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§ 68 Dnr 2021-00318 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att godkänna förändringen av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Ulrika Högstrand (KD) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde: 
- "Ökad trygghet för våra äldre". 
 
Ledamoten Ermin Škorić (S) anmäler två extra ärenden till dagens sammanträde: 
- "Tillgängliga MBL-protokoll inför samtliga nämndssammanträden" och 
- "Upphörande av avtal med Vardaga för samtliga LOU-upphandlade vård- och 
omsorgsboendeverksamheter avseende Vickan, Blåvingevägen, Kolla och Ekhaga". 
 
2:e vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S) anmäler ett extra ärende till 
dagens sammanträde: 
- "Redovisa omfattning samt upplägg avseende utbildning av vårdpersonal på betald 
arbetstid". 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) prövar om nämnden för Vård & Omsorg kan 
godkänna förändringen av ärendelistan, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 69 Dnr 2021-00205 
Anmälan enligt Lex Maria, Ogiltiga delegeringsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna Gröneberg informerar om en 
händelse där det fanns flera personer i en personalgrupp som saknade giltig 
delegering. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex 
Maria. 

Beslutsunderlag 
Anmälan enligt lex Maria 
Utredning 

Beslutsgång 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg föredrar ärendet. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden för Vård & Omsorg kan notera 
informationen till protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 70 Dnr 2021-00216 
Patientsäkerhetsberättelse delår 2021 

Beslut 
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 
Patientsäkerhetsberättelse delår 2021 

Beslutsgång 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering Ulrika Ström föredrar ärendet. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 71 Dnr 2021-00224 
Kvalitetsberättelse delår 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Kvalitetsberättelse för delår 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsberättelsen är en rapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet 
inom de verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen hos Vård & Omsorg. 
Rapporten tas fram två gånger per år, en ordinarie i början på året och en 
delårsrapport efter sommaren.  

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 individuella ärendena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-08 
Kvalitetsberättelse delår 2021 

Beslutsgång 
Socialt ansvarig samordnare Therése Lindén föredrar ärendet. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 72 Dnr 2021-00261 
Informations- och datasäkerhetsberättelse delår 2021 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Utvecklingsledare Damir Mahmutovic föredrar ärendet. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 73 Dnr 2021-00228 
Delårsrapport 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Delårsrapport 2021. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
återrapporteringsplaner för enheterna Myndighet och Kvarboende för att få budget i 
balans och redovisa det till nämndens sammanträde i oktober 2021. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att 
åtgärdsplanerna tas fram, ta fram risk- och konsekvensanalyser och som är 
samverkade. 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: 
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram återrapporteringsplaner för enheterna 
Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans och redovisa det till nämndens 
sammanträde i oktober 2021. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar på att följande tillägg görs: 
- Ge förvaltningen i uppdrag att, i samband med att åtgärdsplanerna tas fram, ta fram 
risk- och konsekvensanalyser och som är samverkade. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande och Ermin Škorićs (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden prövar först förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande, och 
finner att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
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Ordföranden prövar sedan Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande mot avslag, och finner 
att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
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§ 74 Dnr 2021-00214 
Nämndbudget 2022 

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. 

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att göra en fullständig 
genomlysning av verksamheten för att utreda och föreslå förändringar av 
verksamheten som kan bedrivas av externa aktörer eller på annat sätt bedrivas på ett 
mer kostnadseffektivt sätt. Nämnden ser att förvaltningens personal skall vara 
delaktig i arbetet även ute på enheterna. Fokus skall läggas på den delen av 
verksamheten som förvaltningen av svensk lag inte är bunden att bedriva. Syftet med 
uppdraget är att lägga grunden för en budget i balans inför budgetåren 2023 och 
2024. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

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 
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 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 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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar avslag på förvaltningens att-sats angående certifiering. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar på följande ändring på sidan 14 (punkt 7.1.2): 
- att målet om genomförandeplaner ändras till: Genomförandeplaner ska upprättas, 
för planering av insatsers genomförande och dokumentation, i enlighet med 11 kap. 5 
§ SoL och SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
dokumentation. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag (första 
tilläggsyrkande): 
- Nämnden för vård och omsorg beslutar att en budgetsatsning motsvarande 15 
miljoner kronor på bemanningsförstärkning inom verkställigheten, för våra äldre, 
som omfattar vård- och omsorgsboenden och hemtjänst inklusive en HR-chefstjänst 
på 100% ska genomföras. Pengarna ska omfördelas genom att ta 5 miljoner kronor 
tas från förvaltningsövergripande och 10 miljoner kronor från 
verksamhetsutveckling.  
 
Ermin Škorić (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag (andra 
tilläggsyrkande): 
- Nämnden för vård och omsorg beslutar att äska medel från kommunfullmäktige 
motsvarande hela prognostiserade volymökningen istället för den idag beviljade 
uppräkningen som endast ligger på 50%. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag (tredje 
tilläggsyrkande): 
- Nämnden för vård och omsorg beslutar att äska medel från kommunfullmäktige 
inför öppnandet av vård- och omsorgsboendet Björkris motsvarande den 
prognosticerade kostnad som finns för det aktuella boendet. 
 
Hravn Forsne (M) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag: 
- Förvaltningen får i uppdrag att göra en fullständig genomlysning av verksamheten 
för att utreda och föreslå förändringar av verksamheten som kan bedrivas av externa 
aktörer eller på annat sätt bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Nämnden ser att 
förvaltningens personal skall vara delaktig i arbetet även ute på enheterna. Fokus 
skall läggas på den delen av verksamheten som förvaltningen av svensk lag inte är 
bunden att bedriva. Syftet med uppdraget är att lägga grunden för en budget i balans 
inför budgetåren 2023 och 2024. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns sju förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, Ermin Škorićs (S) avslagsyrkande, Ermin Škorićs (S) 
ändringsyrkande, Ermin Škorićs (S) tre tilläggsyrkanden, och ordförandens eget 
tilläggsyrkande. 
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Ordförande (M) prövar först förvaltningens förslag mot Ermin Škorićs (S) 
avslagsyrkande, och finner att nämnden Vård & Omsorg beslutar i enlighet med 
förvaltningen. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 
Ordförande (M) prövar därefter förvaltningens förslag mot Ermin Škorićs (S) 
ändringsyrkande, och finner att nämnden för Vård & Omsorg beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla ändringsyrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 
Ordförande (M) prövar därefter Ermin Škorićs (S) första tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden för Vård & Omsorg avslår det första tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå första tilläggsyrkandet. 
Nej-röst innebär att bifalla första tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå första tilläggsyrkandet. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   
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Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 
Ordförande (M) prövar därefter Ermin Škorićs (S) andra tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden för Vård & Omsorg avslår det andra tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå andra tilläggsyrkandet. 
Nej-röst innebär att bifalla andra tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå andra tilläggsyrkandet. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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Ordförande (M) prövar därefter Ermin Škorićs (S) tredje tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden för Vård & Omsorg avslår det tredje tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå tredje tilläggsyrkandet. 
Nej-röst innebär att bifalla tredje tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att avslå 
tredje tilläggsyrkandet. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 
Ordförande (M) prövar därefter sitt eget tilläggsyrkande mot avslag, och finner att 
nämnden för Vård & Omsorg bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden prövar därefter förvaltningens förslag, i de delar som under 
sammanträdet inte redan behandlats, och finner att nämnden för Vård & Omsorg 
bifaller det. 
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§ 75 Dnr 2021-00178 
Remiss: Motion - Möjliggör sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden (S) 

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. 

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

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 
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Maj-Britt Rane-Anderssons (S) motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden! 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Hravn Forsne (M) och Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) 
yrkande mot varandra, och finner att nämnden för Vård & Omsorg bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2020-00915 
Information om kommande beslut om förlängning av avtal för Kolla 
vård- och omsorgsboende 

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

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschefen Maria Hallberg informerar om det kommandet beslutet som 
nämnden för Vård & Omsorg ska fatta på nämndsammanträdet den 20/10 2021 kring 
huruvida avtalet med Vardaga Äldreomsorg AB gällande driftentreprenaden av Kolla 
vård- och omsorgsboende ska förlängas eller inte. 

Beslutsgång 
Verksamhetschefen Maria Hallberg föredrar ärendet. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden för Vård & Omsorg kan notera 
informationen till protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 77 Dnr 2020-00871 
Återremitterat ärende: Inriktning för upphandling av 
dagligvaruleverantör för digitala inköp 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inriktningen för kommande upphandling 
ska vara att upphandla en dagligvaruleverantör för digitala inköp med möjlighet för 
fler aktörer att ansluta. 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar på följande ändring görs: 
- Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inriktningen för kommande upphandling 
ska vara att upphandla en dagligvaruleverantör för digitala inköp med möjlighet för 
fler aktörer att ansluta. 
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Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och sitt eget ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot sitt eget ändringsyrkande, och finner 
att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att bifalla ordförandes ändringsyrkande 
Nej-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla ordförandes yrkande. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Jan Österdahl (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service 
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§ 78 Dnr 2021-00319 
Initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra äldre 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg bifaller initiativet och ger förvaltningen i uppdrag: 
- att utreda om det går att hemtjänsten, via lämpligt media, börjar meddela namn och 
bild på den vårdpersonal som ska komma. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Högstrand (KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att hemtjänsten via 
lämpligt media ska börja meddela namn och gärna bild på den vårdpersonal som ska 
komma för att öka tryggheten och minska oron för äldre med vårdbehov i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra äldre, 2021-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Ulrika Högstrands (KD) yrkande om bifall till initiativet. 
 
Ordföranden prövar Ulrika Högstrands (KD) yrkande, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg bifaller initiativet. 
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§ 79 Dnr 2021-00320 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om tillgängliga MBL-protokoll inför 
samtliga nämndssammanträden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att samverkansprotokoll 
ska finnas tillgängliga inför samtliga nämndsammanträden. Förslagsställaren föreslår 
att: 

1. Nämnden för Vård och omsorg beslutar att MBL protokoll, med § 11 och § 19 
ärenden som omfattar bl a nämndens handlingar, ska vara tillgängliga nämndens 
ledamöter och ersättare inför sammanträden och skickas ut till vederbörande 
senast tre dagar innan sammanträdet.  

2. Nämnden för Vård och omsorg beslutar att MBL protokoll ska vara upplagda på 
dagordningen inför varje nämndssammanträde som anmälningsärenden. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om tillgängliga MBL-protokoll inför samtliga 
nämndssammanträden, 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar avslag på initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorićs (S) yrkande om bifall till initiativet och ordförande Hravn Forsnes 
(M) yrkande om avslag på initiativet. 
 
Ordföranden prövar först Ermin Škorićs (S) bifall till initiativets första förslag mot 
avslag, och finner att nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativets första förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
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Ja-röst innebär att avslå initiativets första förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla initiativet första förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster och 1 som avstår, beslutar att avslå initiativets första förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Jan Österdahl (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L)   X 

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

Ordföranden prövar sedan Ermin Škorićs (S) bifall till initiativets andra förslag mot 
avslag, och finner att nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativets andra förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå initiativets andra förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla initiativets andra förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå initiativets andra förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Jan Österdahl (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 80 Dnr 2021-00321 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om upphörande av avtal med Vardaga för 
samtliga LOU-upphandlade vård- och omsorgsboendeverksamheter 
avseende Vickan, Blåvingevägen, Kolla och Ekhaga 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Susanne Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden, med följande motivering: 
- Socialdemokraterna har genom detta initiativrättsärende visat ansvar och tydlighet 
gentemot våra äldre och vår gemensamma välfärd. Det finns inget som rättfärdigar, 
enligt vår mening, att avtalen med utföraren Vardaga ligger fast utan måste upphöra 
omedelbart för de äldres skull och för att de uppenbarligen rör sig om väsentliga 
avtalsbrott. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att samtliga avtal med 
Vardaga Äldreomsorg AB gällande LOU-upphandlade vård- och omsorgsboenden 
ska upphöra. Avtalen avser vård och omsorgsboendena Vickan, Blåvingevägen, 
Kolla och Ekhaga. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om upphörande av avtal med Vardaga för samtliga 
LOU-upphandlade vård- och omsorgsboendeverksamheter avseende Vickan, 
Blåvingevägen, Kolla och Ekhaga, 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M), Bengt Alderin (C) och Hanna Schölander (L) yrkar avslag på 
initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorićs (S) yrkande om bifall till initiativet och ordförandens, Bengt Alderin 
(C) och Hanna Schölander (L) yrkande om avslag på initiativet. 
 
Ordföranden ställer Ermin Škorićs (S) yrkande om bifall till initiativet och sitt eget 
m.fl. yrkande om avslag på initiativet mot varandra, och finner att nämnden för Vård 
& Omsorg avslår initiativet. 
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Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå initiativet. 
Nej-röst innebär att bifalla initiativet. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå initiativet. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Jan Österdahl (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 81 Dnr 2021-00322 
Initiativ från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att redovisa omfattning 
samt upplägg avseende utbildning av vårdpersonal på betald arbetstid 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att 
förvaltningen ska redovisa omfattning samt upplägg avseende utbildning av 
vårdpersonal på betald arbetstid. Redovisning ska ske under ordinarie 
nämndsammanträde i oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att redovisa omfattning samt upplägg 
avseende utbildning av vårdpersonal på betald arbetstid, 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Schölander (L) yrkar att följande ändring görs i initiativet: 
- Att det ska redovisas per den 31/12 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Maj-Britt Rane-Anderssons (S) initiativ, Hanna Schölanders (L) ändringsyrkande 
och ordförandens yrkande om avslag på initiativet. 
 
Ordföranden prövar först Hanna Schölanders (L) ändringsyrkande mot bifall, och 
finner att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
 
Ordföranden ställer sedan Maj-Britt Rane-Anderssons (S) initiativ och sitt eget 
yrkande om avslag på initiativet mot varandra, och finner att nämnden för Vård & 
Omsorg avslår initiativet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden för Vård & 
Omsorg godkänner: 
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Ja-röst innebär att avslå initiativet. 
Nej-röst innebär att bifalla initiativet. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå initiativet. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Jan Österdahl (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 82 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (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 för Vård & Omsorg 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. 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 83 Dnr 2021-00277 
Anmälan av ordförandebeslut 2021 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden för Vård & Omsorg kan notera 
informationen till protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 84 Dnr 2021-00200 
Redovisning av inkomna skrivelser under juni, juli och augusti 2021 

Beslut 
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 

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 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden för Vård & Omsorg kan notera 
informationen till protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 85 Dnr 2021-00044 
Information från ledamöter och förvaltning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om följande: 

 Restriktionerna kommer inte upphöra helt och hållet för förvaltningen efter 
den 29/9 2021. Det kommer fortfarande vara vissa restriktioner som gäller, 
liksom användandet av skyddsutrustning. 

 Arbetet med förslag till förvaltningsbudget pågår för fullt ute i 
verksamheterna samt att de politiska målen som har satts ska omhändertas. 

 Har haft en överlämning till Karl Lundgren som kommer att tillträda som 
tillförordnad förvaltningschef och till kommundirektören Malin Aronsson. 
Eva Apelvi kommer vara tillförordnad förvaltningschef under två veckor. 

 Rekryteringsprocessen pågår av ny förvaltningschef. 

 Lillemor har överlämnat det formella uppdraget som ordförande för den 
regionala samverkan till Halmstads kommun.  

 Lillemor återrapporterar pågående uppdrag i regional samverkan till CGH 
som består av region- och kommundirektörerna den 16 september. 

 Sedan Lillemor tillträdde som förvaltningschef 2014 så har Vård & Omsorg i 
Kungsbacka kommun fått ungefär 60 miljoner kronor i EU-stöd för att 
möjliggöra den digitala transformationen. 

 Lillemor tackar för att politiken under så många år haft förtroendet för henne 
i sina olika chefsroller i Kungsbacka och nu för rollen som förvaltningschef i 
Vård & Omsorg. Lillemor uppskattar främst det goda samarbetet och 
samtalsklimatet som har funnits för att kunna genomföra de omfattande 
förändringar som ständigt krävs i en samhällsviktig verksamhet. 

  

Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi informerar om följande: 

 Det vaccinationsuppdrag kommunerna haft utifrån ett behov med anledning 
av en samhällskris är avslutat så när som på en tredje dos till de som av 
behandlande läkare bedömt behöva det utifrån ett mycket försvagat 
immunförsvar. Detta innebär att kommunerna nu övergår till sitt ordinarie 
uppdrag inom kommunal hemsjukvård och gällande hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan region och kommun. 

 Under krisläget har det varit ett mycket gott samarbete mellan region och 
kommun. Fortsatt samordning sker och Eva är också i fortsättningen 
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Kungsbacka kommuns representant för en kommunikationsväg in i 
kommunen i händelse av frågor som skulle kunna uppkomma. Eva säger att 
det är av vikt att vi återgår till det normalläge som gällde innan pandemin och 
att vi inte råkar hamna i en ”ansvarsglidning” som gör vår gränsdragning mot 
gällande avtal otydlig och därmed riskerar att bli patientosäker eller att vi får 
övervältringskostnader genom att belasta kommunal hälso- och sjukvård så 
att vi behöver bemanna extra. 

 Eventuellt nya nationella beslut om vaccin till barn ner till 12 år och/eller en 
tredje dos till hela befolkningen finns inte i nuläget men är av vikt att bevaka. 

 Om regionen avser att efterfråga kommunernas bistånd för vaccinuppdrag så 
beslutas det hos kommunchefsgruppen. 

 Dessa avstämningsfrågor är, förutom i den gemensamma 
vaccinationssamordningsgruppen, aktuella i alla region-kommunala nätverk 
såsom kommunchefer, socialchefsgruppen och MAS-nätverket. 
 

Ordförande Hravn Forsne (M) framför nämndens tack till Lillemor för ett gott chefs- 
och ledarskap med stort engagemang och driv. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden för Vård & Omsorg kan notera 
informationen till protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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