I dagsläget är det ca 90 personer som har ett gynnande beslut om dagomsorg och samtliga 
personer har blivit erbjudna dagomsorg. När dagomsorgen nyttjas i full kapacitet, utan 
smittförebyggande åtgärder, kommer även majoriteten att erbjudas de antal dagar som de är beviljade.  
 
Begäran om hemtjänst enligt 2a kap 6 § Socialtjänstlagen  
Till skillnad från förra året gjorde Vård & Omsorg inget avsteg gällande hemtjänst för personer med 
tillfällig vistelse, så kallande sommargäster. Förra året fanns det en restriktion för alla medborgare i 
Sverige att undvika onödigt resande. För sommaren 2021 har information uppdaterats på hemsida och 
samtliga kommuner som kontakta Kungsbacka kommun om tillfälliga vistelse har fått uppmaning om 
att följa en antagen process. Processen beskrivs i text på hemsidan, brev till enskilda och brev till de 
enskildas hemkommuner. Processen handlar om att säkerställa förutsättningarna att på ett säkert sätt 
kunna utföra hemtjänst och/eller hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen, tex i sin 
sommarbostad samt säkerställa informationsöverföring mellan berörda vad gäller den enskildes stöd 
och hälsa.  
 

Växelvårdsplatser  
Vid inledningen av pandemin togs beslut om att tillfälligt stänga ner enheterna med växelvårdsplatser. 
Detta med anledning av att förhindra smittspridning då det bedömdes vara en verksamhet med många 
kontaktytor och där det hela tiden varierade vilka kontaktytor de enskilda mötte. Myndighet har haft 
kontakt med de enskilda som fått sina beslut pausade, icke verkställda. Några enskilda har också valt 
att själva pausa sina insatser, för att minska risken att bli smittad av covid-19. I maj 2021 påvisades att 
behovet av växelvårdsplatser vara så omfattande, att det inte ansågs möjligt att endast skala upp antal 
växelvårdsplatser i en mindre skala. Bedömningen gjordes att verkställighet enligt beslutad insats 
succesivt skulle återgå till samma antal växelvårdsplatser som förvaltningen hade innan pandemin. 
Några nya korttidsplatser öppnades upp för att genomföra planeringen. En enhet på Smedjans 
korttidsboende används fortfarande för konstaterad smitta covid-19. Utvärdering av denna enhet 
kommer ske under augusti. Nuvarande hantering tillgodoser det totala behovet av växelvårdplatser, 
dock kan inte rätt frekvens nyttjas av samtliga enskilda med gynnande beslut.  

 

Ytterligare åtgärder 
Utöver ovan har det även tagits beslut om: 

 mall för riskanalys avseende gemensamma aktiviteter på vård- och omsorgsboende. 
 att förvaltningen för Vård & Omsorg ska initiera ett samarbete med förvaltningen för Kultur 

och fritid, förvaltningen för Service och närsjukvården region Halland gällande gemensamt 
arbete för att minska psykisk ohälsa som en effekt av pandemin. 

 kortsiktig och långsiktig kompetensförsörjning inom förvaltningen avseende covid-19. 
 att uppföljning av covid-korttids kommer att göras i augusti. Uppföljningen kommer även 

innehåll analys och rekommendation kring huruvida det finns behov av covid-korttids 
framöver. 

Under hela pandemin har förvaltningen genomfört riskanalyser utifrån ett brukarperspektiv. I början 
gjordes detta varje vecka, därefter varannan vecka och från april och framåt sker det en gång i 
månaden.  
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3.2 Självbestämmande och integritet 
Självbestämmande och integritet tillsammans med delaktighet och inflytande är nyckelord inom 
omsorgsarbete. För att skapa de bästa förutsättningarna är det av vikt att både organisation och 
medarbetare alltid har individens behov i centrum.  
 

3.2.1 Förändrat arbetssätt mellan Myndighet och vård- och omsorgsboendena  

Under 2019 upprättades ett uppdrag om att utreda ett förändrat arbetssätt mellan Myndighet och vård- 
och omsorgsboendena. En arbetsgrupp utsågs som fick i uppdrag att presentera förslag på följande: 

 Hur ska en beställning från bistånd se ut?  
 Vem har som arbetsuppgift att planera ut insatser som tillgodoser kundens behov?  
 Hur kan man i verksamhetssystemen lägga upp arbetsuppgifterna?  
 Hur möjliggör vi en koordinering av två verksamhetssystem, Combine och IP?  
 Hur ska registrering av utförda insatser dokumenteras och återkopplas till Combine?  
 Det behöver tas fram ett dokumenterat och ett väl fungerade arbetsstöd för medarbetare och 

chefer i syfte att tillgodose utbildningsbehov utifrån ny process. 

Detta uppdrag hamnade i skymundan när pandemin kom men är sedan april 2021 igång igen. 
Planeringen är att förslag på nytt arbetssätt ska kunna presenteras under hösten 2021. Förändrat 
arbetssätt inom processen beslut om vård- och omsorgsboende - uppdrag – genomförandeplan samt 
uppföljning inom respektive verksamhetsområde har till syfte att skapa en kvalitetssäkrad modell för 
överföring av uppdrag till vård- och omsorgsboende som harmoniserar med IBIC och nuvarande 
ersättningsystem. 

 

3.2.2 Aktivitetsscheman och årshjul för aktivitet  

Inom vård- och omsorgsboende ska det erbjudas sociala aktiviteter dagligen. Aktivitetsombud på 
enheterna har tillsammans med de enskilda arbetat fram aktivitetsscheman och årshjul för aktivitet. 
Flera enheter samarbetar också med frivilligorganisationer och civilsamhället vid genomförande av 
aktiviteter och erbjudande av aktiviteter. Under våren 2021 startade projektet ”cykling utan ålder” upp 
inom verksamhetsområdet och flera civilpersoner är idag volontärer och bidrar till att utevistelse blir 
en naturlig del av aktiviteterna som erbjuds.  
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Pandemin har haft stor påverkan på möjligheten att utföra aktiviteter under våren både i grupp och 
enskilt. Sedan Folkhälsomyndighetens analys ”Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård 
och omsorg” har fler och fler aktiviteter påbörjats och fler aktiviteter sker både internt och tillsammans 
med frivilligorganisationer och civilsamhället. Förhoppningen är att verksamheterna ska kunna återgå 
till normal drift under hösten 2021, förutsatt att låg smittspridning i samhället håller i sig. Merparten av 
vård- och omsorgsboenden inom kommunal regi har under våren 2021 lagt ut aktivitetsscheman på 
hemsidan. Aktiviteterna och utformningen av scheman varierar mellan enheterna vilket indikerar på att 
aktiviteterna är framtagna utifrån de enskildas behov. För att göra information tillgänglig för anhöriga 
och de enskilda, utöver publikation på hemsidan, har flertalet vård- och omsorgsboenden tagit fram 
veckobrev och informationsblad som skickas till anhöriga och delas ut till de enskilda som bor på ett 
vård- och omsorgsboende om kommande aktiviteter. Även vård- och omsorgsboenden inom privat regi 
tillämpar veckobrev och/eller månadsbrev.  

 

3.2.3 Måltidsobservationer och inkludera enskilda kring matfrågor  

Under första kvartalet infördes måltidsobservation som en del av vård- och omsorgsboendenas 
egenkontroll. Observationsmallen utgår från FAMM. FAMM handlar om att utvärdera rummet, mötet, 
produkten, styrsystemet och stämningen. Syftet är att ge den enskilde en så optimal nöjdhet som 
möjligt under måltiden. Utvärderingen av måltidsmiljön görs för att upptäcka och få kunskap om 
eventuella brister och förbättringsområden. En checklista har tagits fram för god måltidsmiljö. Efter att 
observationer har genomförts ska enheterna själva ta fram förslag på åtgärder och ska då använda 
checklistan för god måltidsmiljö som redskap för att genomföra förändringar/förbättringar. Om 
verksamheterna behöver stöd med åtgärder vid uppkomna brister eller utvecklingsmöjligheter kan 
kontakt tas med förvaltningens dietist. 

 

3.2.4 ” Låt oss fira” 

”Låt oss fira” är ett arbete som är framtaget av förvaltningens dietist och riktar sig främst till personal 
inom vård- och omsorgsboende, korttidsenhet och dagomsorg. Materialet ska användas som 
inspiration och beskriver hur personalen kan uppmärksamma och genomföra aktiviteter vid högtider 
och temadagar. Ett exempel på temadag kan vara knäckebrödets dag. Aktiviteterna tas fram och 
planeras med hänsyn till måltidsmodellen.   

Förväntad nytta:  
 Ökad kompetens i hur personalen kan skapa en god måltidsmiljö, speciellt kring dukning. 
 Ökad kunskap hos personalen om högtider, mat och måltider och dess historiska och kulturella 

bakgrund. 
 Förbättrad kvalitet i måltidsmiljö. 
 Ökad integrering och delaktighet samt trivsel för de enskilde. 

 
I slutet av året kommer arbetat att utvärderas och sammanställt material kan därefter användas som 
verktyg och inspirationsmaterial i verksamheten.  
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3.2.5 Delaktighet i genomförandeplaner  

För att stödja omsorgspersonalens arbete kring att fånga in och beskriva den enskildes delaktighet på 
ett tydligt sätt har det anordnats utbildningar i syfte att tydliggöra delaktighet och inflytande i den 
enskildes sociala journal. Utbildningarna har haft fokus på den dokumentation som möjliggör att följa 
den enskildes delaktighet och inflytande över insatsernas utformning. Under hösten kommer ytterligare 
utbildning ges för att stärka detta. Fokus kommer även vara på att genomföra uppföljning och 
dokumentera detta. Kvalitetsuppföljningar kommer att införas och det har som syfte att fånga upp den 
enskildes upplevelse över hens möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan på stödet.  
Kvalitetsuppföljningar är en del av arbetsmetoden IBIC och syftar till att följa upp ett resultat och 
värdera måluppfyllelse för den enskilde, vilket kan sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av 
flera underlag för verksamhetsuppföljning. Översyn görs tillsammans med systemförvaltarna för att 
säkerställa vilka uppgifter som kan hämtas ut från kvalitetsuppföljningarna på invid-, enhet- och 
verksamhetsnivå.  

Enligt Socialstyrelsen, som har tagit fram metoden IBIC, ”möjliggör regelbunden uppföljning tillfällen 
för individen att påverka sin situation under pågående insats. Det är ett sätt för ansvarig nämnd och 
utförare att säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda och att insatserna är av god kvalitet. 
Därför behöver uppföljning och utvärdering ske i alla led och arbetas med hos både beslutande nämnd 
och utförare.” Planering för detta finns inom både Myndighet och utförare och avsikten är att komma 
igång med arbetssättet under hösten 2021. Innan arbetssättet kan påbörjas behövs rutiner och viss 
utbildning ske för att uppföljningar ska ske enhetligt och med rätt förståelse för tillvägagångssättet.  
 

Bedömning självbestämmande och integritet 
Bedömningen är att det pågår ett aktivt arbete för att den enskilde ska uppleva delaktighet, ha 
inflytande och kunna göra egna val inom ramen för nämndens uppdrag. Kvalitetsuppföljningar bedöms 
ge ytterligare kraft i arbetet för att säkerställa delaktighet och inflytande hos den enskilde. Genom att 
Vård & Omsorg tar ansvar för att ställa frågan regelbundet ökar förutsättningarna att nå den enskildes 
upplevelse. Frågorna i kvalitetsuppföljningarna är hämtade från den nationella enkäten ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen”, vilket gör det möjligt att förhoppningsvis jämföra resultat över tid.  
 

3.3 Helhetssyn och samordning 
Helhetssyn är viktigt för att kunna samordna de insatser som ges till de enskilda. En viktig del i det 
arbetet är informationsöverföring mellan olika yrkesprofessioner som ingår i teamet runt de enskilda. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på både intern och extern samverkan. 
För intern samverkan finns en riktlinje framtagen ”Riktlinje för samverkan SoL och HSL”. Samtliga 
verksamheter inom Vård & Omsorg har teamsamverkan och inom kort kommer även 
biståndshandläggare att ingå i denna samverkan.  

 

3.3.1 Självskattning inom teamet 

Ett mål för 2021 är att teamen ska få genomföra självskattning kring samarbete, förväntningar och 
informationsöverföring. Detta för att hitta styrkor inom teamet men också förbättringsområden,  



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Kvalitetsberättelse delår 202  Diarienr 2021-00224 
 

   

 12 

att arbeta förebyggande för att förhindra eventuella brister som kan uppkomma inom teamet. Detta mål 
kvarstår och har ännu inte påbörjats. Bedömningen är dock att det kommer ske en första självskattning 
under hösten, alternativt kommer några team väljas ut för att testa av modellen för självskattning och 
med möjlighet att lämna feedback på föreslagen modell.  

 

3.3.2 Utformning av ny verksamhetsgren: Förebyggande och hälsofrämjande arbete   

Verksamhetsområde Myndighet har ett uppdrag att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och bygga på 
den enskildes förmågor i syfte att så långt det går skjuta upp omfattande funktionsnedsättningar. Det 
förbyggande och hälsofrämjande arbetssättet finns redan etablerat i det grundläggande sociala arbetet 
på Myndighet, men behöver förstärkas och utvecklas i samverkan med andra aktörer i samhället. 
Hälsofrämjande och förebyggande insatser från såväl samhällets som individens sida kan förbättra 
livskvalitén och bidra till mindre behov av omfattande insatser från Vård & Omsorg. I syfte att samla 
allt förebyggande och hälsofrämjande arbete under ett verksamhetsområde har en ny verksamhetsgren 
tagits fram inom enheten Myndighet. Den nya verksamhetsgrenen är under uppbyggnad och kommer 
under hösten bli klar med vision och verksamhetsidé.  
 

3.3.3 Förebyggande information till kommunens 80 åringar 

Varje kommun i region Halland har ansvar för att ta fram en struktur på hanteringen som går i linje 
med Anna och Lars hälsa. Mer om Anna och Lars hälsa finns på: Anna-och-Lars-hälsa-130128-
beställning.pdf (regionhalland.se) 
Arbetet med uppsökande arbete har anpassats utifrån de rekommendationer och restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten har beslutet om. Arbetet sker under 2021 på samma sätt som under 2020, det 
vill säga genom att ett skriftligt material med kommuninformation, digitala tips, förebygga fallrisk, 
undernäring, brandskydd samt främja hälsa skickas hem till de som ingår i urvalet. Alla utskick följs 
sedan upp med ett telefonsamtal och en skriftlig utvärdering som skickas med ut. Utskick och 
uppföljning görs till de som fyller 80 år under året och inte har någon kontakt med Vård & Omsorg 
sedan tidigare. Under 2021 rör det sig om cirka 570 kommuninvånare. Fram tills halvårsskiftet har 
utskick och uppföljning skett till cirka hälften.  
När verksamheten har gjort uppföljning på utskicket är det många som har sagt att de är tacksamma för 
informationen, tycker att det är bra att få den och har sparat informationen. Frågor som uppkommer 
under samtalet rör oftast bistånd, fixartjänsten och bostadsanpassning.  
 

3.3.4 Uppsökande verksamhet för att bryta ensamhet 

Verksamheten har fortsatt med stödsamtal under första halvan av 2021. Samtal sker till personer som 
har hemtjänst, oavsett regiform, och upplever sig ensamma/isolerade och vill ha hjälp med att bryta 
ensamheten. Verksamheten får information om enskilda via antingen hemtjänsten eller via 
biståndshandläggarna. Samtliga enskilda som kontaktats ha samtyckt till att de vill bli kontaktade.  

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Anna-och-Lars-h%C3%A4lsa-130128-best%C3%A4llning.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/Anna-och-Lars-h%C3%A4lsa-130128-best%C3%A4llning.pdf
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Samtal från verksamheten är mycket uppskattade och personalen som utför samtalen får ofta 
kommentarer som: 

 så skönt att någon bryr sig.  
 så roligt att någon ringer/att telefonen ringer.  
 jag ser fram emot våra samtal.  

 
Personalen inom verksamheten har uppmärksammat att målgruppen har breddats under pandemin. 
Tidigare var det fler enskilda som alltid/under en längre period upplevt en viss ensamhet men under 
pandemin är det fler enskilda som har isolerat sig och därmed upplever en ensamhet. Det märks att 
även om det är en ”vald” isolering så upplever de enskilda att det är svårt att bryta isoleringen och 
behöver stöd att göra det.  

Verksamheten har gjort några få hembesök sent på våren när restriktionerna lättade. Dessa hembesök 
har varit mycket uppskattade.  
 

3.3.5 Anhörigstöd 

Under våren har Anhörigstöd erbjudit digitalt café och olika samtalsträffar. Till dessa träffar har det 
dock varit ett lågt intresse för att delta. Många anhöriga upplevde att det var svårt att ses över Teams 
och att samtalen försvårades när den man vårdar har varit hemma samtidigt som träffarna har ägt rum. 
Anhörigstöd har även anordnat anhöriggrupper, en med inriktning demens och en för vuxna barn till 
förälder med demenssjukdom, båda via Teams. Dessa anhöriggrupper har fungerat väl trots att de varit 
digitala.  
För att bredda utbudet och möjliggöra för fler anhöriga att få stöd har Anhörigstöd genomfört enskilda 
pratpromenader som har varit uppskattade. Den vanligaste kontaktvägen har dock varit telefonsamtal. 
Från den 8 juni öppnade Anhörigstöd upp lite mer, dock med vissa anpassningar utifrån pandemin. 
Anhörigstöd har numera café på tisdagar med max 6 anhöriga, föranmälan krävs. Det har varit varierat 
antal som deltagit. Även tidigare år burkar det gå ner lite i deltagarantal under sommarperioden men 
för de som deltar är mötena viktiga. Samma gäller för de promenader som anordnas. Personal inom 
Anhörigstöd upplever att båda dessa aktiviteter bidrar till bra samtal.   

Anhörigstöd har märkt en ökning av kontakter och samtal under andra kvartalet 2021. Många anhöriga 
uppger att det har varit en tuff tid men flertalet tycker nu att det känns lite lättare. 
 

3.3.6 Äldrekonsulent 

Äldrekonsulenten har arbetet för att skapa mer samordning och helhetsplanering kring 
inflyttningsprocessen för de som flyttar in till ett vård- och omsorgsboende. Kontakt tas med de som 
flyttar inom kommunen och med de omsorgstagare alternativt deras anhöriga som bor i annan kommun 
och flyttar till ett vård- och omsorgsboende inom Kungsbacka kommun. Samtalen handlar om 
information om boendeprocessen, vad som händer framöver och hur det går till att flytta in på ett 
boende. Det har funnits en oro hos anhöriga/närstående med koppling till rådande smittspridning i 
samhället av covid-19. Denna oro, uppger äldrekonsulenten, har börjat avta framemot sommaren. 
Ännu ett område som blivit tydligt är den ekonomiska situationen i samband med att man flyttar in på 
ett vård- och omsorgsboende.  
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Många samtal handlar om att enskild/anhörig uttrycker oro för tex dubbla hyreskostnader och vem som 
ska sköta det praktiska med flyttning av tillhörigheter och möbler. Positivt är förstärkningen av 
ekonomisk rådgivare inom kommunen för äldre över 65 år under 2021. 
Verksamhetsgrenen Förebyggande och hälsofrämjande arbete har under 2021 fått ett uppdrag att arbeta 
för att stötta och stävja samt förebygga ohälsa i pandemins spår. Uppdraget kommer att mynna ut i en 
intern arbetsgrupp över förvaltningsgränserna som kommer att knyta till sig externa kontakter såsom 
tex närsjukvården. 
Under våren har det varit högaktuellt att förebygga ohälsa hos äldre över 65 år på alla tänkbara sätt. 
Det innebär behov av lättillgänglig och tydlig information om vad man kan få hjälp och stöd med på 
olika sätt, stöd till enskilda att komma ut i samhället igen och känna sig säkra.  

Äldrekonsulenten tar emot samtal även från personer som inte har någon form av insatser från Vård & 
Omsorg.  

 

3.3.7 Reviderad samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och 
utskrivning från slutenvård  

I början av 2020 utsågs en utvecklingsgrupp med representanter från Hallands sjukhus, privat och 
offentlig närsjukvård, psykiatrin i Halland samt kommunrepresentanter från Halmstad, Varberg och 
Kungsbacka. Utvecklingsgruppen fick i uppdrag av Strategisk grupp för socialtjänst och hälso- och 
sjukvård i Halland att arbeta fram rutiner för att underlätta samarbetet och samordningen mellan 
vårdgivarna, till exempel kommun och sjukhus, så att samtliga aktörer säkerställer en god vård och 
omsorg för patienten. Sedan de nya rutinerna togs i drift den 1 november 2020 har det pågått ett 
uppföljningsarbete kring arbetet. Utsedda representanter inom Region Halland och kommunerna i 
Halland ansvarar för uppföljning för en god följsamhet, samt för att fånga behov av och föreslå 
justeringar/förändringar. Arbetet har under våren resulterat i omskrivning av frågor i 
planeringsunderlaget och förändrad styrning mellan fråga och spårfärg i Lifecare i syfte att förenkla 
och förbättra processen ytterligare. ”Nytt” planeringsunderlag i Lifecare gäller från och med 1 juni 
2021 för nya patienter. Uppföljningen och analysen har också resulterat i att Samverkansrutinen 
revideras i delar med ett förtydligat ansvar för kommunerna att alltid bedöma utfallet av spårfärg i 
Lifecare/behov av planering och vid byte av spårfärg meddela övriga parter.  
Faktaruta avseende spårfärg i Lifecare 

 
 
I övrigt har kompletteringar och förtydliganden gjorts utifrån identifierade förbättringsområden. 
Regional utvecklingsgrupp God och nära vård har ställt sig bakom förslaget och Samverkanrutin för 
vård – och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård är 
beslutad. 
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Under hösten kommer uppföljningen att fortlöpa både i den regionala genomförandegruppen och via 
fyrpartsmötena, vilka har ett fortsatt uppdrag året ut. I Kungsbacka kommun finns en lokal 
referensgrupp som rapporterar till utsedd person i den regionala genomförandegruppen.  
 

3.3.8 En utvecklad dialog och samarbete med utförare i både kommunal och privata regi  

Nya chefer inom utförarleden, bjuds in till enheten Myndighet. Träffarna ansvarar enhetschef inom 
Myndighet för. Träffarna syftar till att presentera enhetens olika verksamhetsgrenar, att skapa samsyn 
och förståelse för varandras uppdrag samt för att skapa en bättre samverkan. I biståndshandläggarnas 
introduktionsplan ingår även sedan januari 2021 att träffa utförarna och utforma samverkan. Dock har 
detta endast skett digitalt under halvåret 2021 och i mindre omfattning än planerat då pandemin har 
påverkat detta upplägg. Det finns även en plan att utöka samverkan mellan olika yrkeskategorier, att 
chefer träffas regelbundet för att samverka i olika frågor, med utgångspunkt i det teambaserade 
arbetssättet.  

 

Bedömning helhetssyn och samordning 
För att enskilda ska få rätt stöd i vardagen är det viktigt att Vård & Omsorg samverkar och samarbetar 
på olika nivåer, både internt och externt. Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande 
betydelse för att enskilda ska få en god vård och omsorg utifrån sina individuella behov. Bedömningen 
är att helhetssyn och samordning/samverkan är fungerade områden inom nämndens 
verksamhetsområde och att det ständigt pågår utvecklingsarbete för att ytterligare stärka området.  
 

3.4 Trygghet och säkerhet 
All personal inom Vård & Omsorg har en rapporteringsskyldighet enligt lag. I samband med 
anställning både fastanställningar, visstidsanställningar samt timvikariat ges medarbetarna information 
om rapporteringsskyldigheten. Planeringen är att göra en webutbildning om lex Sarah, vad är ett 
missförhållande/risk för missförhållande, hur rapporteras ett missförhållande/risk för missförhållande 
och vad händer i processen. Detta arbete planeras tillsammans med socialt ansvariga samordnare inom 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorgen samt förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
Manus är påbörjat och arbetet bedöms vara klart under andra halvan av 2021.   
Socialt ansvarig samordnare har på delegation av nämnden för Vård & Omsorg ansvar för utredning 
och beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande för verksamheten inom den 
kommunala regin.  

Det är även socialt ansvarig samordnare som har delegation på att göra anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg då det rör sig om händelser som bedöms vara allvarligt missförhållanden eller risk för 
allvarligt missförhållanden.  
Privata utförare har ett eget ansvar för utredning, ställningstagande och anmälningsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg. Information om lex Sarah-rapportering ska lämnas av privata 
utförare till nämnden för Vård & Omsorg, informationen lämnas till förvaltningens socialt ansvariga 
samordnare som är ansvarig för att information sker till nämnd.  
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3.4.1 Händelserapportering inom socialtjänsten 
Tidperioden för det som redovisas i delårets avseende händelserapportering är perioden 1/11- 30/4, 
samma period gäller för händelser som upprättas inom hälso- och sjukvårdsspåret, så som till exempel 
missade läkemedel, utebliven signering osv.  
För delår 2020 rapporterades det in 518 händelser och för samma period 2021 är siffran 545 
händelserapporter.  

 
 

2021 november december januari februari mars april  

Brist 64 62 16 14 17 16 189 

Ej brist  98 63 43 50 65 37 356 

Totalt 162 125 59 64 82 53 545 

 

Vid påkallade uppföljningar med enhetschefer har socialt ansvarig samordnare uppmärksammat att det 
ibland sker en viss misstolkning kring begreppet ”Brist” och ”Ej brist”. Detta förklaras oftast genom 
att det tex finns en rutin men personalen har inte följt den. Då finns det en viss tolkning om att det inte 
är en brist, för rutinen finns. Detta bedöms dock av socialt ansvarig samordnare vara en brist i 
verksamheten, bristande följsamhet till riktlinje/ruiner är en brist som verksamheten kan åtgärda.  
Detta kommer förtydligas i utbildningssatsningar och information som kommer gå ut under hösten 
2021 kring utredning och bedömning av händelser.  
I de händelser som har inträffat är det vanligaste att det inte har blivit några konsekvenser eller mindre 
konsekvens för den enskilde. Det ger indikationer på att personalen uppmärksammar mindre händelser 
och att dessa hanteras förebyggande, innan det uppstår händelser som får konsekvenser för den 
enskilde.  
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL

Totalt antal rapporterade händelser

Brist Ej brist



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Kvalitetsberättelse delår 202  Diarienr 2021-00224 
 

   

 17 

Allvarlighetsgrad 2021 
 

 

Ingen  69 

Mindre 95 

Måttlig 24 

Betydande 0 

Katastrofal 0 

 
För att komma tillrätta med händelserna och minimera risken för att liknande händelser upprepas är det 
av vikt att verksamheten kartlägger varför händelsen har uppkommit. Den vanligaste orsaken till att 
negativa händelser uppstår bedöms vara att personal inte har följt gällande rutin. Detta är ett 
förbättringsarbete som respektive verksamheten ständigt arbetar med. I utredningsunderlagen går det 
att ta del av att enhetschefernas bedömning är att rutiner och riktlinjer är kända men ändock är det 
något i situationen som gör att personalen frångår det bestämda tillvägagångssättet.  

 

      
 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att sätta in åtgärder för att minska risken att liknande händelser 
uppkommer. Att tillsammans med berörd personal gå igenom händelser bedöms vara betydelsefullt 
och för att lära av det inträffade. I utredningsunderlagen uppger cheferna att de ofta även går igenom 
rutin/riktlinje med samtliga medarbetar. Detta för att hela arbetsgruppen ska kunna lära av händelserna 
och förebygga nya negativa händelser, minimera att liknande händelser uppkommer igen.  
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Vanligaste vidtagna åtgärder: 

 
 

3.4.2 Lex Sarah-rapportering kommunal regi 

Fram till delårsrapporteringen har den kommunala regin rapporterat in sammanlagt 40 händelser där 
rapportören har bedömt att händelsen varit ett missförhållande eller risk för missförhållande. Utav 
dessa 40 händelser är tre händelse felregistrerade av rapportören. Det var en högre andel 
felregistreringade händelser under förra året. Efter utbildning och viss justering i den mobila enheten 
av händelserapporteringsmodulen så har det blivit tydligare hur man rapporterar en händelse som ett 
missförhållande/risk för missförhållande.  
I samtliga lex Sarah-rapporter har socialt ansvarig samordnare ansvarat för utredning och beslut, enligt 
delegeringsförteckning antagen av nämnden för Vård & Omsorg den 16/9 2020, § 72, nr 3.5.1. 
Följande beslut har tagits i händelserna:  
(Våbo = vård- och omsorgsboende, Kvarbo = hemtjänstens verksamhetsområde): 

Diarie-
nr 

Månad Verksamhets-
område 

Beslut Kort beskrivning 

2021-
00001 

2021-
01-03 

Våbo, korttids Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Brister i utförande av insats  

 2021-
01-13 

VU IT Utgjorde inte en händelse på 
VO - överfördes tillbaka till 
IF för vidare utredning 

Eventuell överföring av 
sekretessuppgifter 

2021-
00040 

2021-
01-22 

Kvarbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Borttappad nyckel 

2021-
00046 

2021-
02-01 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Fall, felregistrerad händelse 

22%

20%

18%

17%

11%

12%

Vidtagna åtgärder

Reviderat rutin

Samverkansmöte

Samtal med enskild
personal
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2021-
00056 

2021-
02-05 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Fallhändelse, felregistrerad 
händelse 

2021-
00059 

2021-
02-07 

Kvarbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Bristande omsorg efter 
toalettbesök  

2021-
00068 

2021-
02-13 

Kvarbo  Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Bristande omsorg pga enskild 
nekar hjälp, tvångsåtgärd 
vidtagen  

2021-
00085 

2021-
01-28 

Våbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Lägger enskild tidigt 

2021-
00088 

2021-
03-02 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Brister kring omläggning häl 

2021-
00114 

2021-
03-22 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Person gick ut på 
brandtrappa 

2021-
00118 

2021-
03-21 

Våbo  Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Fel dokument utskickat till 
anhöriga 

2021-
00121 

2021-
03-29 

Kvarbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Fall 

2021-
00145 

2021-
04-15 

Våbo, korttids Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Fall 

2021-
00148 

2021-
04-10 

Våbo, korttids Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Trygghetslarm använt 
utanför byggnaden  

2021-
00159  

2021-
03-17 

VO, IF, GA Händelsen utgör ett allvarligt 
missförhållande, anmält till 
IVO  

Behörighetstilldelning och 
behörighetsåtkomst 

2021-
00161 

2021-
04-26 

Våbo Utredning pågår Enskild gått ut utan 
personalstöd 

2021-
00163 

2021-
04-26 

Våbo Händelsen utgör risk för 
missförhållande 

Utomhus promenad utan 
personal, trots behov av stöd  

2021-
00167 

2021-
05-01 

Våbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Personal tagit kort på enskild 
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2021-
00176 

2021-
04-29 

Våbo  Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Enligt enskild har pengar 
försvunnit från värdeskåp 

2021-
00170 

2021-
05-05 

Våbo  Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Åtgärd mot enskildes vilja att 
byta inkontinenskydd  

2021-
00174 

2021-
05-11 

Kvarbo  Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Ej fungerande larm 

2021-
00175 

2021-
05-11 

Våbo Händelsen utgör ett 
missförhållande 

Person hittad på toaletten 

2021-
00208 

2021-
06-02 

Kvarbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Enskild gjort en egen 
förflyttning - fall  

2021-
00209 

2021-
06-05 

Våbo  Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00209 

2021-
06-05 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00209 

2021-
06-07 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00210 

2021-
06-07 

Våbo  Utredning pågår Nattbemanning  

2021-
00209 

2021-
06-08 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00209 

2021-
06-10 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00209 

2021-
06-18 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 
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2021-
00209 

2021-
06-12 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00215 

2021-
06-13 

Våbo Utredning pågår Person som öppnat grind vid 
trappa  

2021-
00222 

2021-
06-18 

Våbo Utredning pågår Person med mycket stöd 
nattetid 

2021-
00225 

2021-
06-18 

Våbo Utredning pågår Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter samt fall 

2021-
00209 

2021-
06-18 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00209 

2021-
06-20 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ingen personal på en 
nattenhet under en stund, 
dubbelbemanning andra 
enheter 

2021-
00226 

2021-
06-20 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Fall 

2021-
00227 

2021-
06-20 

Våbo Händelsen utgör inte ett 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Brister i funktion röstlarm, 
felkopplat  

2021-
00235 

2021-
06-28 

Våbo Utredning pågår Brister i 
informationsöverföring  

2021-
00241 

2021-
06-30 

Våbo  Utredning pågår Brister i bemanning  

 

Den vanligaste bakomliggande orsaken till att missförhållandena/riskerna för missförhållandena har 
uppkommit är att personal inte har varit följsamma till gällande rutin. Vanligaste åtgärden är samtal 
med berörd personal samt att händelsen tas upp och analyseras på samverkansmöten samt genomgång 
med samtliga medarbetare på arbetsplatsträff.  

Ansvarig utredare har i flera händelser bedömt att händelsen inte har utgjort ett missförhållande eller 
risk för missförhållande. Det innebär att händelserna inte har orsakat några konsekvenser eller risk för 
konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. I dessa händelser har 
inte ansvarig utredare funnit några skäl som föreligger för att anmäla händelsen till Inspektionen för 
vård och omsorg.  
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Under juni inkom flertalet av händelserna från ett specifikt vård- och omsorgsboende och avsåg att 
personalen lämnade enheter obemannade under kortare och längre stunder, beroende på situation. För 
att kartlägga om det har funnits några konstaterade brister med anledning av händelserna eller om det 
har funnits en påtaglig risk för missförhållande har översyn gjorts på de händelserapporter som är 
upprättade inom tidperiod för händelserna. I utredningsunderlaget, kontroll av övrig 
händelserapportering samt översyn av larmstatistiken kan det inte konstateras att bemanningen har 
varit otillräcklig under tidpunkterna då händelserna har inträffat. I några inrapporterade händelser 
pågår fortfarande utredningen men förhandsbedömningen är samma som i övriga rapporter, det vill 
säga att händelserna inte har medfört eller kunde ha medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet 

eller fysiska eller psykiska hälsa. Ingen av de inrapporterade händelserna har redovisat några 
omedelbara åtgärder. Socialt ansvarig samordnare har gjort bedömningen att det har funnits en viss 
okunskap inom verksamheten kring vad begreppet missförhållande/påtaglig risk för missförhållande 
är. Socialt ansvarig samordnare har träffat delar av personalgruppen, den lokala ledningsgruppen samt 
kommer till hösten att ge utbildning till samtliga personal inom boendet.  
 

3.4.3 Lex Sarah-rapportering privat regi 

(Våbo = vård- och omsorgsboende, Kvarbo = hemtjänstens verksamhetsområde): 

Diarie-
nr 

Månad Verksamhets-
område 

Beslut Kort beskrivning 

2020-
00437 

2021-
01-12 

Kvarbo Händelsen bedöms vara 
ett missförhållande 

Händelsen avser uteblivna insatser 
under en helg. Förväxling mellan två 
enskilda med samma namn. Den 
enskilde har själv uppget att hen inte 
fått några konskevenser och har mått 
bra under helgen. När händelsen 
uppmärksammades planerades stöd in 
direkt. Den enskilde har trygghetslarm 
och kan påkalla hjälp på egen hand. 

2021-
00172 

2021-
01-27 

Våbo Händelsen bedöms vara 
ett missförhållande  
 

Händelsen avser att otillåtna 
skyddsåtgärder skulle ha använts på 
en boende på en demensenhet samt 
uteblivna insatser i form av 
morgonstöd och byte av 
inkontinensskydd. Dessa händelser 
har även rapporterats till IVO som ett 
klagomål (Diarienr 2021-00042). 
Åtgärder kopplade till händelsen är: 
förtydligat riktlinjen angående 
skyddsåtgärder, genomgång av 
dokumentationsskyldigheten gällande 
skyddsåtgärder samt upprättat rutin 
för att detta. 
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2021-
00109 

2021-
03-19 

Våbo Händelsen bedöms vara 
en påtaglig risk för 
allvarligt 
missförhållande.  

Anmälan till IVO 19 
mars.   

Händelsen avser bristande tillsyn, en 
enskild har fått i sig maskindiskmedel 
som förvarats på ett icke säkert sätt. 
Åtgärder vidtagna efter händelsen är 
att farliga kemiska ämnen finns inlåsta 
på alla avdelningar. 

IVO har återkopplat med beslut i 
ärendet 29 mars och IVO´s 
bedömning är att verksamheten 
fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsplikt samt att åtgärder 
bedöms vara tillräckliga. 

 

3.4.4 Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 

Om en händelse bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård- och 
omsorg, IVO. 

Under perioden 1 januari till 30 juni har nämnden för Vård & Omsorg anmält en händelse vidare till 
Inspektionen för vård- och omsorg. Händelsen berörde både Vård & Omsorg, Individ & 
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad och anmälan till IVO gjordes gemensamt. 
Diarienummer: VO 2021-00159, IF 2021-00148 och GA 2021-00108. 

 Anmälan avser att behörighetstilldelningen i en statistikdatabas inte har gjorts strukturerat, 
statistikdatabasen har koppling till verksamhetssystemet för individärenden Combine. Detta har 
inneburit att de som tilldelats behörighet har fått för bred åtkomst till uppgifter i 
statistikdatabasen. Återkoppling från IVO har inte inkommit.  

 
Bedömning i utredningen visade att bristerna kopplade till sekretessgränserna var allvarliga utifrån ett 
rättsperspektiv och socialtjänstens skyldighet att hantera och förvara uppgifter om personliga 
förhållanden så att obehöriga inte får tillgång till dem. Det finns dock ingen misstanke om obehörig 
åtkomst av uppgifterna, men det faktum att möjligheten har funnits har bedömts som allvarlig. 
Sammanlagt handlade det om 21 behörigheter som förvaltningarna har sett över och justerat. Samtliga 
behörigheter har sedan händelsen uppmärksammades anpassats med individuella behörigheter utifrån 
de uppgifter som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Samma händelse har även anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (fd Datainspektionen), utifrån anmälningsplikten vid 
personuppgiftsincidenter.  
 

3.4.5 Klagomål och synpunkter 

Klagomåls- och synpunktshanteringen är ett viktigt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet 
för att förbättra och utveckla förvaltningens verksamheter. Klagomåls- och synpunktshanteringen har 
också en betydelsefull demokratisk funktion som möjliggör att var och en kan tycka till om 
verksamheten och på så sätt ha inflytande och känna delaktighet.   
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Enligt riktlinje så ska klagomål och synpunkter som kommer direkt till enheterna utredas av ansvarig 
enhetschef. Bedöms klagomålet vara av allvarlig karaktär eller berör flera områden/enheter ska 
samverkan ske med socialt ansvarig samordnare. Utredning och åtgärder ska återkopplas till övrig 
personal på verksamhetsmöten. Under våren påbörjades en revidering av riktlinjen för klagomål- och 
synpunktshantering av registrator och socialt ansvarige samordnaren. Registrator och socialt ansvarige 
samordnaren har uppmärksammat att, även om samtliga klagomål hanteras, så hanteras inte alla i 
samma process. Syftet med riktlinjen är att ge stöd och vägledning åt chefer och medarbetare i arbetet 
med inkomna klagomål och synpunkter för en enhetlig och korrekt hantering. Förslag på revidering 
kommer att lämnas till förvaltningsledning under hösten och därefter beslutas av förvaltningschef.   
Klagomål på nämndens verksamhet som har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg skickas 
av tillsynsmyndigheten till nämnden utan hantering eller åtgärd från tillsynsmyndigheten. Det är 
nämndens ansvar att utreda klagomål och Inspektionen för vård och omsorg avslutar vanligtvis 
ärendena med hänvisning till att Inspektionen för vård och omsorg använder klagomål som underlag i 
sina riskanalyser och att det kan medföra tillsyn inom området längre fram. Då kan nämndens 
hantering av klagomål komma att efterfrågas. Denna typ av inkomna ärenden samordnas av socialt 
ansvarig samordnare när det handlar om klagomål eller synpunkter på det sociala innehållet inom 
nämndens verksamhetsområden.  
Till delårsrapporteringen 2021 redovisas 2 stycken inkomna klagomål från Inspektionen för vård och 
omsorg till nämndens verksamhet: 
 

Diarie-
nr 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Avslutat 

2021-
00190 

2021-
05-20 

Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 
Klagomål på verksamhet, Vård, omsorg och 
omvårdnad av omsorgstagare vid Särö vård- 
och omsorgsboende. 

2021-
06-23 

2021-
00189 

2021-
05-20 

Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 
Klagomål på verksamhet, Nattbemanning vid 
Särö vård- och omsorgsboende. 

2021-
07-06 

 
Ett av klagomålen rör omsorgen och omvårdnaden som utförts till en enskild. Svaret är sammanställt 
av både enhetschef för legitimerad personal och ansvarig enhetschef. Bedömning i hanteringen har 
gjorts av socialt ansvarig samordnare samt vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska. Åtgärder 
har rekommenderats för att förhindra att liknande händelser uppkommer och uppföljning på åtgärderna 
kommer att ske under hösten.  
Den andra händelsen avser kritik för den bemanning som är planerad nattetid på boendet. Under våren 
har förstärkning satts in utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Detta utvärderas regelbundet. 
 

3.4.6 Tillsynsärende Inspektionen för vård och omsorg 

Ett tillsynsärende har öppnats av Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutades 22 juni med 
slutsatsen att förvaltningen för Vård & Omsorg har kontrollerat att de privata utförarna av 
hemtjänstinsatser har tillstånd från IVO att bedriva den typen av insatser.  
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På frågan ”Har nämnden kontrollerat att de privata utförarna som nämnden anlitar har tillstånd från 

IVO att bedriva hemtjänst?” har förvaltningen lämnat svaret ja.   
 

Diarie-
nr 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Avslutat 

2021-
00117 

2021-
03-24 

Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO) 
Tillsyn om i vilken utsträckning kommunen 
anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser 
samt om kommunen kontrollerar att dessa 
har tillstånd från IVO att utföra 
hemtjänstinsatser 

2021-
06-22 

 
Utöver ovanstående tillsyn har ytterligare två tillsynsinsatser öppnats som berör nämnden för Vård & 
Omsorgs verksamhetsområde. Dessa tillsynsinsatser öppnade IVO den 9 juli och hantering har 
påbörjats men är inte återkopplade. Det finns därmed inget resultat att redovisa utan uppgiften lämnas 
endast för kännedom i Kvalitetsberättelsen delår 2021. Mer information kommer delges nämnden för 
Vård & Omsorg när sammanställda uppgifter finns samt rapporteras i Kvalitetsberättelsens 
helårsredovisning. Tillsynsinsatsen handlar om att IVO har fått i uppdrag av regeringen att följa upp 
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 
(HSLF-S 2020:46). Syftet är att ta reda på hur smittsäkra besök, det som inom Vård & Omsorg 
benämns som säkra besök, har genomförts på boendena efter att det nationella besöksförbudet togs 
bort den 1/10 2020.  
  
 

3.4.7 Basala hygienrutiner 

Den mätning som Kungsbacka kommun gör är en del av Region Hallands arbete för att mäta 
följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. I Region Hallands mätning ingår samtliga 
halländska kommuner. Mätningen genomförs 2 gånger per år. Den mätning som görs av Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, är en annan mätning och där ingår 140 av landets 290 kommer. Ingen 
halländsk kommun är med i den mätningen. 

Redovisning av observationer av omsorgspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner sker i 
kvalitetsberättelsen medan följsamhet hos legitimerad personal redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.  

Antalet observationer har dubblerats jämfört med året innan. Att antalet mätningar har ökat kan bero 
på den pågående pandemin och det fokus som har varit på följsamheten till basala hygienrutiner. Vid 
första mätningen under pandemin för drygt ett år sedan så skedde en stor ökning av följsamheten till 
både basala hygienrutiner och klädregler och under 2021 har följsamheten fortsatt att öka. 
Följsamheten till basala hygienrutiner har ökat med 7,4% och följsamheten till klädregler har ökat med 
0,7% jämfört med den senaste mätningen.     

Hög följsamhet till basala hygienrutiner är en av de åtgärder som bedöms ha en avgörande effekt för 
att minska smittspridningen.  
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 De fyra stegen i basala hygienrutiner består av att händerna spritas före och efter ett vård- eller omsorgsmoment samt att handskar och 

plastförkläde används på ett korrekt sätt.  

De fyra stegen i klädreglerna innebär att medarbetaren ska använda korrekt arbetsdräkt och händerna ska vara fria från exempelvis ringar, 

klocka och armband. Medarbetaren ska ha korta naglar utan nagellack och håret är kort eller uppsatt.  

Hygienombud och enhetschef på respektive enhet går tillsammans med medarbetarna igenom enhetens 
resultat och arbetar vidare med de förbättringsområden som framkommit.  
Målvärde för basala hygienrutiner är 90% och målvärde för kläder är 95%.  Det innebär därmed att 
inte någon av mätningarna når upp till det målvärde som finns.  
 

3.4.8 Mätning av måltider 

I samband med mätning av måltider 2020 genomfördes en granskning på individnivå för de 
omsorgstagare som hade en nattfasta över 11 timmar vid mätning av måltider. Inkomna uppgifter 
analyserades och dietist återkopplade därefter till verksamheterna. I vissa fall gavs rekommendation 
om översyn av sjuksköterska eller nutritionsutredning. I juni 2021 följdes givna rekommendationer 
upp via telefonsamtal med enhetschef på boendena. Resultat av uppföljning rapporteras till 
verksamhetschef för vård- och omsorgsboende augusti 2021.  
Vid mätning av måltider 2021 planeras att översyn på individnivå ska genomföras direkt efter avslutad 
mätning. Planen är också att komplettera översynen med journalgranskning på de enskilda med 
nattfasta över elva timmar och där dietist rekommenderar översyn eller utredning för att utvärdera 
nutritionsomhändertagandet. 

 
Bedömning trygghet och säkerhet 

Bedömningen är att området trygghet och säkerhet är väl hanterat inom nämndens 
verksamhetsområde. Det finns en tydlig struktur för hanteringen av bristområden/riskområden och 
arbete görs löpande för att säkerställa att de enskilda får en god kvalitet.  
 

Säkerhetsarbete  

I samband med komplettering till nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beslutades 
att säkerhetsarbetet ska rapporteras vid delår och helår av säkerhetsansvarig. Med anledning av 
Pandemin, så har översynen av hur rapportering av säkerhetsarbetet ska ske uteblivit. 
Säkerhetsansvarig rapporterar därför enligt samma upplägg som vid helår. 
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Incidenter och risker som har påverkat säkerheten samt genomförda riskanalyser och 
åtgärder  

Utifrån 2019 års Risk- och sårbarhetsanalys har ett arbete genomförts med att upphandla reservkraft 
till vård- och omsorgsboenden. 

 Under arbetets gång med ny upphandling av reservkraft har det framkommit att mobila 
reservkraftaggregat inte har den kapacitet som krävs för att strömförsörja ett vård- och 
omsorgsboende, med de krav på utrustning som används för att klara normal drift. 

 Upphandling av utökad mobilt reservkraftaggregat är i nuläget stoppad. 
 Förvaltningen för Vård & Omsorg har under våren 2020 fattat beslut om att samtliga 

nybyggnationer av vård och omsorgsboenden ska byggas med fast reservkraft. 
 Befintliga vård och omsorgsboenden har i nuläget begränsad tillgång till el vid strömavbrott. 

 
Säkerhetsansvarig har upprättat en tjänsteskrivelse angående stationär reservkraft och informerat 
Nämnden för Vård och Omsorg i oktober 2020. Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att lyfta ärendet 
till Kommunstyrelsen för utredning. Förslag att Kommunstyrelsen utreder var i kommunen 
huvudansvar för frågan om reservkraft till vård- och omsorgsboende ska ligga, samt planera för 
framtida budgetmedel för investering, service och drift av en reservkraft med tillräcklig kapacitet för 
att klara verksamhetens behov.  
Kommunstyrelsen behandlar ärendet i december 2020. 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 21-04-20. Överlämnas ärendet till nämnden för Vård & Omsorg för 
vidare hantering och konstaterar att ansvaret åligger nämnden för Vård & Omsorg att utreda vad som 
behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom nämndens 
ansvarsområde och därefter kravställa till fastighetsägare. 
 
Förvaltningsledning för Vård & Omsorg har tagit del av Kommunstyrelsens beslut. Säkerhetsansvarig 
avvaktar Förvaltningsledningens återkoppling om hur Vård & Omsorg ska arbeta vidare med 
reservkraft för befintliga vård- och omsorgsboenden. 
 
Riskanalyser gällande behov av tillfälligt ökade antal vårdplatser i samband med covid19 har 
genomförts. Det har konstaterats att Kungsbacka kommun vid en större kris har svårigheter att kunna 
evakuera boenden till lämpliga ersättningslokaler, som uppfyller ex. krav på brandskydd i kombination 
med krav på vårdhygien.  
 

 En manual för att växla upp nya vårdplatser inom 1 vecka har tagits fram i samarbetet med 
förvaltningen för Service. Vårdplatserna ska uppfylla krav på brandskydd och Vårdhygien. 

 I ett akut läge då Vård & Omsorg utifrån ett stört förhållande är i behov av att evakuera 
omsorgstagare, kontaktar Förvaltningschef alt, biträdande Förvaltningschef Tjänsteman i 
beredskap TiB, som sammankallar kommunövergripande krisledningsstab. Krisledningsstab 
med kommunchef, politik och räddningstjänst har utökade befogenheter att hitta lösningar för 
evakuering utifrån LSO, Lagen om särskilt skydd vid olyckor. Vård och omsorg bidrar i ett 
akut skede som rådgivande och praktiskt stöd utifrån ett verksamhetsperspektiv.  

 Rutin vid strömavbrott på vård- och omsorgsboende har upprättats och informerats om till 
organisationen. 
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Brandsäkerhet 

Det har framkommit oklarheter om vilka brandutbildningar som är obligatoriska för samtliga 
medarbetare, och vad som gäller för utsedda brandombud. Brandinformation har informerats till 
förvaltningsledning för vidare information till organisationens medarbetare. Under hösten har 
säkerhetsansvarig på begäran av verksamhetschef för vård- och omsorgsboende informerat 
enhetschefer för vård- och omsorgsboende på ledningsgrupp, om enhetschefers ansvar för att anmäla 
medarbetare till obligatorisk grundutbildning i brandsäkerhet för nyanställda,  
 
Förtydligande av Vård och Omsorg ansvar gällande brandsäkerhet: 

 Förvaltningen för Service ansvarar för brandskyddsarbetet och utbildar samtliga anställda inom 
kommunen i systematiskt brandskyddsarbete SBA.  

 Vård och Omsorg ansvarar för att medarbetare deltar i brandskyddsarbetet. 
 

Brandskyddsansvarig chef i verksamheterna ansvarar för att: 
 Delta vid genomgång av ansvar för SBA, 1 ggr/år. 
 Informera Service Fastighet om hur verksamheten fungerar på objektet/lokalen. 
 Medverka vid tillsyn av räddningstjänst. 
 Utse minst ett brandombud per verksamhet. 

 
Brandombudets uppdrag: 

 Informera nyanställda om brandsäkerhet, branddörrar, placering av brandsläckare, brandfilt, 
utrymningsvägar på arbetsplatsen etc. 

 Delta vid SBA-kontroll. 
 Följa upp att beslutade åtgärder på objektet blir utförda, återkoppla till Service Fastighet. 
 Medverka vid tillsyn av räddningstjänst. 

Obligatorisk brandutbildning för samtliga medarbetare i Vård och Omsorg: 
 Brandskyddsansvarig chef ansvarar för att medarbetare anmäls via kurskatalogen. 
 Samtliga anställda, ordinarie och vikarier i Kungsbacka kommun ska inom 1 år efter 

anställning ha genomgått grundutbildning SBA, innehåll: Brandteori och praktisk släckning. 
 Obligatoriska löpande brandutbildningar för medarbetare inom Vård och Omsorg: 1 ggr/5år. 
 Obligatorisk löpande brandutbildning vård- och omsorgsboende: Utrymningsövning minst 1 

ggr/år. 
 
Utöver utbildning har socialt ansvarig samordnare tagit fram ny riktlinje som syftar till att ge Vård & 
Omsorg ett systematiskt tillvägagångssätt kring att öka riskmedvetenheten och därefter genomföra 
riskanalyser kring rökning regelbundet för de personer som röker och som Vård & Omsorg utför stöd 
till. 

Ytterligare förslag på åtgärd för att kvalitetssäkra brandsäkerhet för Vård och Omsorg är att via 
egenkontroll kvalitetssäkra följande: 

 Finns brandombud i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för? 
 Har samtliga medarbetare i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för, 

deltagit i obligatorisk grundutbildning i brandsäkerhet?  
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 Känner medarbetare i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för till 
riktlinje gällande riskmedvetenhet för brand vid rökning? 
 

Säkerhetsansvarig har deltagit i webbutbildning om individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta 
i kvarboende hos individer med insatser ifrån hemtjänst, alternativt hemsjukvård. 
 
Tjänsteskrivelse gällande individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta kommer att skickas till 
Förvaltningsledning för beslut under hösten 2021, för dialog. 
 
Brandsäkerhetsansvarig på KLK tar upp frågan med Kommunstyrelsen för inriktningsbeslut, då 
behovet finns, men är kostnadsdrivande för verksamheten och kräver ramtilldelning om Vård och 
Omsorg ska utöka sitt uppdrag. 
 

Värmebölja utifrån förutsättningar att hålla lokalerna på Vård och Omsorgsboende svala vid 
höga temperaturer ute. 

Rutiner finns sedan tidigare för hur Vård & Omsorg på kort sikt ska kunna hantera värmeböljor för att 
hålla lokaler på vård- och omsorgsboenden svala vid höga temperaturer ute. Även rekommendationer 
för ordinärt boende har tagits fram under sommaren. 
 
Åtgärder som har vidtagits eller kommer vidtas under året: 

 2 st kylaggregat per vård- och omsorgsboenden har köpts in för att ge möjlighet till sval yta för 
de enskilda. Detta gjordes i samband med att Folkhälsomyndigheten gick ut med ny 
information om att inte använda fläktar utifrån risk för smittspridning. 

 Under hösten kommer en gemensam arbetsgrupp med medarbetare från förvaltningarna Service 
och Vård & Omsorg ta fram förslag på hur man långsiktigt kan arbeta förebyggande med 
värmeböljor. Förslag kommer att överlämnas till respektive ledning för beslut om åtgärd.   

 Med anledning av Pandemin, så har översynen av hur Kungsbacka kommun långsiktigt kan 
arbeta förebyggande med värmeböljor, uteblivit. Serviceförvaltningen är sammankallande och 
säkerhetsansvarig på vård- och omsorg deltar i arbetet, då möten planeras. 

 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar med resultat  

Det finns i nuläget inget resultat att redovisa av det systematiska säkerhetsarbetet då det saknas 
uppföljnings- och utvärderingsverktyg för området säkerhet. Detta kommer att vara en prioriterad 
uppgift som förbättringsåtgärd.  
 

Förbättringsåtgärder som har vidtagits eller planeras  

2019 arbetade kommunledningskontoret med att ta fram övergripande risk- och sårbarhetsanalyser för 
Kungsbacka Kommun. Samma år arbetade Vård & Omsorg med att ta fram en risk- och 
sårbarhetsanalys för förvaltningen. Utifrån framtagen risk- och sårbarhetsanalyser kommer 
kommunledningskontoret att starta arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner tillsammans med Vård & 
Omsorg som är en prioriterad samhällsviktig verksamhet.  
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Kontinuitetsplan är en planering för hur vården och omsorgen ska bedrivas under störda förhållanden. 
Prioriterade område inom verksamheten kommer att vara el-försörjning till vård- och omsorgsboenden, 
leverera prioriterade medicinska insatser vid stört förhållande, leverera prioriterade omsorgsinsatser 
vid stört förhållande. Pandemin har påverkat arbetet och det är för tillfället pausat. Arbetet kommer 
återupptas när kommunledningskontoret och Vård & Omsorg anser att det utifrån pandemiläget åter 
finns möjlighet. 

När övergripande kontinuitetsplaner för Vård & Omsorg är framtagna, kommer driftsorganisationen 
inom Vård & Omsorg upprätta rutiner utifrån framtagna kontinuitetsplaner för verksamheten.  

Arbetet med övergripande kontinuitetsplaner startades åter upp under oktober, för att återigen pausas 
pga. Pandemi i november. Påbörjad Kontinuitetsplan är ”Leverera prioriterade medicinska insatser”. 

Beslut fattades under våren att senarelägga fortsatt arbete med kontinuitetsplaner till hösten 2021, om 
pandemiläget tillåter. Arbetet fortsätter då det är möjligt att prioritera uppdraget för verksamheten, 
utifrån pandemin. 
Arbetet med att ta fram en Beredskapsplan för Vård & Omsorg pågår. Beredskapsplanen planeras att 
beslutas av förvaltningsledningen för Vård & Omsorg under hösten 2021. 
 

Bedömning  

Säkerhetsansvarig kommer att arbeta vidare med frågan om hur verksamheterna ska redovisa 
följsamhet till övergripande säkerhetsrutiner, då den kontrollfunktionen saknas i nuläget. 
Förbättringsarbete kommer även att ske avseende egenkontroll av systematiskt brandskyddsarbete 
under 2022. 

Vård & Omsorg arbetar med ständiga förbättringar, samtidigt som det finns ett stort engagemang i att 
tillsammans göra en bra verksamhet bättre. Det finns rutiner ute i de olika verksamheterna för hur man 
hanterar händelser utifrån säkerhetsaspekten.  
Inom säkerhetsarbetet behöver Kungsbacka kommun och Vård & Omsorg skapa en tydligare struktur 
för att redovisa resultat ifrån säkerhetsarbetet i respektive förvaltning.  
Kungsbacka kommun har vid en större kris, svårighet att kunna evakuera boenden till lämpliga 
ersättningslokaler, som uppfyller krav på brandskydd i kombination med krav på vårdhygien. 
Vård & Omsorg är i behov av reservkraft för att klar normal drift vid stört förhållande, då mobilt 
reservkraftaggregat inte har kapacitet att klara normal drift. 
 

3.5 Kunskapsbaserad verksamhet 
Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet 
och ge god vård och omsorg.  

För att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten genomgår medarbetare fortlöpande 
kompetensutveckling genom olika typer av påbyggnads- och vidareutbildningar. Varje chef ansvarar 
för att uppmärksamma de behov av kompetensutveckling som finns i respektive verksamhet – både 
vad gäller hela yrkeskategorier, enskilda arbetsplatser och enstaka individer.  
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3.5.1 Utbildning till hygienombud 

Under 2021 har medicinskt ansvarig sjuksköterska haft möten med hygienombuden varannan vecka 
gällande covid-19. På mötena har nuläge gällande covid-19 samt nya rutiner informerats om samt 
möjlighet för hygienombuden att ställa frågor. 
 

3.5.2 Introduktion till nya chefer   

Introduktion ges till nya chefer av socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvariga. Återkoppling 
har getts i muntlig form av introduktionen eventuellt behöver förlängas eller ske i fler delar. Det finns 
en förväntan på att nya chefer ska kunna gå bredvid kollega och få information på plats. Det visar sig 
dock att bredvid-gång är svårt att få till och att stress påverkar möjligheterna att strategiskt gå igenom 
viktiga styrdokument och visa var man hittar olika saker. Socialt ansvarig samordnare och medicinskt 
ansvariga kommer att samverka kring detta under hösten för att se om eventuella webbutbildning kan 
tas fram och användas till nya chefer. På så sätt säkerställs att information om viktiga styrdokument 
blir kända i ett tidigt stadie.  

 

3.5.3 Framtagen utbildning om mat och måltider 

Under våren togs en webutbildning fram om mat och måltider. Utbildningen planeras att 
implementeras i verksamheten under hösten. Utbildningen ska genomföras vid nyanställning och 
därefter vid behov. I samband med implementering ska samtlig personal genomgå utbildningen. 
Arbetet kommer att påbörjas inom vård- och omsorgsboendena kommunal regi. Därefter kommer vissa 
anpassningar göras kring innehållet för att under hösten även implementeras inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. Kursen omfattar: 

 Enkel näringslära och äldres behov av energi och näring 
 Att upptäcka och förebygga undernäring 
 God måltidsmiljö 
 Goda måltider, laddade med energi och näring 
 Vad gör vi om någon behöver anpassad mat?  

Efter genomgången utbildning kommer ett digitalt kunskapstest genomföras. 
 

3.5.4 Dokumentationsskyldighet koppla till system 

En satsning som påbörjade under 2020 var att förstärka kompetensen kring social dokumentation. 
Detta arbeta har fortsatt under 2021 och sammanlagt har 4 utbildningstillfällen anordnats. Till varje 
träff tas utbildningsmaterial fram och tillfällen spelas in. Det innebär att tillgång finns till materialet i 
efterhand för de som inte kan delta på utvalda datum.  
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Utbildningarna inom teamet ”Dokumentationsskyldighet koppla till system” kommer att fortsätta 

under hösten.  
 

3.5.5 Planerad breddutbildning kring våld i nära relation  

Sedan tidigare finns det en planerad breddutbildning kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Dessa utbildningar har flyttats fram med anledning av pandemin men under våren har 
påbörjats en planering för att kunna starta breddutbildningarna under hösten 2021. Utbildningen 
kommer att hållas av medarbetare från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.  

 

Bedömning kunskapsbaserad verksamhet 
Arbetet inom socialtjänsten, vård och omsorg, ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. 
Bedömningen är att de löpande ges utbildningar inom Vård & Omsorg för att kunna möta de 
kompetenskrav som finns inom nämndens verksamhetsområde. Dock saknas en tydlig uppföljning i 
vilka medarbetare som deltar och hur stor andel som genomfört de olika utbildningarna. Ett arbete har 
påbörjats mellan förvaltningens HR-enhet och enheten för Verksamhetsutveckling. Förhoppningsvis 
kommer detta samarbete förtydliga behov och genomförande.  
 

3.6 Tillgänglighet  

3.6.1 Information med koppling till pandemin 

För att skapa en så tillgänglig verksamheten som möjligt, trots rådande situation med pandemin, har 
förvaltningen skickat ut information till enskilda och anhöriga under perioden. Detta har gjorts på olika 
sätt, både via mail, sms, information i veckobrev eller hänvisning till kommunens hemsida. 
Förvaltningen har även haft en anknytning som har kunnat användas av kommunens kundcenter för att 
kunna ta skicka vissa frågor vidare direkt till förvaltningen. 

I samband med Covid -19 har det kommit in många frågor och oro från enskilda, anhöriga och 
allmänheten. Allt eftersom rutiner gjorts kända har frågorna avtagit. Beslut och tillvägagångssätt har 
presenterats på kommunens hemsida. https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-

https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/
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saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/ Sidan har enligt kommunikatör många 
träffar vilket kan indikera på att kommuninvånarna har använt sidan för att inhämta information om 
förvaltningens arbete kring pandemin.  
 

3.6.2 Digitala skärmar 

För att öka tillgängligheten till information har även information lagts upp på de digitala skärmarna 
som finns, främst inom kommunal regi. Skärmarna är i första hand tänkta till att ge personalen 
information om det som är aktuellt och skärmarna är därför placerade i personalutrymmen. 
Förvaltningen har uppdaterat med aktuell lägesbild för smittade i verksamheterna varje vecka. I övrigt 
har det varierat hur ofta förvaltningen publicerat information på skärmarna men under 
pandemiperioden har det varit mer regelbundet än vanligtvis. Även enhetscheferna/ administratörerna 
har möjlighet att lägga ut information på skärmarna som är enhetsspecifik.   
 

3.6.3 Covidmöten varje vecka 

Under hela pandemin har förvaltningen anordnat interna digitala möten i syfte att snabbt nå ut med nya 
beslut till hela organisationen. Mötena har varit uppskattade och gett alla chefer en samlad bild över 
aktuellt arbete. Det har även funnits möjlighet att ställa frågor. Genomgång har även gjort av det 
viktigaste kring nya riktlinjer och rutiner, detta för att underlätta implementeringen på varje enhet. 
Varje möte inleds med en aktuell lägesbild över smittspridningen: 

 
 
Samt en sammanställning på trenden internationellt, nationellt, regionalt och lokalt: 

 

https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid-19/
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3.6.4 Verksamhetssupport 

För att öka tillgängligheten till verksamheten avseende teknisk och digital support öppnade Vård & 
Omsorg upp en support i juni. Supporten är en gemensam verksamhetssupporten för Vård & Omsorg, 
Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad. Målet för verksamhetssupporten är att 
arbeta mer effektivt och lägga mer tid på krävande ärenden men också för att minska svarstiderna.   
Det är möjligt att nå verksamhetssupporten dygnet runt genom att göra en webbanmälan. Vissa tider på 
dagen kommer det att finnas en chatt som underlättar att snabbt få kontakt. I samband med att den nya 
verksamhetssupporten startar upp på lanseras även en supportchatt med funktioner för att fjärrstyra 
både datorer och mobiler. Chatten kommer att göra det möjligt för våra medarbetare att chatta med 
verksamhetssupporten under utvalda tider på dygnet. Det gör att man på ett enkelt och smidigt sätt kan 
få kontakt med supporten för enklare frågor och snabbt få svar. Man kan även starta en chatt när 
chatten inte är öppen och då vidarebefordras man till en webbanmälan per automatik. 
Verksamhetssupporten kommer även att kunna fjärrstyra mobiler och datorer vilket medför att 
verksamhetssupporten kommer att lösa problem mycket fortare och mycket smidigare. Fjärrstyrning 
kommer inte bara vara möjligt i samband med chatten utan även när man hör av er direkt till 
verksamhetssupporten. Verktyget är informationsklassat och är godkänt för att visa personuppgifter 
under en supportsession. 
 
Bedömning tillgänglighet  
Bedömningen är att verksamheterna strävar efter att uppfattas tillgängliga, både för interna och externa 
kontakter.  
Tillgänglig innebär att: 

 det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. – 
inga mönster i klagomål eller synpunkter har inkommit som påvisar motsatsen. I vissa 
individuella händelser har uttryck givits att det varit svårt att till exempel få tag på 
verksamhetsansvarig chef. Dessa händelser är hanterade och åtgärdade för att förebygga att 
liknande händelser uppkommer igen.  

 att information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och 
individers behov. – Intern kommunikation följer de språkregler som kommunen beslutat om. 
Det förekommer dock visa byråkratiska och ”tunga” dokument. Samtliga styrdokument 
kommer att skrivas över till mallar som kan syn-tolkas och läsas upp.  

 att kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och 
dialog. – inga mönster i klagomål eller synpunkter har inkommit som påvisar motsatsen. 

 att verksamheterna är fysiskt tillgängliga. –Publika lokaler och allmänna platser ska vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är 
ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Förvaltningen för Plan & 
Bygg ansvarar för tillsyn. Någon tillsyn har inte genomförts inom Vård & Omsorg. 
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3.7 Effektivitet  

3.7.1 Digital användning 

I Kvalitetsberättelsen 2020 står följande: 
”Delar av det sociala arbetet behöver kunna ske via personliga möten men många delar i arbetet har, 
genom det förändrade arbetssättet, visat sig fungera att utföra även digitalt som till exempel 
handledning, kommunicering av beslut, avstämningar och handläggarträffar, teamträffar med mera. 
Det bedöms vara viktigt att utvärdera hur förvaltningen har arbetat under pandemiperioden när den är 
över för att beakta och bibehålla de arbetssätt som gett en utveckling och mervärde både för enskilda 
som har kontakt med förvaltningen och interna processer.”  
Denna utvärdering har inte gjorts under delåret men det finns förhoppning om att det ska kunna 
utvärderas innan årsskiftet alternativt som en del när pandemin sammanfattas.  
 

3.7.2 Genomlysning av IBIC i Combine 

Tillsammans med leverantören Pulsen har Vård & Omsorg sett över all konfiguration i Combine 
kopplat till IBIC (individens behov i centrum) för att utesluta problem i systemet. Arbetet visade att 
Vård & Omsorgs arbetssätt låg ganska nära leverantörens konfiguration. Vissa delar framförde 
leverantören till Vård & Omsorg och dessa rekommendationer kommer omhändertas internt. Det rör 
sig dock inte om något som påverkar rättssäkerheten eller som kan få negativ konsekvens för enskild. 
Arbetet visade också att Vård & Omsorg inte alltid har ett enhetligt arbetssätt i kommunen och 
där nya rutiner behövs tas fram. Detta kommer ske under hösten 2021. För vissa arbetssätt krävs 
samordning med förvaltningens för Individ & Familjeomsorgen men de allra flesta arbetssätt rör 
endast Vård & Omsorg och då kan dessa hanteras internt. En arbetsgrupp är tillsatt med deltagare från 
flera delar av Vård & Omsorg verksamheter så som myndighet och verksamhetsutveckling. 
Tillsammans ska de arbeta med de åtgärder till förbättring som dokumenterades efter analysen. 
 

3.7.3 Bemötande i utförandet  

Under våren genomförde den kommunal hemtjänsten en del arbetsmiljöåtgärder efter ett föreläggande 
från Arbetsmiljöverket. Åtgärderna syftade till att tempot i hemtjänsten skulle bli lugnare. De enskilda 
ska inte uppleva att personalen är stressad och personalen ska hinner utföra sina arbetsuppgifter. 
Planeringen har justerats och det finns numera 2-min ankomsttid på alla besök samt ytterligare 
rapporteringstid vid lunch och vid arbetspassets slut. Utöver detta finns även inplanerat10 min paustid 
på för- eftermiddag och kväll. Åtgärderna har även medfört att det har införts en arbetsrad som har 
glesare med insatser för att personal som har denna arbetsrad ska ha utrymme att svara och vid behov 
åka ut på trygghetslarm.  
När personalen har mer tid mellan insatserna är förhoppning att detta också ska bli till nytta för de 
enskilda. Innan åtgärderna genomfördes gjordes en rundringning till 166 enskilda med 
hemtjänstinsatser från den kommunala hemtjänsten.   

 70% upplevde att det var sällan personalen var stressad, 22% ibland och 8% för det mesta.  
 77% upplevde att personalen för det mesta har tid att utföra sitt uppdrag, 14% ibland, och 9% 

sällan.  
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 71% var nöjda med tidpunkten för sina besök, 22% delvis nöjda och 7% ej nöjda.  
 

Dessa siffror kommer att följas upp under hösten för att utvärdera effekter av ändringarna i 
planeringen utifrån den enskildes perspektiv.  
 

Bedömning effektivitet 
Området bedöms, till viss del, hänga ihop med revideringen av ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. När det är enkelt för verksamheten att göra rätt saker och kunna följa beslutade 
tillvägagångssätt ökar effektiviteten i de olika processerna.  

 

3.8 Egenkontroll  
Enkät för egenkontroll har genomförts under våren i enlighet med gällande riktlinje. Enkäten besvaras 
av samtliga verksamheter, både kommunal och privat regi. Enheterna upprättar handlingsplaner och 
skickar in till respektive verksamhetschef senast sista september. Analys och utvärdering kommer att 
presenteras i redovisningen som görs för helåret.  

De områden som, även i år, får längre siffror i självskattningen i egenkontrollen är dokumentation, i 
dokumentationen ingår även arbetet med de enskildas genomförandeplaner. Området dokumentation 
ingår även som del i interkontrollen, internkontrollens granskningar avseende dokumentation utförs av 
socialt ansvarig samordnare. Under 2020 uppmanades verksamheterna att ta fram enhetsanpassade mål 
avseende dokumentationen. Några hann påbörja detta arbete innan pandemin medan andra enheter 
pausade sina utvecklingsarbeten. Vid delårsrapproteringen märks återigen ett aktivt arbete kring de 
enhetsanpassade målen.  

 
Verksamheterna skattar sin följsamhet till riktlinjer och rutiner från Instämmer inte alls (1), Instämmer delvis (2),  
Instämmer till stor del (3) till Instämmer helt (4).  
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Fokus på kommande utbildningar ”Dokumentationsskyldighet koppla till system” kommer att utgå 
från de resultat som är synliga i egenkontrollen. Utbildningen kommer även påvisa att det är med 
anledning av resultat i egenkontroll som utbildningens innehåll styrs. Detta för att de som medverkar 
på utbildningen ska få en större förståelse för hur förvaltningen arbetar med det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

 

3.8.1 Egenkontroll, avtalsuppföljning samt händelsestyrd uppföljning privata utförare 

För att nämnden för Vård & Omsorg ska kunna säkra kvaliteten hos nämndens privata utförare 
genomförs bland annat avtalsuppföljning inom upphandlade verksamheter enligt LOU och certifierade 
verksamheter enligt LOV. Riktlinjen för egenkontroll är sedan förra året reviderad för att även följa 
upp en del av de avtalsreglerade frågeställningarna.  
Under våren har det även påbörjats en kvalitetssäkring av de fyra vård- och omsorgsboendena som 
drivs i privat regi. De vård- och omsorgsboendena som berörs är Kolla vård- och omsorgsboende, 
Blåvingevägens vård- och omsorgsboende, Ekhaga vård- och omsorgsboende och Vickans vård- och 
omsorgsboende. Samtliga vård- och omsorgsboenden drivs av Vardaga AB.  
 
 
Uppdraget för kvalitetssäkringen innehåller: 

 Leverantörens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
o Kontroll av att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är implementerat, används 

i verksamheten och ger den effekt för omsorgstagarna i verksamheten som Vardaga har 
presenterat i aktuella avtal. 

o Kontroll av att det inte finns brister i avtalat ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, 
eller metodik för uppföljning och ständigt förbättringsarbete som Vardaga arbetar utefter 
enligt aktuella avtal. 

 
 Leverantörens följsamhet till avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav 

o Kontroll av leverantörens följsamhet till aktuella avtal. Hur säkerställs att omsorgstagarna får 
sitt behov av vård och omsorg tillgodosett och att den hälso- och sjukvård som bedrivs, 
bedrivs så att kraven på en god vård uppfylls. 
 

 Leverantörens följsamhet till avtal utifrån erbjuden kvalitet 
o Kontroll av leverantörens följsamhet till aktuella avtal. Hur säkerställs att den kvalitet som 

erbjudits i form av mervärden vid upphandlingstillfället levereras löpande under 
aktuell avtalsperiod.  
 

 Leverantörens följsamhet till upprättade förbättringsåtgärder 
o Kontroll av att åtgärder i handlingsplan, nya rutiner mm som leverantören upprättat i 

samband med förvaltningens granskning/uppföljning är implementerade, efterlevs samt ger 
effekt för den enskilde omsorgstagaren. 
 

Resultatet av samtliga kvalitetssäkringar kommer att redovisas när dessa är klara och sammanställda. 
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4 Socialt ansvarig samordnares bedömning  
Likt bedömningen för 2020, bedöms covid-19 ha påverkat mycket av utförandet under första halvan av 
2021. Förhoppningen är att det smittskyddsförebyggande arbetet som har skett nationellt, regionalt och 
lokalt kommer att ge tillräckliga effekter för att Folkhälsomyndigheten ska kunna ta beslut om att häva 
restriktionerna i september 2021. Mycket pekar mot det och redan 15 juli släppte 
Folkhälsomyndigheten på flera restriktioner.  
Bedömningen är att det, trots en pågående pandemin, har funnits ett systematiskt arbete för att: 

 omhänderta klagomål och synpunkter,  
 utreda och ta ställning kring missförhållanden/risk för missförhållanden,  
 bedriva utvecklingsarbete kring kvalitetsuppföljningar samt utvecklingen inom arbetet med 

IBIC, 
 samt många fler aktiviteter som skapar förutsättningar för att leverera god vård och omsorg till 

de enskilda.  
 

Arbetet med att vidareutveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har inte 
påbörjats under första halvan av 2021 på grund av arbetsbelastning inom aktuell enhet. Uppstart av 
arbetet planeras till hösten 2021 och kommer inledas med en gemensam utbildningsinsats för att skapa 
samsyn avseende uppdraget.  

Det arbete som kommer att fortgå både på enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå 
under hela 2021 är arbetet kring att få kontroll och uppföljning på den dokumentation som görs i de 
individuella ärendena.  

 
Therese Lindén 
Socialt ansvarig samordnare 
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Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta kvalitetsberättelse för delår 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
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Förvaltningens bedömning vid delårsrapport är att det, trots en pågående pandemin, har funnits ett 
systematiskt arbete för att: 

 omhänderta klagomål och synpunkter,  
 utreda och ta ställning kring missförhållanden/risk för missförhållanden,  
 bedriva utvecklingsarbete kring kvalitetsuppföljningar samt utvecklingen inom arbetet med 

IBIC, 
 samt många fler aktiviteter som skapar förutsättningar för att leverera god vård och omsorg till 

de enskilda.  
 

Det arbete som kommer att fortgå både på enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå 
under hela 2021 är arbetet kring att få kontroll och uppföljning på den dokumentation som görs i de 
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Inledning 
Informationssäkerhet syftar till att förebygga och minimera oönskade konsekvenser samt 
risker inom verksamheten genom att arbeta så att information hanteras på ett säkert sätt. 
Informationssäkerhetsarbetet syftar till att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, 
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.  

• konfidentialitet - att information skyddas för obehörig insyn 
• riktighet - att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig 
• tillgänglighet - att information är nåbar vid rätt tillfälle 
• spårbarhet - att specifika aktiviteter som rör information kan spåras 

Dataskyddsarbetet syftar till att säkra förvaltningens användning och behandling av 
personuppgifter. Nämnden är personuppgiftsansvarig i all hantering av personuppgifter som 
vi har fått förtroende att hantera. Dataskyddskontakt är en rådgivande roll som stöttar 
verksamheten i att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom 
förvaltningen samt informerar och ger råd om dataskyddsförordningen och angränsande 
regler. Dataskyddskontakten fungerar som kontaktperson för tillsynsmyndigheten 
(Integritetsskyddsmyndigheten), dataskyddsombudet och för registrerade personer. 

Dagligen hanterar förvaltningen stora mängder information och personuppgifter som berör 
allt vi gör inom våra verksamheter. Information är en viktig resurs för oss och är av stor 
betydelse för alla våra verksamheter. Informationssäkerhet syftar till att skapa och 
upprätthålla lämpligt skydd för all information vi hanterar. Vård och Omsorg behöver 
kontinuerligt arbeta med en ökad kunskap och medvetenhet om hur viktigt det är att skydda 
information och arbeta på rätt sätt med exempelvis pappersdokument och IT-system.  

Dataskyddsarbetet säkerställer att rätt personuppgifter lagras på rätt ställen, att registrerade 
har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dem, att den informationen är 
korrekt och att person har rätt att begära att information raderas. Det ska också säkerställa att 
enbart de som har behörighet att se personuppgifter har åtkomst till dem.  



   
 

   
 

Informationssäkerhet är något som alla medarbetare, chefer och förtroendevalda arbetar med 
dagligen. Informationssäkerhetsregler gäller både för interna och externa aktörer som har 
tillgång till konfidentiell information inom kommunen. Information förekommer i olika 
former och kan vara muntlig, skriftlig eller finnas i IT-system. Information finns främst i 
form av texter men även i bilder, symboler, filmer och ljud.  

Vad som är lämplig nivå av skydd för en viss information, beror på hotbilden och i vilka 
situationer informationen hanteras och hur den lagras, bearbetas och kommuniceras.  

Ledningssystemet ska innehålla de processer och rutiner som krävs för att säkerställa kraven 
på informationssäkerhet & dataskydd.  

Förvaltningen arbetar utifrån de kommunövergripande reglerna för informationssäkerhet. 
Förvaltningen har rutiner för behörighet, loggningar, riktighet och konfidentialitet som 
beskriver mer i detalj hur arbetet ska ske för att säkerställa ovanstående.  

 

Roller i informationssäkerhetsarbetet 

Systemförvaltare ansvarar för: 

 digital säkerhet vid idrifttagande och utveckling/förändring 
 att det finns rutiner för behörigheter, loggningar, riktighet samt konfidentialitet. 
 hantering av risker kopplade till bristande informationssäkerhet i system som 

innehåller personuppgifter.  
  

Informationssäkerhetssamordnare & dataskyddskontakt ansvarar för: 

 hantering gällande risker kopplade till brister i följsamhet till GDPR 
 anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten vid personuppgiftsincidenter 
 att det finns registerförteckning för respektive system som behandlar personuppgifter 
 årlig utvärdering av skydd av olovlig åtkomst, med stöd av systemförvaltare 
 kontroll och uppföljning för att säkerställa att huvudman/vårdgivare följer gällande 

krav i föreskrifter för informationssäkerhetsarbete 
 att revidera samt ta fram riktlinjer för informationssäkerhet 
 årligen genomföra riskanalys inom området informationssäkerhet 
 att redovisning sker delår och helår till förvaltningschef för vidare redovisning till 

nämnd 
 anmälan enligt NIS-direktivet.  

 
Mas, Mar och Sas ansvarar för: 

 riktlinje för dokumentation samt händelserapportering. 
 informationssäkerhetsarbetet beskrivs även i patientsäkerhetsberättelsen utifrån ett 

hälso- och sjukvårdsperspektiv. Utöver patientsäkerhetsberättelsen upprättas även en 
kvalitetsberättelse där informationssäkerhetsarbetet beskrivs utifrån 
socialtjänstperspektiv. Tidigare har informationssäkerhetsberättelse varit inbäddad i 
patientsäkerhetsberättelsen men är nu flyttad till en egen från och med helår 2020. 

 

 



   
 

   
 

Uppföljning  
Under första halvåret 2021 har uppföljningar gjorts inom följande områden med 
informationssäkerheten i fokus med ett gott utfall och en tydlig satsning på att åtgärda brister 
inom området. 

 

Klassningar 

Under våren 2021 har förvaltningen gjort informationsklassificering (även kallad klassning) 
av två system, BEST (trygghetslarm Särö Våbo) samt GRAV (informationsdatabas för våra 
system, en wiki). Klassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för 
att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av 
informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA som kommunen använder 
sig av. De klassningar som är gjorda har i skrivande stund inte visat några större behov av 
åtgärder då de hanterar en mindre mängd känslig information. 

 

IT-system och digitala verktyg 

Under 2020 har större åtgärder gjorts för att förbättra säkerheten i omsorgspersonalens cirka 
1000 mobiltelefoner. Bland annat har arbete med omkonfiguration av telefonerna påbörjats 
för att kunna styras från centralt håll, och begränsningar införs i telefonen för att minska 
obehörigt användande. Arbetet har i stora drag färdigställts under våren 2021 och är nu 
driftsatt. 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

Även under våren har arbetet fortsatt med att säkerställa PUB-avtal för alla våra 
system/tjänster. Under våren har ett tiotal PUB-avtal upprättats/uppdaterats.  

Det har även varit ett samarbete mellan förvaltningen och kommunövergripande delar där 
man arbetar för att ta fram en rättsakt för att underlätta hantering av personuppgifter mellan 
förvaltningarna. Frågan är nu överlämnad till administrativa chefen på 
kommunledningskontoret i väntan på hantering. Det rättsakten gör är att ta bort behovet att 
upprätta ett nytt pub-avtal mellan varje förvaltning varje gång samarbete i en ny form sker. 

Kopplat till Covid har ett större arbete också gjorts för att säkerställa att hanteringen av 
personuppgifter skett på ett korrekt sätt när vaccination av medarbetare skulle ske. 
Inledningsvis ville Region Halland att Vård & Omsorg Kungsbacka skulle vara 
personuppgiftsansvariga för våra medarbetares uppgifter när de vaccineras, vi med flera 
andra kommuner tyckte att detta var olämpligt då vi skulle få tillgång till medarbetares 
personliga journaluppgifter. Med hjälp av tätt samarbete med region samt extern juristfirma 
lyckades vi hitta en lösning med stöd i lag där hantering kunde ske skyndsamt och korrekt. 
Lösningen intresserade också flera andra kommuner i Halland som troligen kommer anamma 
vår lösning. 



   
 

   
 

 

Riskanalyser 
Följande riskanalyser/riskgenomgångar har gjorts av verksamhet i samråd med 
informationssäkerhetssamordnare under halvåret 2021. Genomförda riskanalyser avseende 
informationssäkerhet 

 BAB2 (system och arbetsprocess för bostadsanpassningsbidrag) 
o Bistånd 

 Publicering sociala medier 
o Kommunikatörer 

 Konsekvensbedömning digital tillsyn 
o Projekt 

 Risk & konsekvensanalys digital tillsyn  
 Register med personuppgifter 

o Hemsjukvård ledningsgrupp 
 Register med personuppgifter 

o Boenden ledningsgrupp 
 Övergripande riskanalys informationssäkerhet 

 
Viktigt att påpeka här är att på sikt ska samtliga riskanalyser som utförs i förvaltningen ha 
med informationssäkerheten som ett självklart perspektiv. Bedömningen är dock att vi inte 
har tillräckligt hög grad av mognad i förvaltningen vad gäller informationssäkerhet ännu och 
när de utbildningarna som är planerade är utförda kommer detta förstärka medvetenheten i 
förvaltningen om det. Därmed kommer mognaden öka och med det 
informationssäkerhetsperspektivet och detta kommer behovet minska att ha separata risk & 
konsekvensanalyser utifrån informationssäkerhetsperspektivet. 

En övergripande riskanalys har gjorts utifrån informationssäkerhetsperspektivet runt 
årsskiftet 2020/2021. Riskanalysen är framtagen genom att en egenkontroll har gjorts utifrån 
MSBs metodstöd för egenkontroll för efterlevnad till ISO 27001 (ledningssystem för 
informationssäkerhet, LIS). Efter att egenkontrollen är utförd är riskerna isolerade och 
sammanfattningen rapporterad till förvaltningsledning med förslag på åtgärder. 

 

Åtgärder 
Under året har en mängd åtgärder vidtagits för att förbättra informationssäkerheten & 
dataskyddet. De som är av större betydelse är: 

 

Övergripande riskanalys informationssäkerhet 

En övergripande riskanalys och egenkontroll har gjorts utifrån informationssäkerhet för att få 
en helhetsbild över organisationens säkerhetsarbete. Översynen visade främst brister i 
utbildning av både nya samt befintliga chefer & medarbetare. I övrigt visade översynen att 



   
 

   
 

det fanns mycket gott arbete på plats framförallt på den tekniska fronten både inom VO och 
från centralt håll. 

 

Incidenthantering 

Under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30 ser bilden ur som följande: 
 

 NIS-utredningar: 3 
o Varav anmälda till MSB/IVO: 2 

 
 GDPR-utredningar (potentiella personuppgiftsincidenter): 9 

o Varav anmälda till IMY: 2 
 
Sammanfattningsvis har det varit ett stadigt inflöde av incidenter och bedömningen är att 
medvetenheten i organisationen ökar stadigt i takt med att fler incidenter utredes. Många fler 
frågor kommer in än tidigare och på det stora hela är det positivt. 
 
Ett mönster under första halvåret är att det finns flertalet projekt med kommuncentralt 
initiativ där vård & omsorg varit deltagare som startats/genomförts där 
personuppgiftsperspektivet inte har varit beaktat i tillräckligt hög grad. I dessa fall äger 
kommuncentrala instanser projekten men vård & omsorgsnämnden är ansvarig för 
personuppgifterna, därmed har vård & omsorgsförvaltningen haft skyldighet att utreda dessa 
ärenden. Där ser vi att det är av stor vikt att vi gemensamt får en ökad medvetenhet för dessa 
frågor redan i planeringsstadiet tillsammans med kommunövergripande instanser. Det har 
funnits en upplevd brist i förståelsen för GDPR och vilket ansvar som ligger på vilken 
nämnd. Framöver kommer detta vara en fokuspunkt då det är en identifierad risk men 
förhoppningen är också att redan vidtagna åtgärder har en viss effekt. 
 
 

Samordning av säkerhetsarbetet 

I förvaltningen för Vård & Omsorg utgör informationssäkerhet, patientsäkerhet, samt 
krisberedskap olika delar i säkerhetsarbetet. I juni 2020 startades ett projekt där förvaltningen 
under hösten tillsatte en projektledare för att förbättra det systematiska säkerhetsarbetet.  

Syftet med projektet var att: 

 Identifiera och formulera de olika områdenas ansvarsområden 

 Se över och i största möjliga mån likrikta processerna 

 Klargöra ansvarsområden mellan förvaltning och kommunövergripande roller 

 Starta upp ett långsiktigt samarbete mellan säkerhetsgrenarna för att tänka helhet 

Arbetet mynnade ut i att ett permanent arbetsforum som nu är implementerat där dessa tre 
grenar har regelbundna avstämningar samt arbetssätt där det sker en samverkan över grenarna 
för att samordna och effektivisera säkerhetsarbetet. Resultatet har varit mycket positivt där 
tidigare oklarheter nu har retts ut och fokus har blivit mer riktat. Man har även sett över 



   
 

   
 

samtliga delars processer och reviderat dem och ansvarsområden klargjorts mellan 
förvaltningen och kommunövergripande ansvar. 

 

Utvärdering 
Vilka uppföljningar gällande skydd mot olovlig åtkomst har genomförts under 2020? 

 

GDPR-granskning 

Av Artikel 39 dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka 
efterlevnaden av förordningen, av andra av unionens eller medlemsstaternas 
dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av 
personuppgifter. En del av detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att 
kontrollera att den efterlever förordningen. Kommunens Dataskyddsombud ska under hösten 
granska arbetet med registerförteckningen. 

Förvaltningen känner sig redo för granskningen och har under våren påbörjat arbetet med att 
inventera förteckningen och skapa en helhetsbild av hur artikel 39 efterlevs. En information 
har gått ut till samtliga chefer om vikten av en registerförteckning och därefter har en enkät 
skickats ut till samtliga där de har uppmanats att fylla i samtliga listor de har där de lagrar 
personuppgifter. Av dessa har 15 enhetschefer återkommit med svar. Svaren visar att många 
av listorna förvaras på samarbetsrum vilket inte är ok enligt GDPR. Samtidigt är det listor 
som de behöver ha för verksamheten, men det saknas ett system för att hantera denna typ av 
listor. 

En plan finns att driva denna fråga vidare kommuncentralt för att få upp ett rättssäkert 
systemstöd för denna typ av listor. 

Granskningen sker genom följande aktiviteter: 

 Granskningsfrågor 

 Möte med förvaltningen 

 Stickprovskontroll i förteckningen. 

 Personuppgiftsförteckning 

 

Olovlig åtkomst 

Arbetet har fortsatt med att säkra våra system ytterligare. Lägstanivån har höjts avsevärt 
genom en högre kompetens inom förvaltningen både inom informationssäkerhet men även 
kunskap centralt och genom att rutiner och arbetssätt har hunnit mogna i en stabil 
arbetsgrupp. 

Systemförvaltare har under året också drivit ett större initiativ att se över samtliga 
behörigheter i samtliga system. Detta har gjort med en expertgrupp bestående av MAS, 



   
 

   
 

MAR, SAS, Systemförvaltare, Biträdande verksamhetschefer, 
Dataskyddskontakt/informationssäkerhetssamordnare. Detta har lett till att flera 
arbetsprocesser har gjorts om och många behörigheter har justerats/tagits bort. Det har också 
lett till att flera rutiner har gjorts om. Arbetet pågår fortfarande och gör troligen det under 
hela 2021. 

 

Loggningar 

Kravet på loggningskontroll avser åtkomst inom vårdgivarens inre sekretessområde samt 
direktåtkomst vid sammanhållen journalföring. Kravet omfattar alla typer av patientuppgifter. 
Loggningskontroll ska göras i den omfattningen att den är förebyggande och meningsfull. 
Detta uppnås genom en kombination av i huvudsak fyra skäl att göra loggningskontroll: 

1. Systematisk stickprovskontroll i form av slumpvis urval. 
a. Loggningar har utförts i Combine, Magna Cura, Intraphone, Alfa SignIt, DF 

Respons, Lifecare, NPÖ samt Swedlock utan att hitta några avvikelser. 
 

2. Särskild händelse eller misstanke så som brukare med skyddade personuppgifter, 
uppgifter om allmänt kända personer. På uppdrag från verksamhetschef, MAS, MAR 
och SAS. 

a. Dessa loggningar förekommer och är avgörande för utredningar 
 

3. Brukare eller patients begäran. 
 

4. Vid nödöppning (forcerar en spärr kring samtycke) för tillträde till NPÖ. Granskas av 
närmsta chef. 

 

Sammanfattning informationssäkerhet & 
dataskydd 
Det har varit ett händelserikt första halvår med många utredningar och händelser. På det stora hela 
känns mängden utredningar och incidenter däremot proportionerligt till storleken på 
organisationen. I och med att rollen dataskyddskontakt har blivit mer vida känd i organisationen 
och att det har varit flera framträdanden gällande dessa frågor har frågorna synliggjorts. Detta 
arbetssätt är tänkt att fortsätta och i vissa delar utökas. 

De vanligaste frågorna från organisationen har varit gällande bilder/inlägg på sociala medier samt 
mailande av personuppgifter. Båda dessa frågor är svåra att hantera då lagen är rätt tydlig, men 
det saknas praxis att hänvisa till samtidigt som det upplevda behovet från verksamheten är stort.  

Tittar man exempelvis på inlägg på sociala medier med deltagande vårdtagare ser man att många 
andra kommuner gör saker som uppenbart strider mot GDPR men inga granskningar har ännu 
inletts av IMY vilket blir en risk för oss då verksamheten kan uppleva att det är ok när de 
omvärldsbevakar. 



   
 

   
 

I exemplet med personuppgifter i mail är dataskyddsombudet inställning ganska klar i frågan om 
vad lag & praxis säger, men samtidigt är det mycket hantering i verksamheten som har varit 
beroende av det och därmed finns det risker med att avbryta en befintlig behandling då det kan 
störa verksamheten och bidra till andra konsekvenser. I de fallen har dataskyddskontakt bett 
verksamheten göra en analys där riskerna och konsekvenserna vägs mot varandra. Då det är en 
viktig fråga som påverkar många utreds olika vägar framåt både inom förvaltningen och via 
kommunövergripande samarbeten. 

Dessa två frågor är extremt viktiga och de som arbetas mest med utöver de stora övergripande 
frågorna såsom utbildningar. Det är också kluriga frågor där mycket handlar om tolkningar inom 
organisationen, men där tillsynsmyndighet har tolkningsföreträdet.  

Det är också en balans att hitta mellan hur man inte låter dessa “begränsningar” stoppa 

utvecklingen, och i vissa extrema fall behöver ställningstaganden göras för att inte orsaka 
problem av exempelvis patientsäkerhetskaraktär, i andra fall räcker mindre justeringar för att göra 
arbetssätten lagenliga. 

Med detta sagt är övergripande upplevelsen att arbetet fortlöper bra, organisationen växer stadigt i 
sin kunskap och förståelse om informationssäkerhet och vi åtgärdar tidigare mer felaktiga 
hanteringar. Vi ser också till att nya hanteringar sköts enligt konstens alla regler. Fokus ligger 
mycket på faktisk utveckling. För att nå dit behöver verksamheten påminnas och utbildas om och 
om igen för att känna igen risker och problem kopplat till det, och det är åt det hållet 
förvaltningen nu styr åtgärderna. 

 

2021-08-19 

Damir Mahmutovic, dataskyddskontakt & Informationssäkerhetssamordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Informations- och datasäkerhetsberättelse delår 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Informations- och dataskyddsberättelse för delåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet  
Tidigare år har informations- och dataskyddsarbetet legat under patientsäkerhetsberättelsen. Då 
förvaltningen nu kraftigt ökat upp arbetet med informationssäkerhet och dataskydd beslutades att dessa 
områden nu ska redovisas i en separat berättelse från och med rapport för helår 2020. Vissa delar 
kommer dock även fortsättningsvis finnas med i patientsäkerheten då områdena inte går att skilja helt.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-19 

Informations- och datasäkerhetsberättelse delår 2021 

 

 

 
Lillemor Berglund     Damir Mahmutovic  

Förvaltningschef     Utvecklingsledare  
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Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer 
0300-83 40 44 
Ekonomichef Förvaltning 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Delårsrapport 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård och Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta delårsrapport 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge övergripande 
information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar 
på uppföljning och utvärdering utifrån god ekonomisk hushållning. Delårsrapporten innehåller även en 
redovisning över hur verksamheten under första halvåret levererat mot årets mål och direktiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-07 

Delårsrapport 2021 

 

 

Lillemor Berglund-Andreasson   Annakarin Svennebjer 

Förvaltningschef     Ekonomichef    
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Nämndbudget 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Vård och Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta nämndbudget 2022, samt uppdrar åt förvaltningschefen 
att upprätta förvaltningsbudget för år 2022. Nämnden uppdrar också åt förvaltningschef att göra 
nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning.   

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att ge förvaltningen följande utredningsuppdrag: 

 I samband med regeringens proposition till riksdagen utreda förutsättningarna för att införa fast 
omsorgskontakt inom hemtjänsten. 

 Kartlägga och utreda förutsättningarna för att involvera civilsamhället i det förebyggande 
arbetet med fokus på att motverka ensamhet och isolering bland äldre. 

 Kartlägga vad som är Vård & Omsorgs ansvar, utifrån nämndens reglemente, vad gäller det 
förebyggande arbetet för nämndens målgrupp. 

 Utreda för- och nackdelar med en certifiering där nyttan/effekten ställs mot kostnaden och 
jämförs med det nuvarande kvalitetsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunbudgeten för 2022. Utifrån de 
ekonomiska förutsättningarna, den vision och de kommunövergripande målen som 
kommunfullmäktige har fastslagit så ska nämnden för Vård & Omsorg upprätta nämndbudget 2022. I 
nämndbudgeten ingår bland annat 

 Nämndens övergripande inriktning och målbild 

 Nämndmål 

 Ramfördelning driftbudget 

 Investeringsbudget 

 

Nämnden för Vård & Omsorg har under våren och sensommaren arbetat med att utarbeta förslag på 
nämndmål för åren framåt. Den styrande majoriteten i nämnden arbetade under våren fram åtta 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

lägesbilder som på en övergripande nivå beskriver hur majoriteten önskar att verksamheten ska 
utvecklas kommande år.  

Utifrån lägesbilderna genomförde nämnd och förvaltning en framtidsdag i maj. Under framtidsdagen 
förde nämnd och förvaltning en dialog om vilka effekter nämnden önskade utifrån lägesbilderna.  

Under nämndens planeringsdag i augusti presenterade förvaltningen förslag på hur nämndens önskade 
effekter utifrån lägesbilderna ska realiseras åren framåt. Utöver nämndmål, som hanteras inom ramen 
för nämndens budget, resulterar arbetet med lägesbilderna även i nedanstående utredningsuppdrag till 
förvaltningen med tillhörande tidsplaner:  

 

Utredningsuppdrag till förvaltningen Tidsplan 

I samband med regeringens proposition till 
riksdagen utreda förutsättningarna för att införa 
fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. 

Utredningen påbörjas i samband med 
regeringens proposition till riksdagen och 
rapporteras därefter till nämnden. 

Kartlägga och utreda förutsättningarna för att 
involvera civilsamhället i det förebyggande 
arbetet med fokus på att motverka ensamhet och 
isolering bland äldre. 

Utredningen ska presenteras för nämnden senast 
under kvartal 4 2022. 

 

Kartlägga vad som är Vård & Omsorgs ansvar, 
utifrån nämndens reglemente, vad gäller det 
förebyggande arbetet för nämndens målgrupp. 

Kartläggningen ska presenteras för nämnden 
senast under kvartal 4 2022. 

 

Utreda för- och nackdelar med en certifiering där 
nyttan/effekten ställs mot kostnaden och jämförs 
med det nuvarande kvalitetsarbetet. 

Utredningen ska presenteras för nämnden senast 
under kvartal 3 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Nämndbudget 2022, 2021-09-03 

 

 

Lillemor Berglund-Andreasson  

Förvaltningschef     
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1 Översiktlig beskrivning av nämnden 

1.1 Nämndens uppdrag 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser 

vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- 

och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. 

Nämndens uppdrag är i förändring och Kungsbacka kommun är en "tillväxtraket". Den ökade 

tillväxten tillsammans med demografiska förändringar innebär att andelen äldre ökar kraftigt 

kommande år. En konsekvens av en ökande andel äldre är att inflödet till Vård & Omsorgs 

verksamheter kommer öka åren framåt. Detta innebär att nämndens kostnader förväntas öka. 

Tillväxten tillsammans med demografiska förändringar innebär till exempel att det kommer 

behövas fler vård- och omsorgsboenden. Nämnden för Vård & Omsorg beräknar att varje nytt 

boende med 80 platser kostar ca 50 miljoner kronor i drift per år. Cirka 60% av de som väntar på 

plats till vård- och omsorgsboende har inte hemtjänstinsatser, utan istället insatser från 

anhörigvårdare, korttidsplats eller kommer inflyttandes från en annan kommun. Hemtjänsten 

minskar inte när invånare flyttar till boende, eftersom den åldrande befolkningen gör att 

inströmningen till hemtjänsten är större än volymtilldelningen. 

Nämnden har under flera år, exempelvis i underlag till kommunbudget 2022, 2021 och 2020 

aviserat ett förhöjt kostnadsläge. För att möta framtiden arbetar nämnden intensivt med ett 

omfattande mål- och utvecklingsarbete. Detta arbete har pågått under lång tid. Ett resultat av 

nämndens omställnings- och förändringsarbete är att förvaltningens nettokostnadsavvikelse de 

senaste åren minskat med cirka 10 procentenheter. Om Vård & Omsorg långsiktigt ska kunna 

säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver 

finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar 

förändring. 

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av vård- och omsorgsboende, 

hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och trygghetslarm samt dagomsorg, 

korttidsplatser, växelvård, kontaktperson och omsorgsbidrag. Nämnden ansvarar därtill för 

myndighetsutövning och verkställighet av hemsjukvård, rehabilitering samt 

bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassning med mera. 

1.2 Verksamhetens omfattning 

Nämnden för Vård & Omsorg bedriver en verksamhet som är i ständig förändring. Nedan framgår 

ett urval av olika volymer som beskriver Vård & Omsorgs verksamhet: 

• Cirka 3 000 medarbetare. Därtill återfinns kommunens Vikariecenter i vår organisation. 

• Cirka 3 000 omsorgstagare och patienter.  

• Nämndens budget 2022 uppgår till cirka 1 miljard kronor. 

• Cirka 550 000 hemtjänsttimmar per år i både kommunal och extern regi. 

• Elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra bedrivs av en extern utförare. 

• Cirka 88 procent av de enskilda inom hemtjänsten är nöjda med sin hemtjänst. 

• Cirka 96 procent av de enskilda som bor på ett vård- och omsorgsboende anser att de får ett 

gott bemötande av personalen. 
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1.3 Nämnd/styrelse 

Nämnden för Vård & Omsorg består av elva ledamöter och åtta ersättare. Nämnden sammanträder 

månadsvis med undantag för januari, juli och augusti månad. 

Nämnden har ett presidium med uppgift att bereda ärenden till nämnden. Presidiet består av 

nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Presidiet sammanträder 

vanligtvis två veckor före varje nämndssammanträde. 

1.4 Förvaltningens organisation 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att tjänster inom vård och omsorg tillgodoses 

kommuninvånarna. Tjänsterna kan utföras antingen av kommunala eller externa utförare. 

Processen startar i den enskildes ansökan om bistånd från Myndighetsutövningens 

biståndshandläggare. När beslutet är fattat, sammanställer biståndshandläggare en 

beställning/uppdrag till vald utförare som grundar sig på de behov som ska tillgodoses utifrån 

biståndsbeslutet. 

Nämnden har infört Lagen om Valfrihet (LOV), vilket ger den enskilde möjlighet att välja utförare 

av hemtjänst. Nattinsatser från hemtjänsten är undantagen från LOV:en och utförs endast av de 

kommunala hemtjänstutförarna. Hemtjänstutförarna får månadsvis ersättning för det antal beslutade 

timmar som verkställts hos den enskilde och börjar året utan någon rambudget att förhålla sig till. 

Budgeten för de hemtjänsttimmar som prognostiseras användas under året återfinns därför hos 

Myndighetsutövningen. Hemtjänsten är organiserad under verksamhetsområdet Kvarboende. 

Nämnden har även upphandlat boenden enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). I dagsläget 

finns det fyra vård- och omsorgsboenden av elva som inte drivs av kommunen. Utöver de elva vård- 

och omsorgsboendena finns även ett korttidsboende. Förvaltningen försöker tillgodose den 

enskildes önskemål om boende, men garanterar inte att det finns lediga platser på önskat boende. På 

samma sätt som Myndighetsutövningen beställer hemtjänsttimmar beställer de även plats på vård- 

och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendena får en dygnsersättning, som kan variera beroende 

på avtalade priser i LoU-upphandlingar. 

I hemsjukvården ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter liksom syn- och 

hörselkonsulent. Hemsjukvårdens verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen liksom avtal 

med region Halland. Verksamheten utgår från en årlig rambudget. 

I förvaltningens organisation återfinns också Stab samt Verksamhetsutveckling, under vilka 

stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kommunikation återfinns, likväl som funktioner såsom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och 

Socialt ansvarig samordnare (SAS), samt systemförvaltning och projektledning/utveckling. Dessa 

utgår från en årlig rambudget. 

Utöver ovan återfinns även kommunens Vikariecenter i förvaltningens organisation. Vikariecenter 

arbetar med att tillsätta timvikarier vid korttidsfrånvaro i hela kommunens organisation. 
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2 Så här styrs kommunen 

Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en 

tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i 

kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och 

direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i 

genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra 

erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 

Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på 

bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi 

är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten. 

Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och 

skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel 

mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, 

företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är 

ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens. 

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller 

mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana 

styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande. 

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för 

att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog. 

Det här är Kungsbackas styrmodell 
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2.1 Så här styr nämnden 

Nämnden för Vård & Omsorg följer kommunfullmäktiges styrmodell. Utifrån kommunfullmäktiges 

budget fastställer nämnden årligen en nämndbudget för kommande år. Nämndbudgeten beskriver på 

en övergripande nivå nämndens uppdrag till förvaltningen. 

Nämnden har fastställt en inriktning och målbild för Vård & Omsorgs verksamheter. Inriktningen 

och målbilden anger det förhållningssätt som ska genomsyra förvaltningens arbete. Utöver 

inriktningen och målbilden beslutar nämnden i samband med nämndbudgeten om nämndmål. 

Nämndmålen bidrar till att realisera kommunfullmäktiges beslutade mål. Utöver nämndmålen kan 

både kommunfullmäktige och nämnderna anta direktiv. Ett direktiv är en konkret uppgift som 

förvaltningen ska hantera under en begränsad period. För 2022 finns inga direktiv till förvaltningen 

från varken kommunfullmäktige eller nämnden. 

Utöver målen innehåller nämndbudgeten de ekonomiska ramarna för förvaltningen. 

Utifrån antagen nämndbudget fastställs förvaltningsbudgeten som innehåller genomförandeplaner 

på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Varje enhet upprättar utifrån förvaltningsbudgeten sin 

egen genomförandeplan. 

Nämnden fastställer årligen en kvalitetsberättelse som tas fram för att säkerställa det kvalitetsarbete 

som skett i verksamheten under året. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen socialtjänstens 

område. Därtill är nämnden ansvarig för patientsäkerhetsarbetet och fastställer mål och strategier 

för det systematiska patientsäkerhetsarbetet och ska årligen fastställa en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur verksamheten har arbetat för att identifiera, analysera och 

minska riskerna i den vård som ges. 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet 

fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och 

riskanalys beslutas ett antal områden som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom en uppföljning per april, en delårsrapport per 

augusti, årsredovisning, patientsäkerhetsberättelse, kvalitetssäkerhetsberättelse och 

uppföljningsrapport intern kontroll. Uppföljningarna omfattar ekonomisk redovisning, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, redovisning och analys av sociala och medicinska avvikelser, synpunkter och 

klagomål samt målarbete. Därtill sker en löpande dialog mellan nämnd och förvaltning under året. 

Förvaltningschefen är på delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningen leds och styrs i 

enlighet med för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt utifrån ovan beskriven 

verksamhetsstyrning och uppföljning. 
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3 Visionen visar vart vi vill 

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det 

ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. 

I Kungsbacka växer framtiden 

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje 

människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och 

möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. 

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. 

Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva 

det goda livet, hela livet. 

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. 

Mångfald, puls och nära till naturen 

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen 

identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder 

för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den 

inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. 

Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. 

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 

Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. 

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även 

kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. 

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. 

Västsveriges bästa företagsklimat 

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill 

etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. 

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv 

redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i 

hela kommunen. 

Vi utvecklas hela livet 

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar 

respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla 

och stark framtidstro. 

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och 

samhället i stort. 

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet 

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, 

upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och 
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öppenhet spirar i nätverk och föreningar. 

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. 

Den nytänkande kvalitetskommunen 

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt 

uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. 

Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
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4 Kommunens omvärldsanalys 

Omvärld i förändring 

Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal 

beräknas ha ökat till cirka 127000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra 

förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn 

om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling 

Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för 

översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad 

migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar 

utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU 

och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka 

behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen 

byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära 

grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det 

fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor 

flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre 

framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som 

skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor 

utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen 

hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och 

göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen. 

Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden 

väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större 

förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och 

sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt 

ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, 

snabba och individanpassade lösningar. 

Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror 

det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick 

pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar 

värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande 

högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till 

samhället, men även hos oss syns tecken på försämring. 

Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. 

Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. 

Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina 

hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och 

stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid. 

Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av 

digitala evenemang ökade kraftigt. 

Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 
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5 Nämndens omvärldsanalys 

En åldrande befolkning skapar ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter 

En väsentlig del i nämnden för Vård & Omsorgs mål- och utvecklingsarbete är att ställa om 

verksamheterna inför framtiden. Vi bedriver ett omställningsarbete utifrån mål och aktiviteter men 

även en utvecklingskarta som är central i utvecklingsarbetet. Andelen äldre ökar kraftigt de 

kommande åren vilket kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Prognoser visar att 

andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med cirka 65 % i 

Kungsbacka fram till 2035. Andelen 65-79 år prognostiseras att öka med cirka 20 % under samma 

period. Nämnden för Vård & Omsorg har en aktiv omvärldsbevakning och förändringstakten är och 

har varit hög under många år för att långsiktigt anpassa organisationen till den stora volymtillväxt 

som är och kommer att ske. De fackliga organisationerna har påpekat att deras medlemmar upplever 

en alldeles för hög förändringstakt under flera år och även om delaktigheten är hög i förändringarna 

så är önskemålet om att få mer tid till att arbeta in nya arbetssätt och metoder. Utöver 

organisationens egen förändringstakt finns en ökad statlig styrning genom reformer där det är 

osäkert om det tillkommer finansiering från staten. Om nämnden för Vård & Omsorg långsiktigt 

ska kunna säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver 

finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar 

förändring. 

Konsekvenser av ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter 

En konsekvens av en ökande åldrande befolkning är ett ökat inflöde till våra verksamheter. Ett ökat 

inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter innebär fler insatser vilket innebär ökande kostnader 

åren framåt. Nämnden för Vård & Omsorg har under en längre tid aviserat ett förhöjt kostnadsläge 

åren framåt beaktat demografiska förändringar, exempelvis i underlag till kommunbudget 

2022, 2021 och 2020. En betydande utmaning, i närtid, för nämnden är att det i dagsläget saknas 

finansiering för driften av vård- och omsorgsboendena i Björkris och Anneberg samt 

ombyggnationen av Ekhaga. Björkris med 120 platser kostar cirka 75 miljoner kronor i drift årligen 

inklusive 20 procent av hyran. Anneberg och ombyggnationen av Ekhaga med totalt 94 platser 

kostar cirka 60 miljoner kronor i drift per år inklusive 20 procent av hyran. Den volymuppräkning 

som nämnden beräknas erhålla 2023 med de ökade driftskostnaderna innebär ett beräknat 

underskott om cirka 130 miljoner kronor 2023. Nämnden för Vård & Omsorg ser inga möjligheter 

att genomföra så omfattande effektiviseringar i verksamheterna för att säkerställa en budget i balans 

2023 utan att försämra kvaliteten i våra verksamheter. Ingen nämnd i Kungsbacka har på så kort tid 

genomfört effektiviseringar om sådana belopp. Ett underskott om cirka 130 miljoner kronor skulle 

även ha betydande påverkan på kommunens samlade ekonomiska resultat. 

Nämnden för Vård & Omsorg har inga möjligheter att neka en enskild de insatser den enskilde 

enligt aktuellt lagstiftning har rätt till. Om nämnden nekar en enskild rätten till lagstadgad insats 

begår nämnden ett lagbrott. Det är därför inget alternativ att inte öppna de två nya vård- och 

omsorgsboendena vilka det finns ett behov av. Det är dock möjligt att arbeta utifrån miniminivåer, 

där inga ytterligare livskvalitetshöjande insatser förekommer för vår målgrupp, och där nämnden 

enbart tillhandahåller den enskilde beviljad vård, omsorg och service. Ett sådant förfarande riskerar 

att försämra kvaliteten i våra verksamheter men även en försämrad livskvalitet för vår målgrupp. En 

försämrad kvalitet i våra verksamheter tillsammans med en försämrad livskvalitet för den enskilda 

kan bidra till ett försämrat hälsoläge hos den enskilde vilket innebär att den enskilda behöver 

ytterligare insatser från Vård & Omsorg. Ett sådant scenario innebär ökade kostnader för nämnden. 

Ett sådant arbetssätt skulle även avvika från kommunfullmäktiges beslutade kvalitetspolicy där det 
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framgår att "Vi förbättrar ständigt våra processer och strävar efter att uppnå en högre eller 

bibehållen kvalitet till en lägre kostnad". 

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar löpande med att ställa om verksamheten inför framtiden. Den 

omställning vi genomför syftar till att förbättra våra arbetssätt för att uppnå en högre eller 

bibehållen kvalitet till en lägre kostnad, i enlighet med kommunfullmäktiges kvalitetspolicy. Ett 

resultat av nämndens omställnings- och förändringsarbete är att förvaltningens 

nettokostnadsavvikelse de senaste åren minskat med cirka 10 procentenheter. Nämnden för Vård & 

Omsorg kommer fortsätta detta arbete, men ser i dagsläget inga möjligheter att genomföra 

effektiviseringar om cirka 130 miljoner kronor fram till 2023. Utifrån nuvarande arbetssätt, kunskap 

och ekonomiska förutsättningar är det ett faktum att nämnden för Vård & Omsorg från 2023 och 

framåt kommer redovisa betydande ekonomiska underskott om inte åtgärder vidtas. 

Vård & Omsorg är starkt lagstyrda och fler lagar förväntas komma 

Nämndens ansvarsområde är starkt lagstyrt och möjligheterna är små till att skära ner inom annan 

verksamhet för att kunna driftsätta nya boenden. När nya lokaler tas i drift ska verksamheten 

finansiera 20% av hyra i driften. Vård & Omsorg har bara nya lokaler i form av vård- och 

omsorgsboenden. Dessa är inte byggda för att möjliggöra uthyrning. Det medför att finansiera de 

20% som saknas i budget behöver verksamheten dra ner på personal. 

Omställning till fossilfria bränslen och övergången till fler elbilar, medför kraftiga hyreshöjningar 

för hemtjänsten, som ersätts med en upphandlad ersättning enlig LOV. Detta innebär att 

hemtjänsten måste dra ner på personal för att hantera kostnadsökningarna. Förvaltningen kan inte se 

att kostnaderna minskar med denna omställning, snarare tvärt om. Omställningar likt denna bör 

hanteras inom kommunens gemensamma ansvar. 

Kompetensförsörjningen 

Behovet av undersköterskor, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare 

med god utbildning och kunskaper i sina verksamhetsområden är en grundsten för att Vård & 

Omsorg ska kunna bedriva verksamheten med en fortsatt god kvalitet. Men behoven av kompetens 

förändras också, både när teknikanvändningen ökar och genom primärvårdsreformen "God och nära 

vård". Möjligheten för nämnden att utveckla och behålla kompetens i kommunen har varit, och är 

fortsatt, viktig. 

  

Omvärldsanalys HR-perspektiv 

HR-perspektivet ingår i nämndens omvärldsanalys ovan. 
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6 Vår värdegrund 

För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 

sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra 

och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi 

välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar 

människor som vill, vågar och kan. 

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott 

bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet 

för dem vi är till för. 
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7 Mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur 

politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. 

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar 

fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i 

utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. 

Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad 

nämnderna och dess verksamheter ska uppnå. 

Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder 

förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin 

verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån 

fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. 

Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela 

mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren. 

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna också en kommungemensam 

genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden 

som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande 

målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär 

att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. 

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till 

måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. 

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 

generationer och livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking 

av Sveriges kommuner enligt Tidningen 

Fokus. 

28 24 15 5  

Invånarnas uppfattning om kommunen som en 

plats att bo och leva på (SCB:s 

medborgarundersökning) 

72 72 68 69  
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Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Antal påbörjade bostäder   501 234  

Antal färdigställda bostäder   418 248  

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 

invånare) 
 4 729 4 338 5 087  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 

helhetssyn 
 88% 89% 88%  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg, helhetssyn 
     

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 

totalt - helhetssyn 
     

7.1.1 Personalkontinuitet inom hemtjänsten 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar ska årligen minska och 2025 

uppgå till maximalt 14 medarbetare 

Fokusområde 

Nämndmålet är kopplat till fokusområdet "I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när 

man behöver stöd för att få livet att fungera" 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, 

medelvärde. 

     

7.1.2 Genomförandeplaner 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Andelen enskilda i våra verksamheter som har en aktuell genomförandeplan ska årligen öka och 

2025 uppgå till minst 95 % 

Fokusområde 

Nämndmålet är kopplat till fokusområdet "I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när 

man behöver stöd för att få livet att fungera". 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Andel aktuella genomförandeplaner      
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7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen 

samt Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 

industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 

Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 

under hösten 2020. 

2,3 2,2    

Antal resor per invånare gjorda med 

kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 

Ekokommuner) 

65 73 74 45  

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 

(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 
79% 79% 73% 74%  

Andel förnybar och återvunnen energi i 

kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 

Ekokommuner) 

99% 99% 99% 99%  

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 

kommunens tjänsteresor med bil per 

årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354 328  

Koldioxidutsläpp från kommunens 

tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 

(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14 0,1  

Andelen elever som skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 

- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 

metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89% 85%  

Andelen elever som skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 

(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 

utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 90% 88%  

Andelen elever som skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 

- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 

metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 75% 73% 70%  

Andelen elever som skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 

- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 

metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81% 84%  
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Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Andelen elever som har skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 

- flickor. 

  58% 70%  

Andelen elever som har skattat sin egen 

livstillfredsställelse som god eller mycket god 

under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 

- pojkar. 

  61% 80%  

Avfall från hushåll ska minska med 30% per 

invånare från 2020 till 2030. Startvärde 100, 

målvärde 2030 är 70. 

   100  

Avfall från kommunens verksamheter ska 

minska med 40 % per heltidsanställd. 

Startvärde 100, målvärde 2030 är 60. 

   100  

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom 

samverkan mellan näringsliv och utbildning. 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-

index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, 

för hur företag i kommunen bedömer 

Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, 

vilket är en viktig del av företagsklimatet. 

67 63 62 62  

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 

kommuners företagsklimat. Medelvärde 

utifrån skala 1-6, där företag bedömer 

företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4 3,3  

Sysselsatt dagbefolkning, antal  26 739 27 610   

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 

Göteborgsregionen 
 5% 5%  5% 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år      

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 

16–64 år (etableringsfrekvens) 
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7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 

Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa 

betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 

340. 

229 240 238 246  

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 

kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 

SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8%  

Självkänsla och framtidstro för 

gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 

enligt Skolenkäten som genomförs enligt 

Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 

genomförs vartannat år. 

7,5  7,3   

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 

avgångselevers betygspoäng som kan vara 

max 20. 

13,9 13,9 13,8 14  

Andel vuxna personer som inte återkommit till 

försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 

försörjningsstöd (%) 

75% 73% 78% 82%  

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att 

utforma det goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt 

med kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och 

ledare. 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Öka den externa finansieringen av 

förvaltningens utvecklingsportfölj 
0 0 443 884 439 028  
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Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Öka antalet etablerade samarbeten med andra 

externa aktörer för att driva förvaltningens 

utveckling 

 3 3 3  

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 

digitala förutsättningar. Ny indikator från och 

med år 2020 

     

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för 

medarbetarnas samlade uppfattning om 

områdena motivation, ledarskap och styrning, 

skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

Mätningen görs vartannat år. 

77 76  77,8  

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 

max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal 

med skala 1–20. 

80 77 91   

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att 

aktivt delta i arbetet med utveckling av 

kommunen? (t.ex. medborgar-dialoger, 

samråd), (SCB:s medborgarundersökning) 

     

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 

senaste kontakten med politiker, (SCB:s 

medborgarundersökning) 

     

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 

senaste kontakten med tjänsteperson som 

arbetar i kommunen, (SCB:s 

medborgarundersökning) 

     

Antal e-tjänster      

7.5.1 Personalomsättning 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Andelen medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin anställning hos Vård & Omsorg ska 2025 

uppgå till maximalt 12 procent. 

Fokusområde 

Nämndmålet är kopplat till "Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och 

medskapande medarbetare och ledare". 

Indikator 
Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Personalomsättning      
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8 Direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sättet kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka 

uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är 

prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven 

som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för 

politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige 

8.2 Direktiv från nämnden 
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9 Verksamhetsmått 

9.1 Kommentar verksamhetsmått 

Nyckeltalen är uppdelade i tre områden; resursmåtten som beskriver förutsättningar för 

verksamheten, hur det ÄR, prestationsmåtten beskriver VAD verksamheten har gjort och 

effektmåtten visar effekten av hur det har BLIVIT för dem verksamheten är till för. 

Kostnaden per person över 65 år går att hänföra till jämförelser med andra kommuner och 

förändringar i verksamheten speglas i detta mått. Nettokostnadsavvikelsen, som bygger på en 

uträkning av kommunernas förutsättningar att bedriva äldreomsorg, visar i vilken mån kommunerna 

avviker från sina förutsättningar. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt 

sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämningen. Det påverkar jämförbarheten med tidigare års 

utfall. 

Antal kunder och patienter visar hur många som är i behov av tjänster från Vård & Omsorg, och ger 

en bild av verksamhetens omfattning. 

Antalet platser på vård- och omsorgsboende, korttidsvård och växelvård, samt antalet timmar i 

hemtjänsten hänger ihop med antal personer i kö till vård- och omsorgsboende, väntetid från 

ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum samt beläggningsgraden på våra vård- och 

omsorgsboenden. Dessa nyckeltal påverkar varandra. En förändring i fastighetsbeståndet, till 

exempel att platser tas ur drift under en renovering eller att platser kommer till vid en nybyggnation, 

påverkar behovet av hemtjänsttimmar. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är en form av 

kontinuitet, utöver insatskontinuitet (att insatsen utförs på samma sätt) och tidskontinuitet (att 

insatserna sker vid samma tid). Vilken typ av kontinuitet som är av vikt för den enskilde varierar 

från person till person och dialogen mellan hemtjänsten och den enskilde är viktigt för att kunna 

möta förväntningarna. 

Effektmåtten är tagna från tre olika enkäter. Dels Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?" vilken presenteras årligen och mäter upplevelsen av omsorgen inom hemtjänsten 

och på vård- och omsorgsboende. För åldersgrupp  65 år gör förvaltningen en egen enkät med 

motsvarande innehåll. För hemsjukvården används en tredje enkät som ställer frågor kring hur 

patienterna har upplevt den vård de mottagit. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs 

årligen, medan enkäten för åldersgruppen 65 år och hemsjukvårdsenkäten genomförs vartannat år. 

9.2 Resursmått 

Delområde Nyckeltal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Riket 2020 

Budget 

2022 

Resursmått 

 Kostnad 

äldreomsorg, kr/inv 

65+ 

57 720 60 310    

 
Nettokostnadsavvikel

se 
4% 8,1%    

 Antal 

omsorgstagare i 

verksamheten över 65 

år 

 2 789 2 375   
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Delområde Nyckeltal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Riket 2020 

Budget 

2022 

 Antal 

omsorgstagare i 

verksamheten under 

65 år 

 130 88   

 Antal patienter i 

hemsjukvården 
  1 771   

 Totalt antal 

omsorgstagare och 

patienter i 

verksamheten 

  2 799   

9.3 Prestationsmått 

Delområde Nyckeltal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Riket 2020 

Budget 

2022 

Prestationsmått 

 Antal lägenheter 

på vård- och 

omsorgsboende 

668 668 668   

 Antal lägenheter 

för korttids/växelvård 
62 62 62   

 Beläggningsgrad 

vård- och 

omsorgsboende 

96% 95%    

 Antal timmar 

hemtjänst 
532 814 550 462 580 297   

 Kö till vård- och 

omsorgsboende 
48 66 29   

 Väntetid till vård- 

och omsorgsboende 
109 61 43   

 
Personalkontinuitet i 

hemtjänsten 
19 22 17   

9.4 Effektmått 

Delområde Nyckeltal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Riket 2020 

Budget 

2022 

Vad tycker du om 

omsorgen? 

Enkätundersökning 

för de under 65 år 

 Andel som 

sammantaget är 

mycket eller ganska 

nöjda med sin 

hemtjänst (under 65 

år) 

 80%    
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Delområde Nyckeltal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Riket 2020 

Budget 

2022 

Hemsjukvården 

 Brukar personal i 

hemsjukvården alltid 

eller oftast bemöta 

dig på ett bra sätt? 

97%  96%   

Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen? 

Enkätundersökning 

för de över 65 år 

 Andel som 

sammantaget är 

mycket eller ganska 

nöjda med sitt 

särskilda boende. 

84% 83% 81% 82%  

 Andel som 

sammantaget är 

mycket eller ganska 

nöjda med sin 

hemtjänst. 

88% 89% 88% 88%  
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10 Personalfrågor med kommentarer 

10.1 Kompetensförsörjning 

10.1.1 Attrahera/rekrytera 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att skapa ökad trivsel och bättre arbetsmiljö för 

medarbetarna i verksamheten. Vi följer löpande upp hur våra medarbetare upplever oss som 

arbetsgivare och sin arbetsmiljö genom pulsmätningar tre gånger per år. Ett fokuserat arbete 

fortsätter med att stärka den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön, det kommer leda till ökad 

trivsel och i nästa steg en ökad attraktionskraft. 

Ett utvecklingsarbete kring planering, schemaläggning och bemanning kommer att genomföras för 

att skapa en mer stabil verksamhet som ger bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att 

genomföra det arbete som ingår i verksamheten. 

10.1.2 Utveckla/behålla 

Genom att fortsätta med arbetet för att skapa ökad trivsel och bättre arbetsmiljö för medarbetarna i 

verksamheten så kommer vi behålla fler medarbetare. Arbetet med att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter ska förbättras, det gör vi genom att skapa större kunskap kring vad 

medarbetarna upplever som utvecklingsmöjligheter. Medarbetare erbjuds fortsatt utveckling med 

bl.a kompetensutveckling inom områden som verksamheten har behov av. Vårdbiträden erbjuds 

fortsatt möjlighet att höja sin formella kompetens inom Äldreomsorgslyftet. Vi följer löpande upp 

hur våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare och sin arbetsmiljö genom pulsmätningar tre 

gånger per år. Ett fokuserat arbete fortsätter med att stärka den organisatoriska-och sociala 

arbetsmiljön, det kommer leda till ökad trivsel och att vi behåller fler medarbetare. 

Ett utvecklingsarbete kring planering, schemaläggning och bemanning kommer att genomföras för 

att skapa en mer stabil verksamhet som ger bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att 

genomföra det arbete som ingår i verksamheten. 

10.1.3 Avsluta 

En ny mall för avslutningssamtal är framtagen och kommer arbetas med framåt. Närmaste chef 

håller i avslutningssamtalet och dokumenterar det, HR analyserar två gånger per år och underlaget 

används för kompetensförsörjningsarbetet. 

10.2 Personalmått 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Andel heltid 55% 55,5% 59,1%   

Andel kvinnor som 

har heltid 
54% 54,3% 57,6%   

Andel män som har 

heltid 
73,8% 74,6% 80%   

Medarbetare 40 - 49 

år 
23,7% 23% 21,8%   
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Medarbetare 50 - 59 

år 
29,5% 29,6% 30,9%   

Medarbetare 60 år 

och äldre 
11,2% 11,6% 11%   

Sjukfrånvaro Totalt 9,5% 9,8% 10,5%   

Sjukfrånvaro 

Kvinnor 
9,8% 10,1% 10,7%   

Sjukfrånvaro Män 4,9% 6% 8%   

Sjukfrånvaro, andel 

av sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer 

39,4% 40% 34,2%   

Sjukfrånvaro, andel 

av sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer 

Kvinnor 

40,3% 41% 34,6%   

Sjukfrånvaro, andel 

av sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer Män 

10,9% 18,4% 28,9%   

Frisknärvaro 43,8% 56% 34,4%   

Frisknärvaro 

Kvinnor 
43,1% 55,4% 33,4%   

Frisknärvaro Män 55,1% 65,7% 47,3%   

Anställda totalt 1 230 1 229 1 243   

Anställda andel 

kvinnor 
94,1% 92,8% 91,7%   

Anställda andel män 5,9% 7,2% 8,3%   

Korttidssjukfrånvaro 

Kvinnor 
4,1% 4,1% 5,5%   

Korttidssjukfrånvaro 

Män 
3,5% 3,7% 4,9%   

Långtidssjukfrånvaro 5,7% 5,8% 5%   

Långtidssjukfrånvaro 

Kvinnor 
5,9% 6% 5,2%   

Långtidssjukfrånvaro 

Män 
1,4% 2,3% 3,1%   

Korttidssjukfrånvaro 4% 4,1% 5,5%   

Antal medarbetare 

per enhetschef 
28,8 28,1 27,1   

Personalomsättning 16,3% 17,6% 13,4%   

Medarbetare yngre 

än 30 år 
16,02% 16,44% 14,2%   

Medelålder 44 44 45   
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Medarbetare 30 - 39 

år 
19,5% 19,5% 22,1%   
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11 Ekonomi med kommentarer 

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 

2022-2026. 

11.1 Driftbudget 

Ramfördelning driftbudget 

 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd 414 -1 423 -1 423 

Förvaltningsövergripande 5 786 35 -15 933 

Kvarboende -2 152 -59 177 -59 655 

Vård- och Omsorgsboende 6 885 -364 185 -383 684 

Hälso- och sjukvård, rehabilitering 5 807 -132 280 -132 928 

Myndighet -4 373 -369 790 -383 327 

Verksamhetsutveckling -531 -30 541 -30 622 

Ekonomi 76 -4 816 -4 844 

HR 1 045 -4 632 -4 648 

Kansli och kommunikation 404 -5 596 -5 624 

Vikariecenter 12 -133 0 

Summa 13 373 -972 538 -1 022 688 

Kommentar till ramfördelning driftbudget 

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudgeten 2022 och plan 2023-2024 att 

tilldela Vård & Omsorg 1 022 689 tkr för 2022. 

Vård och Omsorg får en uppräkning av budgeten med 11,5 miljoner kronor för prisjusteringar och 

21,2 miljoner kronor för volymuppräkningar, vilket motsvarar en uppräkning med 50% av den 

prognostiserade volymökningen. Ett övrigt tillägg för Vård och omsorgs utmaningar med 11,9 

miljoner kronor tillkommer. Detta ger Vård och omsorg en ram, inklusive kapitalkostnader om      

1 022,6 miljoner kronor för 2022. 

I tabellen redovisas budget för respektive verksamhetsområde. Budgetbeloppen för 2022 kan 

komma att justeras med bland annat kapitalkostnader och lönerevision. 

I årsskiftet 2022/2023 öppnas ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkris med 120 platser, detta 

kommer att medföra stora konsekvenser för övriga verksamheter för att få en budget i balans. 

 

Ersättning till omsorgsboende i egen regi ges efter en fast dygnsersättning. 

Ersättningen till externa utförare regleras genom uppräkning av gällande avtal. 

Kvarboendet består av särskilda uppdrag och hemtjänst. Hemtjänsten erhåller ersättning från 
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Myndighetsutövningen för beviljade timmar, och därmed finns ersättning för dessa timmar hos 

Myndighetsutövningen. Detta innebär att hemtjänsten har en så kallad nollbudget. 

11.2 Investeringsbudget 

Investeringar (belopp i tkr) 

 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 
Plan 2024-

2026 

Löpande investeringar 5 043 7 622 5 000 5 000 16 000 

Övriga investeringar 4 118 3 751 2 450 2 500 7 800 

      

Summa 9 161 11 373 7 450 7 500 23 800 

Kommentarer investeringsbudget 

Planerade investeringsprojekt utläses enligt ovanstående tabell. Återinvesteringar kommer att ske i 

befintlig verksamhet. Exempel på återinvesteringar är grundutrustning och möbler i befintliga 

lokaler. Teknikutvecklingen medför ständigt nya investeringar i tekniska lösningar där en del av 

kostnaden är investering och en del är i den löpande driften i form av licenser. 

 

Budget 2021 kommer att utökas med investeringsmedel för Särö Vård och omsorgsboende, då detta 

ej ännu har avräknat från Serviceförvaltningen. 

 

Förvaltningen har uppmärksammats på, att om ett elavbrott skulle inträffa, så är det stora brister i 

hur elförsörjningen på våra Vård- och omsorgsboenden kan säkerställas för att kunna driva värme, 

belysning och livsuppehållande funktioner på ett säkert sätt. 

Om Vård & Omsorg ska stå för denna investering kan drygt 20 miljoner kronor komma att äskas i 

särskild skrivelse. 
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12 Policys, planer och program 

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Attestreglemente KF 2015-01-10 § 30 

Kvalitet KF 2013-08-13 § 101 

Barnkonventionen - policy KF 2014-11-11 § 

Konkurrensprövning KF 2011-02-01 § 8 

Vision 2030 KF 2017-06-16 § 94 

Kommunikation KF 2019-12-10 § 194 

Fordon KF 2014-10-13 § 114 

Biblioteksplan KF 2021-04-13 § 68 

Reglemente nämnden för Vård & Omsorg KF 2017-12-12 § 194 

Policy för upphandling KF § 2021-03-09 § 30 

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar KF 2011-02-01 § 8 

Taxa för avgifter inom Vård & Omsorg; enteral nutrition KF 2018-04-10 § 60 

Personuppgifter - policy KF 2018-06-14 § 111 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) KF 2018-12-13 § 26 

Taxa för kopia av allmän handling KF 2021-04-13 § 65 

Lokala ordningsföreskrifter KF 2020-02-02 § 8 

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar Ekonomichef 2015-05-01 

E-målbild 2020 FC 

Klimatstrategi KF 2018-12-13 § 257 

Invånardialog KF 2014 § 119 

Privata utförare KF 2016-10-11 § 144 

Direktupphandling KS 2018-08-28 § 185 

Förmåner till förtroendevalda KF 2018-12-13 § 260 

Arbetsgivarpolicy KF 2019-06-11 § 86 

Regler för tjänsteresor 
Ann-Charlotte Järnström 

2019-08-20 

Arbetsmiljömål KF 2020-10-06 § 119 

Taxa för patientavgifter inom hemsjukvården KF 2020-04-14 § 31 

12.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Riktlinjer för integration KS 2019-11-26 § 275 
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Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2020-02-18 § 32 

12.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Vård & Omsorg 

Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Annas led- för en trygg och säker demensvård i Halland NÄO 2012-12-13 § 146 

Delegeringsförteckning NVO 2019-03-20 §24 

Dokumenthanteringsplan NVO 2020-06-17 § 51 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete NVO 2017-12-13 § 151 

Lokalplan 2021 - 2025 NVO 2019-11-13 §123 

Nämndbudget 2020 NVO 2019-09-18 § 89 

Investeringsplan 2021-2025 NVO 2019-11-13 § 128 

Intern kontrollplan 2020 NVO 2019-11-13 § 124 

Förfrågningsunderlag LOV NVO 2018-04-18 §43 

Riktlinje för ny- eller ombyggnation av äldreboende/särskilt boende i Kungsbacka 

kommun 
NVO 2018-09-19 §78 

Tillägg till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete NVO 2020-04-15 § 19 
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13 Avgifter och taxor 

Tabell taxor och avgifter 

Taxa, Avgift Giltig fr o m 
Beslutad av, 

datum 
Anmärkning 

Avgift för korttidsplats 2017-01-01 
KF/2016-06-

16 §98 

Avgiften är 

kopplad till 

omsorgsavgift

en 

Kostavgift på korttidsplats 2018-01-01 
KF/2017-06-

15 § 95 

Avgiften 

justeras med 

service 

måltids 

prisjusteringar 

från och med 

2019. 

Timtaxa hemtjänsten (ersättning till utförare av hemtjänst) 2013-01-01 
NÄO/2012-

08-23 § 96 

Uppräkning 

sker med 

föregående års 

definitiva OPI. 

Omsorgsavgift (omfattar avgiftsgrund för insatser såsom 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende) 
2016-07-01 

KF/2016-06-

16 § 96 

Socialtjästlage

n kap 8 § 5 

Patientavgift inom hemsjukvården 2020-07-01 
KF/2020-04-

14 § 31 

Socialtjästlage

n kap 8 § 5 

Helabonnemang på vård- och omsorgsboende 2018-01-01 
KF/2017-06-

15 § 95 

Avgiften 

justeras med 

service 

måltids 

prisjusteringar 

från och med 

2019. 

Avgift för dagomsorg 2017-01-01 
KF/2016-06-

16 §98 

Avgiften är 

kopplad till 

omsorgsavgift

en 

Kostavgift dagomsorg 2018-01-01 
KF/2017-06-

15 § 95 

Avgiften 

justeras med 

service 

måltids 

prisjusteringar 

från och med 

2019. 

Avgift för matdistribution (utkörning och administration) 2017-01-01 
KF/2016-06-

16 §98 

Avgiften är 

kopplad till 

omsorgsavgift

en 
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Taxa, Avgift Giltig fr o m 
Beslutad av, 

datum 
Anmärkning 

Matdistribution portionspris ordinärt boende 2018-01-01 
KF/2017-06-

15 § 95 

Avgiften 

justeras med 

service 

måltids 

prisjusteringar 

från och med 

2019. 

Trygghetslarm 2018-01-01 
KF/2017-06-

15 § 94 

Årlig 

uppräkning 

enligt beslutat 

prisbasbelopp 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om motion i kommunfullmäktige från Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 
avser att anställa läkare, med hänvisning till att det är Region Hallands ansvar att bistå kommunens 
hälso- och sjukvård med läkare, och bristerna i läkarmedverkan istället bör lösas genom bättre avtal 
med regionen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen 
besvarad i den del som avser att vidareutbilda vårdpersonal på betald arbetstid, med hänvisning till att 
det redan görs inom Vård & Omsorg.  

Sammanfattning av ärendet  
Vid kommunfullmäktige den 13 april så la Maj-Britt Rane-Andersson (S) fram en motion med följande 
förslag till beslut i fullmäktige: 

 att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

 att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

Kommunfullmäktige skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning, och kommunstyrelsens 
arbetsutskott har i sin tur remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg för yttrande senast 
2021-09-24.  

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för beredning och handläggning av motioner ska nämnden 
genom ett beslut yttra sig över de motioner som remitteras till den. Av beslutet ska det framgå om 
nämnden föreslår att fullmäktige ska bifalla eller avslå motionen, eller om motionen ska anses 
besvarad då det som föreslås redan har genomförts. Beslutet ska motiveras.  

Förvaltningens anser att nämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå den nu aktuella motionens 
första förslag om läkare, och anse den andra delen om vidareutbildning besvarad. Skälen till det 
återfinns här nedan.  

Skäl till yttrande 

Anställa läkare inom kommunal hälso- och sjukvård 
I 2 kap kommunallagen regleras den kommunala kompetensen, det vill säga vad kommunen får och 
inte får göra. Av 1 och 9 §§ framgår att kommunerna antingen måste ha ett stöd i lag för att bedriva en 
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viss verksamhet, eller att det ska finnas ett lokalt allmänt intresse som motiverar åtagandet. Enligt 2 § 
får heller inte kommunen göra något som staten, regionen, en annan kommun eller någon annan 
offentlig aktör har fått ansvar för att ta hand om.  

Kommunen ansvarar enligt 12 kap 1-2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att tillhandahålla hälso- 
och sjukvård till vissa grupper som redan får stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen eller lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller bland annat äldre som fått plats på 
kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunen kan även ingå avtal med regionen för att överta 
ansvaret att ge hemsjukvård till patienter som har svårt att ta sig till övrig öppen primärvård. Ett sådant 
avtal har ingåtts i alla regioner förutom Region Stockholm.  

Enligt 12 kap 3 § HSL gäller kommunens vårdansvar inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 
Kommunerna och regionerna får inte heller, enligt 14 kap 1 § HSL, avtala om att överlåta ansvar för 
sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare till kommunerna när det gäller hemsjukvård. Det är, enligt 
16 kap 1 § HSL, regionernas ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs för den kommunala 
vården, och huvudmännen ska enligt samma paragraf sluta avtal om omfattningen och formerna för 
regionens läkarmedverkan. Lagen medger dock att om regionen inte fullgör sina uppgifter enligt 
avtalet så har kommunen möjlighet att anlita egna läkare och få ersättning för det från regionen.  

Det avtal som reglerar läkarmedverkan i Region Halland är Överenskommelse om hemsjukvården i 
Halland 2021 – 2028. Där fastställs, under punkt 5 om regionens uppdrag för hemsjukvården, endast 
följande: 

 Region Halland ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen säkerställa att ändamålsenlig 
läkarresurs garanteras i hemsjukvården 

 Region Halland ska vid behov bistå med medicinsk kompetens och kunskap i hemsjukvården i 
enskilda patientfall där det krävs för att säkerställa en god patientsäkerhet 

Förvaltningen för Vård & Omsorg har, tillsammans med de andra kommunerna i Halland, sökt att ingå 
ett mer detaljerat avtal kring läkartillgängligheten inom den kommunala sjukvården. Förvaltningen har 
flertalet gånger uttryckt ett missnöje till regionen med tillgängligheten till läkare, särskilt när det gäller 
att snabbt nå fram till läkare på vårdcentral. Det nuvarande avtalet gör det dock svårt att nå en samsyn 
mellan kommun och region kring när läkarmedverkan brister eftersom det inte närmare reglerar 
tillgängligheten i några nyckeltal. Därför ser förvaltningen att det finns ett behov av att fortsätta 
dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar läkarmedverkan i mer detalj.  

Om medicinskt ansvarig läkare  
I motionen föreslås att kommunen ska anställa en medicinskt ansvarig läkare (MAL) för att möta 
behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar hos äldre. Titeln MAL används dock 
oftast för att beteckna en läkare i ledningsfunktion som ägnar sig huvudsakligen åt strategiskt arbete 
och systematiskt kvalitetsarbete. En sådan läkare kan anställas inom den kommunala hälso- och 
sjukvården men kan då inte praktisera och ge hälso- och sjukvårdsinsatser till enskilda av de skäl som 
anges här ovan.  
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Då det i motionen läggs vikt vid att det är tillgången till läkare som ska förbättras har förvaltningen 
tolkat det som att det främst är praktiserande läkare som önskas anställas.  

Utbildning av vårdpersonal på betald arbetstid 
Under våren 2020 lanserade regeringen den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen 
innebar att Socialstyrelsen fördelade statsbidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna för att låta 
personal utbilda sig till vårdbiträden eller undersköterskor på betald arbetstid. För året 2021 och framåt 
så utökas satsningen till att även omfatta viss vidareutbildning för de som redan är undersköterskor och 
ledarskapsutbildning för enhetschefer.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har ett pågående arbete med att låta vidareutbilda personal inom 
ramen för satsningen. Under början av 2021 så deltog 44 medarbetare i utbildningar som omfattas av 
Äldreomsorgslyftet, och förvaltningen ser ett behov av att fortsatt erbjuda medarbetare denna 
möjlighet så länge satsningen pågår. Det framtida behovet av personal i äldreomsorgen, särskilt med 
undersköterskekompetens, bedöms vara stort. Särskilt för att rusta inför den demografiska utveckling 
som 2030 kommer innebära att kommunen har ca 60% fler medborgare över 80 år än idag, vilket 
kommer medföra en stor ökning i efterfrågan av kommunens välfärdstjänster. Utvecklingen är 
liknande över hela landet vilket också tros innebära en större brist på undersköterskor och en ökad 
konkurrens om arbetskraften mellan kommuner, regioner och de privata arbetsgivarna.  

När det gäller vidareutbildning av sjuksköterskor så omfattas inte det av just Äldreomsorgslyftet men 
stöds av andra stadsbidrag. Förvaltningen har därför också här ett pågående arbete med att låta 
sjuksköterskor vidareutbilda sig på arbetstid. Regeringen har även nyligen beslutat att fördela 1 miljard 
kr i prestationsbaserade medel till kommuner som anställer fler sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor och MAL, samt har anställda undersköterskor som vidareutbildar sig till 
sjuksköterskor.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 

Maj-Britt Rane-Anderssons (S) motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden! 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, dnr KS 2021-00402 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Carl Odhnoff 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare/utredare 



Kommunfullmäktige i Kungsbacka 

MOTION 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -04- 0 1 

Dnr .. ... ....... ...... ... ... ...... ..... .. . 

2021-03-23 

Möjliggör sjukvård på våra Vård och Omsorgsboende! 

De missförhållande som varit på en del boende i hela samhället och som nu uppdagats beroende på 

pandemin måste åtgärdas genast. För att personalen skall ges möjligheten att hantera en allt mer 

komplex sjuklighet hos våra äldre, måste kommunen höja deras kompetens, genom att vidareutbilda 

sjuksköterskorna och undersköterskorna inom geriatrisk omvårdnad. Vi anser att sjuksköterskor är 

nyckeln till vår hälsa inom vården. 

I och med en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre ökar behovet av läkemedelsgenomgångar 

och läkarundersökningar. Därför skulle en lösning kunna vara att anställa medicinsk ansvariga läkare, 

MAL, i kommunal regi. Detta skulle inte bara vara till gagn för våra sköra äldre som slipper onödiga 

resor utan skulle också motverka undvikbara inläggningar på sjukhusen samt besök på 

akutmottagningarna. 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

~/kQ= 
Maj-Bri tt Rane Andersson (5) 

Kommunfullmäktige 

Renee Sylvan (5) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Återremitterat ärende: 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 beslutade 2020-04-15 att införa digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten. Nämnden 
beslutade även samtidigt om att distribution av måltider i hemtjänsten ska övergå till att beställas och 
levereras via digitala inköp i dagligvaruhandel. 

I april 2021 fick nämnden besked om att projektet var försenat men att förvaltningen skulle komma att 
föreslå upphandling av enbart en dagligvaruleverantör till sammanträdet i maj. På sammanträdet så 
beslutade dock nämnden att återremittera ärendet för att få svar på ett antal frågor.  

Förvaltningen har utrett frågorna som nämnden ställt och genomfört en fördjupad målgrupps- och 
konsekvensanalys som grund för att svara på återremissen. Analysen har sin utgångspunkt i ett 
målgruppsperspektiv, ett kvalitets- och juridiskt perspektiv, ett verksamhetsperspektiv (Personal, 
arbetsmiljö och miljöaspekter) samt ett ekonomiskt perspektiv.   

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen fortfarande att upphandling av enbart en dagvaruhandel, i 
en övergångsfas, behöver vara inriktningen för att kunna införa digitala inköp och beställningar av 
måltider i hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-20 

Skrivelse med svar på frågor i nämndens återremiss, 2021-08-20 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

 

Lillemor Berglund Andreasson 

Förvaltningschef     



 

Återremiss gällande upphandling i 
projekt digitala inköp och måltider 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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1 Bakgrund 
Nämnden gav 2020-04-15 förvaltningen i uppdrag 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. 

Sommaren 2020 infördes digitala inköp för personer som har beviljad hemtjänst i form av 
stöd med inköp inom intern hemtjänst. 

Nuvarande lösning av digitala inköp kan inte vara kvar, då det är upphandlat som ett ramavtal 
för Kungsbacka kommun och en ny lösning för digitala inköp behöver därför införas. I maj 
2021 föreslog förvaltningen till nämnden att det skulle upphandlas enbart en leverantör till 
den nya lösningen, men nämnden återremitterade ärendet tillbaka till förvaltningen med 
uppdrag att svara på ett antal frågor. Förvaltningen har sedan dess utrett frågorna och svaren 
presenteras här nedan.  

 

2 Återremiss frågor och svar från styrgrupp 

2.1 Fråga 1. Vad finns det för möjligheter att göra detta utan en 
upphandling? 

För att kunna ge svar på denna fråga har en fördjupad målgrupp- och konsekvensanalys gjorts 
utifrån flera perspektiv. 

 Brukarens perspektiv 
 Kvalitets- och juridiska aspekter  
 Verksamhetsperspektiv (personal, arbetsmiljö och miljöaspekter) 
 Ekonomiska perspektiv 

Målet med digitala inköp är att kunna öka antalet brukare som helt eller delvis självständigt 
kan tillgodose sina behov av inköp. En ny insats, digitalt stöd, har införts för de personer som 
till en början behöver stöd från hemtjänsten för att handla digitalt. Dessa personer kan välja 
själva vilken affär de vill handla i. 
Målgruppsanalysen visar att den största andelen av nuvarande brukare behöver ha hjälp och 
stöd av hemtjänsten i hela eller delar av inköpskedjan (ledsagning för att skaffa konto och 
bank-id, beställningar, leverans inkl. inplockning i kyl/frys). Utifrån detta bedöms att 
förvaltningen behöver ha en upphandlad leverantör, där det finns en enkel och kvalitetssäkrad 
process, detta för att öka möjligheten till självständighet för brukarna i delar av processen. 
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Den enskilde har beviljats ett bistånd och rätt till att få sina behov tillgodosedda med en god 
kvalitet och vilket kommunen har det yttersta ansvaret för. Leverantörerna har i och med 
pandemin fått ställa om fort till den digitala marknaden, men bedöms ännu inte ha fullskaliga 
koncept som är kvalitetssäkrade utifrån de behov brukare med hemtjänst har. Vid en 
upphandling så kan kommunen via kravspecifikation, dialog och samarbete med leverantören, 
stödja och påverka en utveckling av utbudet i den digitala tjänsten och annat som gagnar 
målgruppens förutsättningar och behov. 

Leverantörer har olika system och arbetssätt. Om vi inte genomför en upphandling av 
dagligvaruhandel så kommer medarbetarna i hemtjänsten behöva vara insatta i flera olika 
beställningssystem, ha flera olika kontaktpersoner som leverantörer, leveranstider och 
betalningssystem för att kunna handleda och stödja omsorgstagarna vid digitala inköp. Med 
nuvarande leverantör finns en ständig pågående dialog med hemtjänstens samordnare. Detta 
är en förutsättning för att lösa dagliga uppkomna händelser såsom exempelvis att någon 
person inte ska ha sina matvaror för att personen är på sjukhus, fel varor har levererats, att 
leverantörens tider för plocktid är ändrad eller att beställningssystem är ändrade. Logistik och 
koordination i hemtjänsten är komplex och förändringar kräver ständig uppdatering utifrån 
förändringar som sker så att alla brukare får den hjälp och stöd de behöver utifrån sina behov. 

Sammanfattningsvis bedöms att fler leverantörer innebära att hemtjänsten får en än mer 
komplex process att hantera som påverkar arbetsmiljön och resurser. Miljöaspekten om att 
kunna handla i vilken affär som helst behöver också tas med i bedömningen, då hemtjänstens 
bilpark behöver utökas och antal körda mil kommer att öka. 

Att gå från en till flera leverantörer kommer att innebära en beräknad ökad kostnad med drygt 
2 miljoner kronor. Bedömningen är att det krävs en utökning av två bilar samt utökning av två 
medarbetare till inköpsteamet. Det kommer också innebära ökade resurser till administrativa 
och logistiska arbetsuppgifter. Kostnader för plock- och leveransavgifter belastar i dagsläget 
inte den enskilde brukaren då möjligheten till om detta är juridisk möjligt, inte är färdigutrett. 
Kostnadsanalysen visar att om kommunen inte upphandlar en leverantör kommer beräknade 
effektiviseringskrav på 7,7 mkr av införande av digitala inköp och måltider inte att uppnås. 
Det innebär att vi istället behöver effektivisera i hemtjänsten ytterligare med 2 miljoner 
kronor i form av färre hemtjänsttimmar till brukare.  
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2.2 Fråga 2 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? 

Svar fråga 2 

I dagsläget har Vård & Omsorg genomfört digitala inköp för personer som har beviljade 
beslut i form av inköp. I samband med att nämnden fattade beslut om att göra 
effektiviseringar för att nå en budget i balans, kom förvaltningen fram till att införandet av 
digitala inköp och avskaffande av matdistribution motsvarar en besparing om 7,7 mkr. 
En ny kostnadsanalys har gjorts utifrån nuläget och utifrån att vård och omsorg nu infört 
digitala inköp, men inte avvecklat matdistributionen. Kostnadsanalysen beskriver scenariot av 
en samordnad inköpsprocess där leveransteamet är kvar samt utifrån att det finns en (1) eller 
tre (3) olika leverantörer. Kostnadsanalysen visar på att den potentiella besparingen blir 7,5 
mkr vid en (1) leverantör och 5,25 mkr vid tre (3) upphandlade leverantörer. 

 

2.3 Fråga 3. Kan projektet digitala inköp av dagligvaror integreras 
med digitala måltider som ersättning för distribution av 
måltider och genomföras som ett uppdrag istället för två? 

Svar fråga 3 

Nämnden för Vård & Omsorg fattade 2020-04-15 följande två beslut: 

”Nämnden för Vård & Omsorg inför digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten i 
Kungsbacka kommun.” 

”Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att distribution av måltider i hemtjänsten övergår till 
att beställa och leverera via digitala inköp i dagligvaruhandeln.” 

Utgångspunkten i projektet har varit att digitala inköp i dagligvaruhandeln både ska ersätta 
hemtjänst i form av inköp och hemtjänst i form av matdistribution. Införandet av de båda 
besluten har alltså skett inom ramen för ett samlat projekt. Projektet har dock varit indelat i 
olika faser. 

Sommaren 2020 infördes digitala inköp för personer som har beviljats inköp. Nuvarande 
leverantör är inte upphandlad för detta ändamål utan som ett ramavtal för kommunen. En ny 
lösning för digitala inköp behöver därför tas fram och förslaget är att upphandling av en 
dagligvaruhandel behöver göras skyndsamt. 

Sedan maj 2021 hänvisas nya personer som söker matdistribution till att behovet av mat kan 
tillgodoses genom digitala inköp istället för leverans av varm mat. 

Nästa fas är att avveckla matdistributionen genom att hänvisa till att måltider kan tillgodoses 
via digitala inköp.  Det är en större och komplexare förändring att ta bort matdistribution av 
varm mat dagligen för personer som redan har denna insats. Vård & Omsorg arbetar under 
hösten 2021 tillsammans med Service med att planera för hur denna förändring ska 
genomföras i ett gemensam projektet. 
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2.4 Fråga 4.Hur ökar detta valfriheten för den enskilde och hur blir 
marknadskrafter ett starkare inslag? 

Svar fråga 4 

Våra målgrupper har i och med implementeringen av digitala inköp fått avsevärt större 
möjligheter att på egen hand, eller tillsammans med hemtjänstens personal, kunna göra 
visuella inköp, vilket ökat delaktigheten och självständigheten jämfört med tidigare 
inköpssystem. Idag kan brukarna i I-pad se vilka varor det finns att välja mellan. Tidigare 
skrev brukaren en inköpslista och hemtjänsten gick och handlade och valde utifrån det utbud 
som fanns i närmaste affär. Utbudet av färdigrätter är också stort i dagligvaruhandeln. 
Användandet av I-pad vid beställning möjliggör därför för de enskilda att enklare välja varor 
inom butiken, även om de i dagsläget inte kan välja mellan butiker.  
Nästa steg för att nå en ökad valfrihet är att genomföra det politiken initierat med 
tilläggsuppdraget 2020-04-15 om att bjuda in restauratörer till dialog om att leverera 
matportioner till nämndens målgrupp. Detta genom att ha fortsatta näringslivsdialoger mellan 
kommun och näringslivet, för att tillsammans skapa nya och förbättrade förutsättningar för 
seniorer att ta del av näringslivets utbud i Kungsbacka. 

 

2.5 Fråga 5. Varför föreslås inte en upphandling av hela 
leverensteamet och inköp på en yttre aktör? 

Svar fråga 5 

Leveransteamet är idag till för de personer som inte själva kan ta emot eller plocka upp sina 
varor. Av föreslaget upphandlingsunderlaget framgår att leverantören ska kunna leverera 
inköp av dagligvaror till personer som själva kan ta emot sina varor. 
En utredning genomfördes i januari 2021 av alternativa leveranssätt. Styrgruppen har utifrån 
utredningens resultat konstaterat att den mest effektiva processen är att leveransteamet finns 
kvar, för de personer som inte själva kan ta emot, öppna dörren eller ställa in i kylskåpet. 

En stor andel av brukarna behöver stöd med att ta emot och plocka upp varor. Skulle 
leverantörer leverera, skulle det innebära att hemtjänsten skulle behöva möta upp vid varje 
brukares leverans och logistiken för hemtjänsten skulle bli komplex och mycket 
kostnadsdrivande. Om en annan leverantör skulle överta leveransen även för personer som 
inte själva kan öppna dörren så behöver de tillgång till det digitala nyckelsystemet. En 
utredning krävs då både utifrån en juridiskt- och säkerhetsperspektiv för de enskilda. Beaktas 
bör då även att personalkontinuiteten minskar. 
Utredning av leveranssätt visade också på att det inte fanns något intresse eller möjlighet för 
de tillfrågade externa leverantörerna att ta sig an denna helhetslösning som krävs och att det 
inte fanns någon lönsamhet bl.a. på grund av den geografiska spridningen av brukarna. 

Utredning av alternativa leverantörer av måltider är inte gjord. I det tilläggsyttrande nämnden 
för Vård & Omsorg gjorde i maj 2021 så ska förvaltningen beakta möjligheterna till att 
privatisera hela måltidskedjan, utifrån att det ska genera ökad kvalitet för den enskilde. En 
första näringslivsdialog med restaurangägare har genomförts av nämndsordförande. 
Restaurangägare visade på ett stort intresse om att ha fortsatt dialog om frågorna. Under 
hösten kommer en fortsatt planering för näringslivsdialoger tillsammans med nämnden för 
Service ske. 
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3 Sammanfattning 
Kungsbacka kommun, liksom resten av Sveriges kommuner, står inför stora utmaningar 
kommande år med ett ökat kostnadstryck till följd ändrad demografi med fler äldre. Nya 
brukare har dessutom allt högre krav och förväntningar på att kommunens tjänster ska vara 
snabbt tillgängliga och digitaliserade utifrån deras behov och önskemål. Dessa utmaningar 
ställer krav på ett nytänkande när det gäller utformningen av dagens offentliga tjänster. 
En ny målgrupps- och kostnadsanalys har genomförts för att kunna svara på nämndens frågor. 
I dagsläget är digitala inköp genomfört för de personer som har beviljats inköp och nya 
brukare som söker matdistribution hänvisas till att behovet kan tillgodoses igenom digitala 
inköp. Det som kvarstår är att säkerställa förändringen för de personer som idag redan har 
matdistribution. 

Nuvarande leverantör för digitala inköp är inte upphandlad för detta ändamål utan som ett 
ramavtal för kommunen. En ny lösning för digitala inköp behöver därför tas fram skyndsamt. 

Utifrån ny målgrupps- och konsekvensanalys så rekommenderar förvaltningen att, i en 
övergångsfas från nuvarande system, nämnden ska ha som inriktning att upphandla enbart en 
dagligvaruhandlare, för att kunna införa digitala inköp och måltider med en god kvalitet samt 
på ett sätt som uppnår de effekter som eftersträvas. I framtiden kan ett sådant system dock 
vidareutvecklas så att fler leverantörer upphandlas och valfriheten för enskilda ökar.  
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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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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 

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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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 



Utvärdering Digitala inköp Kungsbacka kommun 
 

11 
 

 

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 



Utvärdering Digitala inköp Kungsbacka kommun 
 

18 
 

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. 
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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. 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 2 
 
Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 2 år 2021. 

 
Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med 
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.  

Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021, 18 beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte 
verkställts inom 3 månader. 
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2021 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24 9   

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1   

 - ej fått något erbjudande 0 0   
 - avlidna 1 0   
 - avsagt sig beslut 1 2   
 - Verkställda under kvartalet 16 2   
Summa 25 12   
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3   

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

0 1   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0   

Summa 24 9   
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9   

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2   

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0   

 - ej fått något erbjudande 5 2   



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

- avlidna 0 0   
- avsagt sig beslut 0 3   
- Verkställda under kvartalet 0 4   
Summa 5 11   
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4   

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0   

Summa 5 9   
     

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 

  
  
 
 

Pia Berglund  
Verksamhetschef  
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Anmälan av ordförandebeslut 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Under perioden 2021-06-17 – 2021-08-31 har ordförande för nämnden för Vård & Omsorg Hravn 
Forsne (M) fattat två brådskande beslut, vilka anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap. 40 § 
kommunallagen. 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00150 Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutade på nämndens vägnar den 
10/8 2021 att anta yttrandet över Socialdepartementets remiss: God och nära vård 
– rätt stöd till psykisk hälsa (SOU:2021:6) daterat den 10/8 2020 och översända 
det till kommunstyrelsen som samordnar kommunens remissvar och i sin tur har 
begärt yttrande från Vård & Omsorg senast den 13/8 2021. 

2020-00323 Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutade på nämndens vägnar den 
20/7 2021 att utan begränsningar åter erbjuda verkställighet av ledsagarservice 
inom Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun. Därmed upphävdes det beslut om 
begränsad verkställighet av bistånd i form av ledsagarservice enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:452) som fattades den 30/3 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-31 
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Upphävande av tidigare beslut om begränsad verkställighet av ledsagarservice 

Beslut 
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar på nämndens vägnar att utan begränsningar åter 
erbjuda verkställighet av ledsagarservice inom Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun. Därmed 
upphävs det beslut om begränsad verkställighet av bistånd i form av ledsagarservice enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:452) som fattades den 30/3 2020. 

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 
(2017:725) och nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning: punkt 6.1.1, 2020-09-16, § 72. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 30/3 2020 fattade ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslut om att tillsvidare begränsa 
verkställighet av ledsagarservice inom Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun med anledning av 
inriktningsbeslutet att arbeta för att minimera smittspridning av covid-19. 
 
Den 1/7 2021 gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som finns för att förhindra spridningen av 
covid-19, och sedan dess har antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska. 
Antalet personer som vaccinerat sig fortsätter också att stiga. Folkhälsomyndighetens sammantagna 
bedömning är därför att från och med den 15/7 2021 är möjligt med ytterligare anpassningar av 
restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats. Det innebär att även 
Vård & Omsorg kan göra anpassningar av de tidigare restriktionerna som har införts som 
smittskyddsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-03-30 

Ordförandebeslut, 2020-03-30 
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Hravn Forsne (M) 

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 



 

Undertecknat av följande personer

HRAVN FORSNE
E-Legitimation:
Datum: 2021-07-20 15:13:31
Transaktionsidentitet: d688632045ac94a19115558cd2f256a42b8782ae43cb81f3d72620052de42ac2

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Ordförandebeslut om remiss  
- God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Beslut 
Hravn Forsne, ordförande för nämnden för Vård & Omsorg, beslutar att anta yttrandet, daterat 2021-
08-10, och översända det 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 
Kungsbacka kommun har tillfrågats att yttra sig över Socialdepartementets remiss av utredningen God 
och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Kommunstyrelsen samordnar kommunens 
remissvar och har i sin tur begärt yttrande från Vård & Omsorg senast 2021-08-13.  

God och nära vård - primärvårdsreformen 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) används begreppet huvudman för att peka ut de som är 
övergripande ansvariga för organisering och resurssättning av hälso- och sjukvården, och begreppet 
vårdgivare om de aktörer som tillhandahåller vård till enskilda. Både regionerna och kommunerna är 
huvudmän för hälso- och sjukvården, samtidigt som de kan ha vårdgivare i egen eller extern regi. 
Kommunen ansvarar som huvudman för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de som bor på 
särskilt boende, de som deltar i dagverksamhet och, enligt avtal med regionen, genom hemsjukvård.  

Den 1 juli 2021 infördes ett förtydligande i lag av det grundläggande uppdraget för primärvården. Den 
kommunala vården har redan sedan tidigare ansetts utgöra en del av primärvården, vilket har 
förtydligats i den nya bestämmelsen i 13a kap HSL där det framgår att  

”Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt 
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 
vårdbehov, 
2. se till att vården är lätt tillgänglig, 
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella 
behov och förutsättningar, 
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker 
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inom primärvården, och 
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.” 

Bestämmelsen ska dock inte tolkas som att kommunerna är ensamt ansvariga för all primärvård 
gentemot sina målgrupper, utan det är kommunerna tillsammans med regionerna som ansvarar för 
målgruppernas vanligt förekommande vårdbehov. Traditionellt så har kommunernas hälso- och 
sjukvårdsverksamheter främst inriktats på somatisk vård och demensvård. I proposition 2019/20:164, 
där bestämmelsen i 13a kap HSL föreslogs, framförde regeringen att ingen förändring av det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret var avsett.  

Utredningen Rätt till psykisk hälsa 
I den utredning som nu är aktuell, God och nära vård – rätt till psykisk hälsa (SOU 2021:6), så föreslås 
att det i första punkten i 13a kap 1 § HSL ska förtydligas att primärvården ska ”tillgodose vanligt 

förekommande fysiska och psykiska vårdbehov”. Enligt utredningen är ingen förändring i 
bestämmelsens innebörd avsedd, utan ändringen i lagtexten syftar endast till att lyfta fram 
primärvårdens roll för att omhänderta vanligt förekommande psykisk ohälsa. Ändringen är därmed inte 
menad att innebära någon förändring i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna som 
huvudmän. Utredningen lägger inte fram några övriga förslag.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har gått igenom utredningen och föreslår att nämnden i yttrande 
instämmer i förslaget.  

Beslutsunderlag 
Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 
2021:6), 2021-08-10 

 

 

Hravn Forsne (M) 
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 



 

Undertecknat av följande personer

HRAVN FORSNE
E-Legitimation:
Datum: 2021-08-10 11:15:04
Transaktionsidentitet: 32e7cd9c214bc10abd9491c77ebbbb13827600753b016be1aa5d4bb779929e37

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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Redovisning av inkomna skrivelser under juni, juli och augusti 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-06-01 – 2021-08-31 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00298 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-08-24 KS § 201 Godkännande av 
intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 

2021-00223 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-06-08 KF § 96 Kommunbudget 
2022, Plan 2023-2024 

2021-00223 (Kommunfullmäktige) Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024 

2021-00205 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00195 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00193 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00194 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00169 (Integritetskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 

2021-00160 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-06-08 KF § 106 Fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 

2021-00153 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-06-22 KS § 168 Uppföljning och 
prognos april 2021 för Kungsbacka kommun 

2020-00801 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00416 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-06-22 KS § 174 Förlängning av 
särskilt skäl för politiska möten på distans 
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2020-00416 (Kommunstyrelsens arbetsutskott) Protokollsutdrag 2021-06-15 KSAU § 245 
Revidering av Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när 
särskilda skäl föreligger 

2020-00416 (Kommunstyrelsens arbetsutskott) Regler och förutsättningar för sammanträden 
på distans när särskilda skäl föreligger 

2019-00063 (Kammarrätten i Stockholm) Slutligt beslut om prövningstillstånd i 
mål nr 3441-21 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-31 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson  Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef    Registrator 


