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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 17 november 2021 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Bengt Alderin (C) 

1.  Tillkommande och utgående 
ärenden 
 

 Förslag till beslut 
    

2.  Anmälan enligt lex Maria, 
Utsatt läkemedel har givits 
Lotta Kjellner, MAS 
13.05-13.15 

2021-00347  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.     

3.  Anmälan enligt lex Sarah, 
Bristande bemötande 
Therése Lindén, SAS 
13.15-13.25 

2021-00334  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

4.  Anmälan enligt Lex Sarah, 
Funktionalitet i 
verksamhetssystemet Combine  
Therése Lindén, SAS 
13.25-13.35 

2021-00371  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 
 

5.  Information om revidering av 
riktlinje för klagomåls- och 
synpunktshantering 
Therése Lindén, SAS, Cecilia 
Wahlgren, registrator 
13.35-13.45 

2021-00366  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Leva livet-priset 2021 
Hravn Forsne (M) 
13.45-13.50 

2021-00248  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att utse 
arbetslaget på Sandlyckans vård- och 
omsorgsboende till vinnare av Leva livet-priset 
2021. 
 

7.  Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas vård- 
och omsorgsboenden 
Anna Gröneberg, MAS 
13.50-14.00 
 

2021-00373  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

8.  Investeringsplan 2023–2027 
Annakarin Svennebjer 
14.00-14.05 

2021-00354  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner 
investeringsplan 2023–2027. 
 

9.  Ekonomisk uppföljning per 
september 2021 
Annakarin Svennebjer 
14.05-14.10 

2021-00355  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 
 

10.  Information om Branschrådet 
Eva Apelvi 
14.10-14.15 

2021-00376  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

11.  Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen 
2021 kvartal 3 
 

2021-00005  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 3 år 2021. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Sammanträdesdag december 
2022 för nämnden för Vård & 
Omsorg 
 

2021-00278  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att flytta 
sammanträdet den 14 september 2022 till den 21 
september 2022. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ha 
sammanträde den 15 december 2022. Nämndens 
sammanträden startar klockan 13. Lokal framgår av 
kallelsen.  
 

13.  Paus 14.15-14.30   

14.  Information om ramtilldelning 
enligt kommunbudget 
Christina Hermansson, 
ekonomichef 
kommunledningskontoret 
Ing-Britt Blomberg, enhetschef 
kommunledningskontoret 
14.30-14.45 

2021-00375  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

15.  Anmälan av ordförandebeslut 
2021 
 

2021-00277  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 
 

16.  Redovisning av inkomna 
skrivelser under oktober 2021 
 

2021-00341  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

17.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2021-00044  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet.        

 
Hravn Forsne (M) 
ordförande 

Emma Pettersson 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-10-21 
Diarienummer 
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Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Leva livet-priset 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att utse arbetslaget på Sandlyckans vård- och omsorgsboende 
till vinnare av Leva livet-priset 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 april 2007 inrättade kommunfullmäktige Leva livet-priset efter initiativ från den dåvarande 
ordföranden i nämnden för Äldreomsorg Marianne Kierkemann (M). Leva livet-priset delades för 
första gången ut 2008. Sedan dess har det årligen tilldelats en enskild person eller ett arbetslag 
anställda inom Äldreomsorg, senare Vård & Omsorg, som genom sitt engagemang och nytänkande 
systematiskt förbättrat arbetet på arbetsplatsen, främjat samarbetet runt brukaren, vilket har bidragit till 
att stärka yrkesrollen och i sin tur ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvaliteten för äldre. 
Prissumman på 10 000 kronor har använts till kompetensutveckling inom något område som har 
anknytning till förvaltningens verksamhet och har skett fristående eller i kombination med annan 
aktivitet. 
 
Under våren 2020 uppmärksammade den dåvarande ordföranden i nämnden för Vård & Omsorg Lisa 
Andersson (M) att stadgarna för Leva livet-priset inte hade reviderats på länge samt att det fanns en del 
otydligheter. Förvaltningen tog fram förslag till reviderade stadgar och som nämnden antog den 
26 oktober 2020. Stadgarna gäller för pris som delas ut från 2021 och framåt. Det som är nytt från 
2021 är bland annat att Leva livet-priset endast kan tilldelas ett arbetslag (både kommunalt anställda 
och privat anställda i kommunalt finansierad verksamhet) och att prissumman från ett år kan föras över 
till nästa års prissumma. 
 
Mot bakgrund av att det hade inkommit två nomineringar under 2020 så föreslog nämnden för Vård & 
Omsorgs presidium, beståendes av ordförande Hravn Forsne (M), 1:e vice ordförande Bengt Alderin 
(C) och 2:e vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S), för nämnden för Vård & Omsorg att inte 
dela ut Leva livet-priset 2020, vilket nämnden beslutade den 17 februari 2021. För 2021 finns det 
därför 20 000 kronor att dela ut. 
 
Under 2021 har det också inkommit två nomineringar. Förvaltningen har informerat om att det är 
möjligt att nominera till Leva livet-priset på både Kungsbacka kommuns intranät ”Insidan” och 
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Kungsbacka kommuns hemsida, TV-skärmar i verksamhetens lokaler, satt upp affischer på vård- och 
omsorgsboenden, gjort en e-tjänst för att göra det enklare att nominera samt skickat ut mejl till 
samtliga chefer i både egenregin, de externa utförarna av boendeentreprenaderna och LOV-företagen 
samt till representanterna och ersättarna vid Forum Pensionärsorganisationer. Precis som förra året har 
året präglats av Coronapandemin, vilket kan vara en förklaring till att det inkommit färre nomineringar 
i jämförelse mot vad det gjorde innan pandemin. Båda nomineringarna avser Sandlyckans vård- och 
omsorgsboende. Presidiet föreslår därför nämnden för Vård & Omsorg att utse arbetslaget på 
Sandlyckans vård- och omsorgsboende till vinnare av Leva livet-priset 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

Förslag till Leva livet-priset 2021, 2021-10-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 



Förslag till Leva livet-priset 2021 
Nominering Arbetslag 
Sandra Sjöstrand, Caroline Vård och Linda 
Kristiansson 

Sandlyckans vård- och omsorgsboende 

Anhörig Avdelning F på Sandlyckans vård- och 
omsorgsboende 

 





Sandlyckans Vård och Omsorgsboende  Kungsbacka 2021-09-30 

 
 
Vi vill nominera hela det fantastiska arbetslaget på Sandlyckan Vård och 
Omsorgsboende till Leva livet-priset! 
 
Arbetslaget på Sandlyckan är, i alla sina olika professioner, en modern och framåtsträvande 
organisation som genomsyras av hög delaktighet och prestigelöshet. Med den goda 
kommunikationen, det samarbete och framförallt den arbetsglädje som följer av detta 
möjliggör för alla i arbetslaget Sandlyckan att skänka sin professionalitet, sin kunskap, sitt 
engagemang och sin omtanke till de äldre. 
 
På Sandlyckan har det arbetats fram ett klimat som tillåter var och en att bli uppskattad och 
respekterad för den du är och det du bidrar med. I många sammanhang så pratar vi ofta om 
just detta, att sträva efter att uppskatta och respektera olikheterna hos varandra, och på 
Sandlyckan fungerar det verkligen så. I relationerna i arbetslaget skapar det en harmoni och 
trygghet som stimulerar och ger mod att våga. Att våga hitta nya vägar och att våga ta plats 
för att ge det bästa av sig själv. Oavsett om vi lever i tider av bekymmerslöshet och glädje 
eller i tider av svårigheter och sorg. 
 
De äldre som bor på Sandlyckan möts varje dag av oss i vårt arbetslag. De möts av omtanke 
för att vad man får av varandra är så lätt att ge vidare. De möts av olika professioner som 
tillsammans skapar den bästa vården och omsorgen i sitt lärande av varandra. De är trygga 
för att vi tillsammans skapar trygghet och de är sin egen, i sitt hem och med sitt eget 
bestämmande, stödda av vår omsorg. 
 
 
Sandra Sjöstrand 
Caroline Vård 
Linda Kristiansson 
Sandlyckan Vård och Omsorgsboende 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardagas vård- och omsorgsboenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete ska kontroll göras med den frekvens och i den 
omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Den 20 oktober 2021 avslutades nämndens externa 
kvalitetssäkring av vård- och omsorgsboenden i extern regi. Den 20 oktober gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att: 

- ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens driftentreprenader 
ska ske samt 

- genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en säker och god vård 
och omsorg för den enskilde. 

Utökad kvalitetssäkring och uppföljning genomförs utifrån ett urval av kontrollpunkter vilka baseras 
på resultat av genomförd extern kvalitetssäkring. Främst ligger de brister som framkommit i samband 
med den externa kvalitetssäkringen till grund för utökad kvalitetssäkring och uppföljning. 
Övergripande genomförs utökad kvalitetssäkring och uppföljning i syfte att säkerställa vård och 
omsorg utifrån ett individperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardaga Äldreomsorg AB:s vård- och omsorgsboenden, 
2021-10-27 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-10-20, § 87 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Nämnden för Service, Fackliga organisationer 
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Karl Lundgren      Anna Gröneberg 

Tillförordnad förvaltningschef   Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardaga Äldreomsorg 
AB:s vård- och omsorgsboenden 
 
 

Inledning 
I kommunallag (2017:725) anges att kommuner kan besluta att överlämna skötseln 
av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en 
juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om skötseln av en 
kommunal angelägenhet. 
Det anges vidare att om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en 
offentlig uppgift till privat utförare att driva i extern regi, kvarstår ändå kommunen 
som huvudman för verksamheten. Detta innebär att nämnden för Vård & Omsorg är 
huvudman och ansvarar ytterst för den verksamhet som bedrivs i extern regi. 

Nämnden ansvarar således för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende 
insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och enligt 
överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. 

I kommunallagen anges även att nämnderna ansvarar för att se till att all verksamhet 
som ingår i nämndens ansvarsområde bedrivs enligt mål, föreskrifter och riktlinjer, 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Nämnden för Vård & Omsorg är därför skyldig att kontrollera 
och följa upp verksamhet som genom avtal bedrivs i extern regi och att i avtalen 
tillse att allmänheten ges möjlighet till insyn även i den här delen av nämndens 
verksamhet. 

Förvaltningens ordinarie uppföljning 
Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9 så att insatser inom vård och omsorg 
systematiskt och fortlöpande utvecklas, säkras och granskas för att säkerställa att 
erbjudna insatser uppfyller kraven på god vård och omsorg.  
 
Utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete följer förvaltningen för Vård & 
Omsorg regelmässigt upp externa utförare genom dels så kallad avtalsuppföljning 
dels egenkontroll. Förvaltningen genomför uppföljning via kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse del- och helår. Förvaltningen genomför även så kallade 
händelsestyrd uppföljning vid behov.  
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Extern kvalitetssäkring 
Vardaga Äldreomsorg AB (nedan utföraren) driver per oktober år 2021 fyra av 
kommunens vård- och omsorgsboenden som driftentreprenad.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg genomförde under år 2020 flertalet granskningar 
av utförarens verksamhet i form av;  

 egenkontroll, med tillhörande uppföljning,  
 händelsestyrd uppföljning med begäran om kompletterande uppgifter,  
 avtalsuppföljning, med tillhörande uppföljning samt  
 utredning allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada. 

Förvaltningen fick genom ovan granskningar upprepade indikationer om att driften 
eventuellt var bristfällig och inte förenlig med avtal.  
 
Förvaltningen gav i uppdrag åt revisionsbyrån EY att genomföra en objektiv 
kvalitetssäkring av utförarens drift av samtliga fyra driftentreprenader med syfte att 
återskapa förtroende för utföraren genom att kvalitetssäkra följsamhet till; 
 

 avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav, 
 avtal utifrån erbjuden kvalitet samt 
 utförarens egna upprättade förbättringsåtgärder 

 
Förvaltningen har utifrån detta tillsett att nedanstående områden granskats i 
genomförd kvalitetssäkring. 
 

Leverantörens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
  

 Kontroll av att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är 
implementerat, används i verksamheten och ger den effekt för 
omsorgstagarna i verksamheten som utföraren har presenterat i aktuella avtal. 

 Kontroll av att det inte finns brister i det avtalade ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete, eller i metodiken för uppföljning och ständigt 
förbättringsarbete som utföraren arbetar utefter enligt aktuella avtal. 

 

Leverantörens följsamhet till avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav 
 

 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 så att kraven på en god 
vård uppfylls. 

 

Leverantörens följsamhet till avtal utifrån erbjuden kvalitet 
 

 Kontroll av utförarens följsamhet till aktuella avtal. Hur säkerställs att den 
kvalitet som erbjudits i form av mervärden vid upphandlingstillfället 
levereras löpande under aktuell avtalsperiod?  
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Leverantörens följsamhet till upprättade förbättringsåtgärder 
  

 Kontroll av att åtgärderna utifrån Lex-Maria-utredningen är implementerade, 
används i verksamheten och ger den effekt för patienterna i verksamheten 
som utföraren har presenterat i aktuella handlingsplaner, åtgärder och bilagor. 

 Kontroll av att åtgärder i handlingsplan, nya rutiner mm som utföraren 
upprättat i samband med förvaltningens granskning/uppföljning är 
implementerade, efterlevs samt ger effekt för den enskilde omsorgstagaren. 

 
Kvalitetssäkringen pågick mellan april- oktober år 2021.  
 

Utökad kvalitetssäkring och uppföljning  
 
Per den 20 oktober 2021 avslutades nämndens externa kvalitetssäkring av vård- och 
omsorgsboenden i extern regi.  
Förvaltningen fick som del i beslut om fortsatt arbete efter avslutad kvalitetssäkring 
på nämndens sammanträde i oktober år 2021 i uppdrag att; 
 

 ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens 
driftentreprenader ska ske samt  

 genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en säker 
och god vård och omsorg för den enskilde.  

 
Utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete ska kontroll göras med den 
frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Utökad kvalitetssäkring och uppföljning utgår ifrån ovan nämnda områden i avslutad 
extern kvalitetssäkring och utgör lednings- och styrningsunderlag på övergripande 
nivå. Utökad kvalitetssäkring och uppföljning genomförs utifrån ett urval av 
kontrollpunkter vilka baseras på resultat av genomförd extern kvalitetssäkring. 
Främst ligger de brister som framkommit i samband med kvalitetssäkringen till 
grund för utökad kvalitetssäkring och uppföljning. Övergripande genomförs utökad 
kvalitetssäkring och uppföljning i syfte att säkerställa vård och omsorg utifrån ett 
individperspektiv. 
 
Omfattningen av utökad kvalitetssäkring och uppföljning anpassas utifrån behov och 
utifrån det inkomna resultatet.  
 

Förankring 
Resultat av utökad kvalitetssäkring och uppföljning rapporteras löpande till av 
förvaltningen utsedd styrgrupp och nämnd. Styrgruppen kommunicerar behov av 
åtgärder till förvaltningsledning och utföraren.  
 

Ansvar 
Respektive ansvarig chef, både inom förvaltningen samt hos utföraren, ansvarar för 
att åtgärder vidtas i verksamheten samt tillser att ekonomiska förutsättningar finns 
för dessa, i enlighet med parternas åtagande i aktuella avtal. 
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Konsekvenser 
Förvaltningens ordinarie uppföljning hanteras enligt befintlig struktur. 
Förvaltningschef beslutar om eventuella avsteg ska göras från ordinarie uppföljning i 
förhållande till utökad kvalitetssäkring och uppföljning. Utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning innebär ekonomiska konsekvenser i form av utökade personella resurser 
för att kunna genomföra uppdraget. Om åtgärder behöver vidtas av huvudman och 
vårdgivare utifrån resultat av utökad kvalitetssäkring och uppföljning kan detta också 
innebära ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 
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§ 87 Dnr 2021-00337 
Förvaltningens fortsatta ärende efter avslutad kvalitetssäkring av vård- 
och omsorgsboenden i extern regi 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att vidta 
fortsatta åtgärder i enlighet med aktuella driftentreprenadavtal och inleda samtal med 
Vardaga Äldreomsorg AB.   

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att leda 
eventuella förhandlingar och rätt att underteckna framställan om ersättning. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens samtliga driftentreprenader för 
att säkerställa en säker och god vård och omsorg för den enskilde.   

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen till nämndsammanträdet i 
november 2021 ska ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av 
nämndens driftentreprenader ska ske.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden, med följande motivering: 

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut eftersom avtalen inte har 
följts och det måste vara praxis att vidta nödvändiga åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Per den 20 oktober 2021 är nämndens externa kvalitetssäkring av vård- och 
omsorgsboenden i extern regi avslutad och revisionsbyrån EY har till nämnden 
överlämnat slutrapportering av granskningen av Kolla, Blåvingevägen, Vickan och 
Ekhaga vård- och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 
förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att leda 
eventuella förhandlingar och rätt att underteckna framställan om ersättning. 

Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 

nämnden även ska besluta följande: 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att avtal med Vardaga, avseende samtliga 
boenden, ska avslutas som senast per den 2021-12-31.   

Ordförande (M) yrkar avslag till Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

Ulrika Högstrand (KD) yrkar bifall till ordförandens (M) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, ordförandens (M) m.fl. ändringsyrkande och Ermin Škorić (S) m.fl. 

tilläggsyrkande. 

Ordförande prövar först förvaltningens förslag mot ordförandens (M) 
ändringsyrkande, och finner att nämnden bifaller ändringsyrkandet.  

Ordförande prövar sedan förvaltningens förslag med undantag för andra 
beslutsmeningen och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
undantag för andra beslutsmeningen.  

Ordförande ställer sedan Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande mot ordförandens yrkande 
om avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla tilläggsyrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 2 ja-röster mot 9 nej-röster, beslutar att bifalla 
avslagsyrkandet.  

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  

Hanna Schölander (L)  X  

Ulrika Högstrand (KD)  X  

Tommy Bech (SD)  X  
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Ermin Škorić (S) X   

Hravn Forsne (M)  X  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Förvaltningen för Service, Fackliga organisationer 



 
 

Datum 

2021-10-14 
Diarienummer 

VO 2021-00354 

 
 

 
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 

 
Investeringsplan 2023–2027 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner investeringsplan 2023–2027. 

Sammanfattning  
Syftet med investeringsplanen är att redovisa nämndens investeringsbehov 2023–2027 och översända 
denna till kommunstyrelsen för beslut. Beloppen redovisas i tkr. 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Löpande 
investeringar 

     

Återinvesteringar 5 000 5 500 5 500 6 000 6 000 

Övriga 
investeringar 

     

Tekniska 
lösningar 

2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Karl Lundgren       Annakarin Svennebjer  

Tillförordnad förvaltningschef    Ekonomichef     



 
 

Datum 

2021-10-15 
Diarienummer 

VO 2021-00355 

 
 

 
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 

 
Ekonomisk uppföljning per september 2021 
 

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

Sammanfattning  
Vård & Omsorg har ett positivt resultat efter september månads utgång om +6,9 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret 202 visar på en budget i balans. 

Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för augusti månad är 7,69 procent, vilket är 0,26 procentenheter 
lägre än samma månad föregående år 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-15 

Månadsrapport september 2021, 2021-10-25 

 

 

Karl Lundgren       Annakarin Svennebjer  

Tillförordnad förvaltningschef    Ekonomichef     
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Månadsrapport september 2021 

Utfall & prognos i driften 

Verksamhet Budgetavvikelse Helårsprognos 

Nämnd 189 0 
Förvaltningsgemensamt 5 072 4 500 
Kvarboende -8 859 -6 000 
VÅBO 13 762  12 000 
HSV 844 0 
Verksamhetsutveckling 1 005 0 
Myndighetsutövning  -7 417 -11 500 
Entreprenader -704 0 
Ekonomi 428 0 
HR 849 1 000 
Kansli och kommunikation 471 0 
Vikariecenter 1 235 0 
Totalt:  6 876 0 

  
 
 Varav statsbidrag tkr 
 Utfall tkr Belopp tkr 

1850        Teknik, kvalitet och effektivitet 856 1 272 

1853        Äldreomsorgssatsningen inkl externa 22 249 33 009 

1871         Motverka ensamhet bland äldre 749 5 023 

1874        Äldreomsorgslyftet inkl externa 8 123 28 006 

Summa: 31 977 67 310 

 
Varav Covid-19 i tkr 
           Utfall  

Sjuklöner jan -,aug ersättning staten  5 288  

Merkostnader Covid-19 dec 2020 4 983  

Summa:                                                                                                                  10 271  
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Investeringar, tkr 

   Utfall Budget Helårsprognos 

Löpande investeringar                                      4 451 6 871 6 871 

Övriga investeringar                                             14  3 998 3 998 

 
 

Verksamhet Kommentarer 
 

Kvarboende 
Särskilda uppdrag 
Utfall:          -2 689 tkr 
Prognos:     - 2 000 tkr 
 
Hemtjänst 
Utfall:           -6 170 tkr 
Prognos:       -4 000 tkr 

 

Covid-teamet ligger under särskilda uppdrag. De har i augusti 
ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Övriga verksamheter 
ligger i balans. 
 

Den utökade kringtiden efter Arbetsmiljöverkets 
föreläggande gör att personalkostnaden ökat. För att 
hemtjänstersättningen ska täcka den utökade kringtiden 
måste effektiviseringar ske med i snitt 2,5 årsarbetare per 
hemtjänstgrupp. 
Arbetet med central schemaläggning påbörjas under hösten 
för att få en mer objektiv planering, samt kunna ha ett större 
perspektiv, vilket medför att exempelvis enheter kan 
samarbeta mer över gränserna. Det pågår även en analys av 
planeringen och bemanningen för enheter med underskott.  

Övertiden är fortsatt hög och ett arbete pågår med att minska 
den i samband med översyn av planeringen. Målet är att 
varje enhet ska minska sin övertid med 15%. 
Analys av processerna inom Hemtjänsten pågår med hjälp 
av Ensolution. När resultatet är klart kommer en åtgärdsplan 
att kopplas till de slutsatser genomlysningen visar. 

Dessa åtgärder förväntas minska underskottet så att 
enheterna har ett balanserat resultat under hösten. Det finns 
även andra åtgärder framtagna där effekterna ska utredas. 

 
Vård och 
omsorgsboende 
Utfall:    13 762 tkr 
Prognos: 12 000 tkr 
 

 
Prognosen visar ett överskott på 12 000 tkr. Den största 
anledningen till överskottet är att platserna på Särö vård och 
omsorgsboende inte har fyllts i samma takt som 
verksamheten räknade med. Överskottet beror även på att 
dagomsorgen inte varit öppen i normal omfattning under 
pandemin. Vi ser också att de aktiviteter verksamheten har 
fått statsbidrag för har tagit längre tid att införas än planerat.  
Under sommaren har en avdelning tomhållits på Smedjans 
korttidsenhet för att ha beredskap för eventuella Covid-
platser. Eftersom det varit låg beläggning på dessa platser har 
verksamheten genererat ett överskott.  
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I prognosen ligger även beräknat ökade kostnader med 2 
miljoner kronor för att VO kommer att få betala tomhyror för 
lägenheterna på Bukärrsgårdens vård och omsorgsboende.  

 
Hemsjukvård och 
rehabilitering 
Utfall:   844 tkr 
Prognos:     0 tkr 

 
Prognosen är att utfallet följer budget. 

 
Myndighetsutövning 
Bistånd:  
Utfall:       -7 417 tkr   
Prognos: -11 500 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenader: 
Utfall:           - 704tkr 
Prognos:          0 tkr 

 

Myndighets underskott består av högre antal 
hemtjänsttimmar än budgeterat. Ingen uppräkning av antal 
timmar har gjorts de senaste åren. Att timmarna ökat beror 
även på Covid-relaterade orsaker, så som att växelvård, 
korttid och dagomsorg har varit stängda, men nu öppnats 
upp, fast i mindre omfattning än före pandemin. 
Effektiviseringsprojekten på ca 7 700 tkr för digitala inköp 
och matdistribution samt 500 tkr för automatiseringar, är 
ännu ej genomförda. De tekniska förutsättningarna för att 
automatisera Myndighets processer finns ännu inte 
tillgängliga i Kungsbacka. 
Samtliga processer har kartlagts för att optimera och 
kvalitetssäkra handläggningsprocessen. Genomgång av 
beviljade insatser görs kontinuerligt. 

Möten pågår mellan VO och IF för att skapa en kontinuerlig 
dialog och förbättra processerna mellan IF och VO. Både 
gällande ledtider och hantering av kostnader och 
ersättningar utifrån reglementes förändring. Detta i syfte att 
på sikt minska antalet beviljade SoLtimmar och därmed 
kostnaderna för brukare under 65 år. 

Genomlysning av processerna inom Myndighet och 
Hemtjänsten samt mellan VO och IF pågår med hjälp av 
Ensolution. När resultatet av detta är klart kommer en 
åtgärdsplan att kopplas till detta. 

Ökat fokus på det förebyggande arbetet i syfte att förlänga 
inträdet till Vård och Omsorg. 

 
Prognosen är att utfallet förväntas följa budget. 

 

Verksamhetsutveckling 
Utfall.             1 005 tkr 
Prognos                 0 tkr 

  
Överskottet om 1,0 miljoner kronor avser främst att en intäkt 
statsbidrag för merkostnader Covid-19 avseende december 
2020 med 4,4 miljoner kronor. I årets resultat finns även 
merkostnader för sjukvårdsmaterial för Covid-19 med ca 5,8 
miljoner kronor. Det finns även tjänster som inte är tillsatta 
vilket bidrar till överskottet. 
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Ekonomi 
Utfall:        428 tkr 
Prognos:        0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
HR 
Utfall:           849 tkr 
Prognos:    1 000 tkr 

 

Prognosen visar på ett överskott om 1 miljon kronor. Vilket 
främst beror på lägre personalkostnader och 
utbildningsmedel som inte kommer att användas i beräknad 
omfattning, samt medel som sökts från Omställningsfonden 

 
Kansli och 
kommunikation 
Utfall:         471 tkr 
Prognos:         0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
Nämnd  
Utfall:       189 tkr 
Prognos:       0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
Förvaltning gemensamt 
Utfall:     5 072 tkr  
Prognos:  4 500 tkr 

 

Det positiva överskottet om 5 miljoner kronor beror främst 
på att det finns en förvaltningsreserv om drygt 4,5 miljoner 
kronor som ej använts.  

Vikariecenter 
Utfall         1 235tkr 
Prognos:       0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget. Överskott fördelas till 
berörda förvaltningar. 

 

Sammanfattning 

Vård och omsorg visar på ett överskott om 6,8 miljoner kronor efter september 
månad.  Prognosen visar ett resultat om +- 0 vid årets slut. 
Sjuklöneersättningar och ersättning för merkostnader Covid-19 december 2020 ingår 
i resultatet med närmare 9 miljoner kronor.  
Merkostnader for Covid-19 2021, belastar resultatet med ca -9 miljoner kronor. Inget 
besked har ännu kommit om staten kommer att betala ut ersättning för dessa 
kostnader.  
Hyresregleringen för det nya omsorgsboendet i Särö är klar. Dock kvarstår att 
förvaltningen får betala tomhyror för Bukärr fram till 2024 om ingen annan 
verksamhet tar över lokalerna. Tomyrorna beräknas kosta ca 2,5 miljoner kronor per 
år. 

Vård och omsorg har rekvirerat statsbidrag med ca 67 miljoner kronor för 2021. 
Dessa medel kommer även att fördelas till de externa utförarna. 
Medlen tillförs den egna regin allt eftersom aktiviteter påbörjas/genomförs och 
kostnaderna uppstår.  
 

Prognosen visar på ett resultat om +-0 miljoner kronor, osäkerhet finns främst kring 
de förseningar som skett för effektiviseringarna samt arbetsmiljöanpassningar som 
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genomförts inom hemtjänsten. 
 
Förvaltningen tog fram ett antal effektiviseringar 2020. Ett par av dessa 
effektiviseringar kvarstår och införandet har försenats främst på grund av rådande 
Covid-19 pandemin. Arbete pågår för att kunna införa dessa kvarstående 
effektiviseringar under 2021-2022 

 
För att på sikt få en budget i balans och nå målbilden arbetar förvaltningen att 
fokusera på fyra områden: 

 
Tydligare projektstyrning som skapar förutsättningar för prioritering av 
utvecklingsinitiativ, resurshantering och samlad effekthemtagning och 
nyttorealisering. 
 
Vård & Omsorg kommer att införa ett samlat analys- och beslutstöd för att på så vis 
kunna följa de långsiktiga verksamhetsmålen.  
 
Ett arbete pågår för att ta fram en strategi för digital transformation för att på så vis 
öka vår digitala förmåga. 
 
Förvaltningen arbetar med en medskapande arbetsplatskultur och fokuserar främst på 
att behålla och utveckla personal i vår kompetensförsörjningsplan. 
 
NyckEffeltaEffektiviseringar 
Effektiviseringar 2020 

Antal hemtjänsttimmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd Prognos införande Belopp, tkr 
Digitala matinköp 2022 700 
Förändrad matleverans hemtjänst 2022 7 000 
Patientavgifter HSV Årsskifte 21-22 200 
Automatisering processer myndighet Pågående 500 

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla 
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Antal hemtjänsttimmar 

 
 
Timmarna för september månad fortsätter att öka efter att ha minskat under första 
halvåret. 
Ackumulerat ligger vi 21 700 timmar över budget, men 800 timmar lägre än 
föregående år. 
 
Det är fortfarande ett svårprognostiserat läge på grund av pandemin och dess 
konsekvenser. Växelvård, korttid och dagomsorg har börjat öppna upp allt mer, men 
ännu ser vi inte effekterna av full drift. 
 

Antal personer som väntar på en plats till särskilt boende 

 
 
I slutet av september stod 27 personer i kö. Av dessa var 17 personer dementa.  
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Sjukfrånvaro  

 
Sjukfrånvaron totalt under augusti 2021 är 7,69% vilket är 0,26 procentenheter lägre 
än under samma period föregående år. Den är därmed på normal nivå jämfört med 
föregående år förutom 2020. Korttidsfrånvaron är 0,02 procentenheter lägre jämfört 
med samma period föregående år och långtidsfrånvaron är 0,24 procentenheter lägre. 
Den långa sjukfrånvaron (dag 1-14) är dominerande 2021 jämfört med 
korttidsfrånvaron, precis som under samma period 2020. Från 11 mars 2020 slopades 
karensavdraget vilket påverkade korttidsfrånvaron. Detta är förväntade siffror utifrån 
situationen med Covid-19.  

Samtliga våra enheter bedriver löpande tillsammans med förvaltningens 
stödfunktioner ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete med både rehabilitering 
och förebyggande åtgärder.  
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Sysselsättningsgrader 

 
Förvaltningen är fortsatt en del av den kommungemensamma gruppen som arbetar 
för ”Heltid som Norm” där arbetsgivaren tillsammans med fackliga parter arbetar för 

att skapa en heltidsorganisation istället för deltidsorganisation. På förvaltningen har 
en omstart skett av en partsgemensam arbetsgrupp som under våren arbetar utifrån 
ett uppdrag från en nybildad styrgrupp för arbetet med att nå heltid som norm.  
I augusti månad har 61,6% av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare en 
heltidstjänst, vilket är 2,9 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. 
Takten på ökningen av andel heltider bedöms som sund och hållbar. 
 
 

 

Karl Lundgren  Annakarin Svennebjer 
Tf Förvaltningschef  Ekonomichef 
 



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

VO 2021-00005 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 3  
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 3 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 informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 september 2021, 12 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 12  

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7 10  

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1 4  

 - ej fått något erbjudande 0 0 1  
 - avlidna 1 0 0  
 - avsagt sig beslut 1 2 0  
 - Verkställda under kvartalet 16 2 4  
Summa 25 12 19  
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5 8  

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3 2  

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

0 1 1  

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0 1  

Summa 24 9 12  
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9 1  

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2 1  

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0 0  

 - ej fått något erbjudande 5 2 0  



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

- avlidna 0 0 0  
- avsagt sig beslut 0 3 0  
- Verkställda under kvartalet 0 4 0  
Summa 5 11 1  
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5 0  

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4 1  

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0 0  

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0 0  

Summa 5 9 1  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Pia Berglund  

Verksamhetschef     



 
 

Datum 

2021-10-25 
Diarienummer 

VO 2021-00278 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanträdesdag december 2022 för nämnden för Vård & Omsorg 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att flytta sammanträdet den 14 september 2022 till den 21 
september 2022. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ha sammanträde den 15 december 2022. Nämndens 
sammanträden startar klockan 13. Lokal framgår av kallelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden behöver inför varje nytt år bestämma datum för sammanträden kommande år. Nämnden för 
Vård & Omsorg beslutade den 20 oktober 2021 om sammanträdesdagar för 2022, med undantag för 
sammanträdet i december. Det är svårt att hitta lokal till sammanträdet den 14 september 2022 vilket 
innebär att sammanträdesdatumet behöver ändras.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Karl Lundgren      Emma Pettersson 

Tillförordnad förvaltningschef   Nämndsekreterare/utredare 



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

VO 2021-00277 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 

Nämndsekreterare/utredare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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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. 
 
Den 25 oktober 2021 fattade ordförande för nämnden för Vård & Omsorg Hravn Forsne (M) ett 
brådskande beslut, vilket anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap. 40 § kommunallagen. 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00214 Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutade på nämndens vägnar den 
25/10 2021 att anta yttrandet till Förvaltningsrätten i Göteborg, daterat 2021-10-
25, i ärendet om laglighetsprövning enligt kommunallagen och översända det till 
förvaltningsrätten. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

 

 

Karl Lundgren      Emma Pettersson 

Tillförordnad förvaltningschef   Nämndsekreterare/utredare 



 
 

Datum 

2021-10-29 
Diarienummer 

VO 2021-00341 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under oktober 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-10-01 – 2021-10-31 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Vård & 
Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00258 (Arbetsmiljöverket) Beslut om avslag, avvisning och avskrivning av 
framställning enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen 

2021-00214 (Förvaltningsrätten i Göteborg) Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 

2021-00159 (Inspektionen för vård och omsorg) Beslut från IVO 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

 

 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 
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