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Škorić (S), §§ 113-114 
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kommunledningskontoret § 112 
Ing-Britt Blomberg, budgetspecialist 
kommunledningskontoret § 112 

Övriga närvarande Ersättare 
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 Sekreterare Emma Pettersson Paragrafer §§ 99-115 

Underskrifter Ordförande Hravn Forsne 

Protokolljusterare Bengt Alderin (C)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Vård & Omsorg 
Sammanträdesdatum 2021-11-17 Paragrafer §§ 99-115 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-11-23 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-12-15 

 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg 

Underskrift  
  
Emma Pettersson 
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§ 99 Dnr 2021-00396 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) anmäler ett initiativ om åtgärder med anledning av brist på 
elaggregat i äldreomsorgen. Initiativet läggs till som ärende 14 på ärendelistan.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan godkänna förändring av 
ärendelistan, och finner att nämnden bifaller det.  
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§ 100 Dnr 2021-00347 
Anmälan enligt lex Maria, Utsatt läkemedel har givits 

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

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lotta Kjellner informerar om en Lex 
Maria anmälan som har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Beslutsunderlag 
Internutredning angående utsatt läkemedel givet, 2021-09-24 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 101 Dnr 2021-00334 
Anmälan enligt lex Sarah, Bristande bemötande 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Therése Lindén informerar om en lex Sarah 
anmälan rörande bristande bemötande som har rapporterats till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 
Utredning om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, 2021-10-12 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 102 Dnr 2021-00371 
Anmälan enligt lex Sarah, Funktionalitet i verksamhetssystemet 
Combine 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg har tillsammans med Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & 
Arbetsmarknad den 28 oktober anmält en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg.   

Risken har uppmärksammats inom Individ & Familjeomsorg och avser en brist i del 
av en funktionalitet i verksamhetssystem Combine. Bristen bedöms vara allvarlig 
utifrån socialtjänstens skyldighet att hantera och förvara uppgifter om personliga 
förhållanden så att obehöriga inte får tillgång till dem. Eftersom samtliga 
förvaltningar använder verksamhetssystemet Combine har Individ & Familjeomsorg, 
Gymnasium & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg valt att göra en gemensam 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.   

Alla säkerhetsåtgärder som förvaltningarna kan genomföra internt har 
genomförts. Samtliga förvaltningar har anpassade arbetssätt för att minska riskerna 
att obehöriga får åtkomst till personuppgifter. I dagsläget har inte Kungsbacka 
kommun fått information om eller känner till att någon individ har drabbats av 
risken. 

Trots åtgärderna finns risken kvar, men i mindre omfattning. Förvaltningarna har 
startat en dialog med systemleverantören för att rätta till den kvarstående bristen 
i verksamhetssystemet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 
nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen ska skyndsamt åtgärda de 
kvarstående bristerna i verksamhetssystemet och lämna slutrapport under 
decembersammanträdet.  

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till sitt yrkande. 
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Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar avslag på Ermin Škorić (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag och Ermin Škorić (S) yrkande. Ordförande (M) ställer, med nämndens 
godkännande, först proposition på förvaltningens förslag och prövar sedan 
tilläggsyrkandet för sig. 

Ordförande (M) prövar först om nämnden kan notera informationen till protokollet, 
och finner att nämnden beslutar så. Ordföranden (M) prövar sedan Ermin Škorićs (S) 
tilläggsyrkande till beslutet och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att avslå Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att 
avslå Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

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   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 103 Dnr 2021-00366 
Information om revidering av riktlinje för klagomåls- och 
synpunktshantering 

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

Sammanfattning av ärendet 
Registrator Cecilia Wahlgren och socialt ansvarig samordnare (SAS) Therése Lindén 
informerar om den reviderade riktlinjen för klagomåls- och synpunktshantering.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för klagomåls- och synpunktshantering på förvaltningen för Vård & 
Omsorg, 2021-09-07 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-11-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 104 Dnr 2021-00248 
Leva livet-priset 2021 

Beslut 
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 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. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
Förslag till Leva livet-priset 2021, 2021-10-21 

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Dnr 2021-00373 
Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardagas vård- och 
omsorgsboenden 

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

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag med följande motivering: 

Socialdemokraterna anser att frågan inte har hanterats tydligt av Alliansmajoriteten 
med stöd av Sverigedemokraterna med tanke på frågans dignitet och 
allvarlighetsgrad och vi kan inte ha en praxis där avtalsföljsamheten är så låg 
samtidigt som konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro. 

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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 
nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att förvaltningen ska initiera framställan om 
ersättning från Vardaga utifrån gällande avtal.  

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till sitt yrkande.  

Nämnden ajournerar mellan klockan 13.41-13.45. 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar avslag till Ermin Škorić (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och Ermin Škorić (S) yrkande. Ordförande (M) ställer, med nämndens 
godkännande, först proposition på förvaltningens förslag och prövar sedan 
tilläggsyrkandet för sig. Ordföranden (M) prövar då först förslaget och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Omröstning om Ermin Skoric (S) yrkande begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att avslå Ermin Škorić (S) yrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorić (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att avslå Ermin Škorić (S) yrkande. 

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   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  
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Hravn Forsne (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Nämnden för Service, Fackliga organisationer 
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§ 106 Dnr 2021-00354 
Investeringsplan 2023–2027 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner investeringsplan 2023–2027. 

Sammanfattning av ärendet 
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 

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr 2021-00355 
Ekonomisk uppföljning per september 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
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 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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 108 Dnr 2021-00376 
Information om Branschrådet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi informerar om Branschrådet, som syftar till 
att ta fram gemensamma strategier i Göteborgsregionen för att säkra 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag 
Presentation om Branschråd äldreomsorg Göteborgsregionen, 2021-10-12 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 109 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 3 

Beslut 
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. 

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

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 
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§ 110 Dnr 2021-00278 
Sammanträdesdag december 2022 för nämnden för Vård & Omsorg 

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.  

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 

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr 2021-00382 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om åtgärder med anledning av brist på 
elaggregat i äldreomsorgen 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anse initiativet besvarat med hänvisning 
till att förvaltningen arbetar med frågan.  

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

Socialdemokraterna anser att verksamheten behöver få på plats det antal elaggregat 
som verksamheten behöver i ett led att klara av elbehovet vid eventuella elavbrott.    

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att utreda behov av 
elaggregat inom äldreomsorgen med följande motivering: 

2021-11-05 kunde vi läsa i Norra Halland om medierapporteringen angående bristen 
på elaggregat i äldreomsorgen. Frågan kvarstår, olöst sedan Ädel-reformen 1992, när 
kommunerna tog över ansvaret för äldreomsorgen. Med anledning av det som har 
uppdagats initierar Socialdemokraterna ett ärende om att frågan skyndsamt utreds 
och åtgärdas. 

Förslagsställaren föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
utreda det uppskattade behovet avseende elaggregat för att vård och omsorg ska 
kunna bedrivas på kommunens vård- och omsorgsboenden, inklusive korttid och 
växelvårdsplatser, med förslag på åtgärder till nämndsammanträdet den 15 december 
2021. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om åtgärder med anledning av brist på elaggregat i 

äldreomsorgen, 2021-11-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar bifall till initiativet.  

Hanna Schölander (L) yrkar att initiativet ska anses besvarat med hänvisning till att 
förvaltningen arbetar med frågan.  

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar bifall till Hanna Schölanders (L) yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordföranden (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Ermin Škorić 
(S) yrkande om bifall till initiativet och Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande om att 
initiativet ska anses besvarat. Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt Hanna Schölanders (L) m.fl. förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorić (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande. 

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   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-11-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 112 Dnr 2021-00375 
Information om ramtilldelning enligt kommunbudget 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef på kommunledningskontoret, Christina Hermansson, och 
budgetspecialist på kommunledningskontoret, Ing-Britt Blomberg, informerar om 
hur ramtilldelning enligt kommunbudgeten går till.  

Beslutsunderlag 
Presentation om kommunbudget, 2021-11-12 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 113 Dnr 2021-00277 
Anmälan av ordförandebeslut 2021 

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

Jäv 
Ermin Škorić (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 114 Dnr 2021-00341 
Redovisning av inkomna skrivelser under oktober 2021 

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

Jäv 
Ermin Škorić (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

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 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Karl Lundgren informerar om följande: 

 Överenskommelse med Region Halland och samtliga kommuner "Trygg och 
effektiv utskrivning" kommer troligen sägas upp för omförhandling. Löper 
till 2022-10-31. 

 Överenskommelse med Region Halland och samtliga kommuner "Avtal om 
samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd" kommer troligen sägas upp för 
omförhandling. Löper till 2022-12-31. 

 Planering har påbörjats för övertagande av vård- och omsorgsboende Kolla 
2022-11-01 samt igångsättning av vård- och omsorgsboende Björkris 2023-
01-01. 

Verksamhetschef Helene Ljungqvist informerar om verksamhetsförändring på 
Måhaga vård- och omsorgsboende. En av enheterna med sex lägenheter kommer att 
ändra inriktning från somatik till demens. Alla anhöriga och boende är informerade. 
De boende får bo kvar eller flytta till en annan lägenhet på Måhaga vård- och 
omsorgsboende, eller annat vård- och omsorgboende om den enskilde vill det.  

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