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Kungsbacka kommuns riktlinjer för ansvar och 
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Intern kontrollplan 2022 

Förslag till beslut nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta intern kontrollplan för 2022, daterad 2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen anta en intern 
kontrollplan för kommande år. Internkontrollplanen grundar sig på riskanalyser och innehåller både 
nämndspecifika såväl som kommungemensamma granskningsområden.   

Resultatet av granskningarna följs upp och återrapporteras till nämnden och kommunstyrelsen 
samtidigt som årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

Förslag till intern kontrollplan 2022, 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Maria Hallberg      Ludwig Reismer 

Kvalitets- och utvecklingschef    Utvecklingsledare 
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1 Inledning 
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 
Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt gemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun ansvarar respektive nämnd för sin interna kontroll.  

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

 Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 
 Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 
 Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 
 Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 
 Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 
 Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 
riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 
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Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämndens uppdrag är att ge vård och omsorg till de kommuninvånare som är i behov av det i enlighet med 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och överenskommelse med region Halland. Nämndens interna 
kontrollplan syftar till att granska och följa upp verksamheten för att förebygga att allvarliga fel begås, men 
nämnden genomför kontroll och uppföljning på fler sätt än via denna interna kontrollplan. 

Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift, 
SOSFS 2011:9. Verksamheter inom Vård & Omsorg ska systematiskt och fortlöpande utvecklas, säkras och 
granskas för att säkerställa att erbjudna insatser uppfyller kraven på god vård och omsorg. Verksamheten, 
oavsett om den bedrivs i kommunal eller enskild regi, följs upp på flera olika sätt bland annat genom enkäter, 
egenkontroll, tillsynsbesök eller genom utredning av avvikelser. Det finns riktlinje för hur egenkontrollen 
hanteras inom nämndens verksamhetsområde. 

I förvaltningen finns en riktlinje för rapportering och utredning av händelser. All personal som är verksam inom 
vård och omsorg har ett ansvar att uppmärksamma om fel eller avvikelser uppstår. Avvikelserna hanteras både 
på den enhet där de har uppstått, och i händelse av allvarligare fel utreds de även av medicinskt eller socialt 
ansvariga. Processen syftar till att upptäcka fel i tid för att kunna förebygga att allvarligare fel eller 
missförhållanden uppstår. Om en allvarligare avvikelse uppstår utreds den av medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
medicinskt ansvarig för rehabilitering eller socialt ansvarig samordnare för eventuell anmälan till Inspektionen 
för Vård & Omsorg, och information om händelsen återkopplas till nämnden. 
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2 Sammanfattning 
Den interna kontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys som genomförts i förvaltningen. Risk- 
och väsentlighetsanalysen genomförs årligen tillsammans med olika professioner i olika delar av förvaltningen. 

De risker med tillhörande kontroller som framgår i internkontrollplanen är kategoriserade utifrån områdena 
personal, ekonomi, informationssäkerhet, administration, inköp och verksamhet. Vissa risker är 
kommunövergripande vilka är beslutade av kommunstyrelsen. Utgångspunkten är att alla nämnder ska 
kontrollera de kommunövergripande riskerna. Därtill innehåller internkontrollplanen risker med tillhörande 
kontroller vilka identifierats av förvaltningen för Vård & Omsorg. 

En viktig del inom ramen för den risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen är 
resultatet av de egenkontroller som genomförs i förvaltningen under året. I egenkontrollen kontrolleras 
följsamhet till exempelvis riktlinjer, lagar och föreskrifter. Under 2021 har munhälsobedömningar samt 
validerad/strukturerad smärtskattning vid vård i livets slutskede identifierats som utvecklingsområden. Med 
anledning av detta återfinns risker med tillhörande kontroller i internkontrollplanen kopplat till bland annat 
dessa områden. Risken avseende validerad/strukturerad smärtskattning innebär inte att patienter blir utan 
smärtlindring eller att den ges med rätt frekvens, utan att den validerade/strukturerade smärtskattningen inte sker 
i önskad omfattning. 

Vissa av de risker som återfinns i internkontrollplanen var med i föregående års internkontrollplan. Detta avser 
risker som fortsatt bedömts aktuella eller risker där det bedömts av vikt att följa upp att vidtagna åtgärder under 
året ger kvarstående effekt. 

De risker som framgår i internkontrollplanen kommer att följas upp under året och därefter redovisas för 
nämnden i samband med årsredovisningen 2022. 
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3 Omvärldsanalys 
En åldrande befolkning skapar ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter  

Andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren vilket kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. 
Prognoser visar att andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med cirka 65 % i 
Kungsbacka fram till 2035. Andelen 65-79 år prognostiseras att öka med cirka 20 % under samma period. 
Nämnden för Vård & Omsorg har en aktiv omvärldsbevakning och förändringstakten är och har varit hög under 
många år för att långsiktigt anpassa organisationen till den stora volymtillväxt som är och kommer att ske. De 
fackliga organisationerna har påpekat att deras medlemmar upplever en alldeles för hög förändringstakt under 
flera år och även om delaktigheten är hög i förändringarna så är önskemålet om att få mer tid till att arbeta in 
nya arbetssätt och metoder. Utöver organisationens egen förändringstakt finns en ökad statlig styrning genom 
reformer där det är osäkert om det tillkommer finansiering från staten. Om nämnden för Vård & Omsorg 
långsiktigt ska kunna säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver 
finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar förändring. Den 
nuvarande kortsiktigheten i finansieringen skapar stora utmaningar för Vård & Omsorg. 

Konsekvenser av ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter 

En konsekvens av en ökande åldrande befolkning är ett ökat inflöde till våra verksamheter. Ett ökat inflöde till 
Vård & Omsorgs verksamheter innebär fler insatser vilket innebär ökande kostnader åren framåt. Nämnden för 
Vård & Omsorg har under en längre tid aviserat ett förhöjt kostnadsläge åren framåt beaktat demografiska 
förändringar, exempelvis i underlag till kommunbudget 2022, 2021 och 2020. En betydande utmaning, i närtid, 
för nämnden är att det i dagsläget saknas finansiering för driften av vård- och omsorgsboendena i Björkris och 
Anneberg samt ombyggnationen av Ekhaga. Björkris med 120 platser kostar cirka 75 miljoner kronor i drift 
årligen inklusive 20 procent av hyran. Anneberg och ombyggnationen av Ekhaga med totalt 94 platser kostar 
cirka 60 miljoner kronor i drift per år inklusive 20 procent av hyran. Ett boende om cirka 80 platser medför 
ökande kostnader för nämnden om cirka 50 miljoner kronor. Nämnden för Vård & Omsorg ser inga möjligheter 
att på egen hand finansiera driften av nya boenden inom befintlig budget utan att behöva genomföra omfattande 
effektiviseringar. Utöver Björkris, Anneberg och Ekhaga planeras därtill nya boenden att öppna vartannat år 
från 2027. Det är i nuläget inte tydlig hur driftskostnaden för dessa boenden ska finansieras. Detta är exempel på 
den kortsiktighet som finns vad gäller Vård & Omsorgs finansieringsförutsättningar. 

Nämnden för Vård & Omsorg har inga möjligheter att neka en enskild de insatser den enskilde enligt aktuellt 
lagstiftning har rätt till. Om nämnden nekar en enskild rätten till lagstadgad insats begår nämnden ett lagbrott. 
Det är därför inget alternativ att inte öppna nya vård- och omsorgsboendena vilka det finns ett behov av. Det är 
dock möjligt att arbeta utifrån miniminivåer, där inga ytterligare livskvalitetshöjande insatser förekommer för 
vår målgrupp, och där nämnden enbart tillhandahåller den enskilde beviljad vård, omsorg och service. Ett sådant 
förfarande riskerar att försämra kvaliteten i våra verksamheter men även en försämrad livskvalitet för vår 
målgrupp. En försämrad kvalitet i våra verksamheter tillsammans med en försämrad livskvalitet för den enskilda 
kan bidra till ett försämrat hälsoläge hos den enskilde vilket innebär att den enskilda behöver ytterligare insatser 
från Vård & Omsorg. Ett sådant scenario innebär ökade kostnader för nämnden. Ett sådant arbetssätt skulle även 
avvika från kommunfullmäktiges beslutade kvalitetspolicy där det framgår att "Vi förbättrar ständigt våra 
processer och strävar efter att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre kostnad" 

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar löpande med att ställa om verksamheten inför framtiden. Den omställning 
som genomförs syftar till att förbättra våra arbetssätt för att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre 
kostnad, i enlighet med kommunfullmäktiges kvalitetspolicy. Ett resultat av nämndens omställnings- och 
förändringsarbete är att förvaltningens nettokostnadsavvikelse de senaste åren minskat med cirka 10 
procentenheter. Nämnden för Vård & Omsorg kommer fortsätta detta arbete, men ser i dagsläget inga 
möjligheter att genomföra effektiviseringar för att på egen hand kunna finansiera driften av nya boenden. 

Vård & Omsorg är starkt lagstyrda och fler lagar förväntas komma 
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Nämndens ansvarsområde är starkt lagstyrt och möjligheterna är små till att skära ner inom annan verksamhet 
för att kunna driftsätta nya boenden. När nya lokaler tas i drift ska verksamheten finansiera 20% av hyra i 
driften. Vård & Omsorg har bara nya lokaler i form av vård- och omsorgsboenden. Dessa är inte byggda för att 
möjliggöra uthyrning. Det medför att finansiera de 20% som saknas i budget behöver verksamheten dra ner på 
personal. 

Omställning till fossilfria bränslen och övergången till fler elbilar, medför kraftiga hyreshöjningar för 
hemtjänsten, som ersätts med en upphandlad ersättning enlig LOV. Detta innebär att hemtjänsten måste dra ner 
på personal för att hantera kostnadsökningarna. Förvaltningen kan inte se att kostnaderna minskar med denna 
omställning, snarare tvärt om. Omställningar likt denna bör hanteras inom kommunens gemensamma ansvar. 

Kompetensförsörjningen 

Behovet av undersköterskor, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare med god 
utbildning och kunskaper i sina verksamhetsområden är en grundsten för att Vård & Omsorg ska kunna bedriva 
verksamheten med en fortsatt god kvalitet. Men behoven av kompetens förändras också, både när 
teknikanvändningen ökar och genom primärvårdsreformen "God och nära vård". Möjligheten för nämnden att 
utveckla och behålla kompetens i kommunen har varit, och är fortsatt, viktig. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 
Förvaltningen har tagit fram de områden som bedöms vara riskområden inom verksamheten, med basis i resultat 
från egenkontroller, granskningar, revisioner, klagomål, kunskap etc. Det kan handla om områden som via 
avvikelser har uppmärksammats som mer frekvent förekommande eller sådana risker som får stora 
konsekvenser om de inträffar. Nämndens interna kontrollplan handlar både om att minimera risker som är kända 
i verksamheten och förhindra sådana risker som skulle kunna inträffa och få stora konsekvenser. 

Riskanalysen genomfördes av ekonomichef, personalchef, biträdande verksamhetschefer i egenregin, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), socialt ansvarig 
samordnare (SAS), digitaliseringschef, utvecklingsledare fastighet och säkerhet och utvecklingsledare externa 
utförare. 

Risker som bedömdes vara väsentliga var risker som flera olika verksamhetsområden uppmärksammade, risker 
som bedömts ha hög sannolikhet och hög konsekvens samt de risker där sannolikhet eller konsekvens var 
bedömd till "mycket vanlig" alternativt "så allvarlig/ stor att den inte får inträffa". 

Löpande under året följs kontroll- och granskningspunkter upp. Resultatet av granskningarna används och 
redogörs för i olika forum. De utgör del av patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen, de kan löpande 
redogöras för i förvaltningsledning och i nämnd beroende på allvarlighetsgraden i det granskade. Resultatet av 
granskningarna redovisas årligen i en uppföljning av internkontrollplanen. 
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5 Riskanalys 2022 
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 
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Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 2 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 3 Risk för att 
medarbetare utan 
kompetens anställs på 
långa vikariat och 
uppnår företrädes- eller 
konverteringsrätt 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   4 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 5 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 6 Risk för bristande 
informationssäkerhet på 
grund av misstag eller 
okunskap hos 
medarbetare om aktuell 
lagstiftning 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 8 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

 9 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 
 

 10 Risk för bristande 
vård och omsorg på 
grund av att rutiner, 
riktlinjer och 
ordinationer inte 
efterlevs i önskad 
omfattning 

4. Mycket vanligt 2. Lindrig (uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 11 Risk för brister i 
dokumentationsskyldigh
eten socialtjänst 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 12 Risk för vård- och 
personskada på vård- 
och omsorgsboenden 
samt i 
verksamhetslokaler på 
grund av att medarbetare 
saknar obligatorisk 
utbildning i 
brandsäkerhet 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 13 Risk för bristande 
vård och omsorg av 
enskilda på grund av att 
munhälsobedömningar 
inte genomförs i önskad 
omfattning 

2. Mindre vanligt 2. Lindrig (uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 14 Risk för bristande 
vård och omsorg vid 
vård i livets slut på 
grund av att 
validerad/strukturerad 
smärtskattning inte 
genomförs i önskad 
omfattning 

2. Mindre vanligt 1. Försumbar (obetydlig 
för berörda intressenter 
och kommunen) 

Ja 

 15 Risk för bristande 
vård och omsorg vid 
vård i livets slut då det 
saknas dokumenterad 
munhälsobedömning 

2. Mindre vanligt 2. Lindrig (uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Personal   Risk för bristfällig 
återhämtning hos 
medarbetare och 
att förvaltningen 
bygger upp höga 
semestersaldon 
på grund av 
bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

  

Föregående års 
kommunövergripa
nde risk kopplat till 
semesterlagen 
granskas även 
2022. Denna risk 
inkluderas i den 
kommunövergripa
nde risken. 

Informationssäke
rhet, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproc
esser och system 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Det finns inga 
planerade 
förändringar av 
större karaktär 
under kommande 
år. 

 Risk att 
förvaltningens 
avtal inte 
hanteras i 
enlighet med 
dokumenthanteri
ngsplanen samt 
kommunövergrip
ande riktlinjer 

  

Det ska under 
2022 genomföras 
en 
processkartläggnin
g av 
avtalshantering 
samt inventering 
av avtal. Beroende 
på utfallet av detta 
görs en ny 
värdering av risken 
inför 2023. 

Verksamhet   Risk för bristande 
vård och omsorg 
vid vård- och 
omsorgsboenden 
på grund av att 
det saknas 
reservkraft vid el-
avbrott   

Behovet av 
reservkraft vid el-
avbrott är 
eskalerat i 
Lokalbehovsplan 
2023-2027 som 
nämnden fattade 
beslut om i oktober 
2021. Under 2022 
kommer det 
genomföras en 
kartläggning om 
behovet av 
reservkraft. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Corona   Kommunövergrip
ande risk: Risk 
för 
anhopning/brista
nde leveranser 
avseende 
nämndernas 
uppdrag med 
anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Coronapandemins 
konsekvenser 
avseende vården 
och omsorgen följs 
löpande upp och 
dokumenteras i 
bland annat 
patientsäkerhetsbe
rättelse och 
kvalitetsberättelse. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 
Granskningsaktiviteter 

 

  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: Redovisning 
av representation 

Attest av 
representation 

Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

Efterlevnad av 
semesterlagen 

Uppföljning av 
semesteravstämning 
- Granskas vid förvaltningar 
där föregående års 
granskning visat större 
brister. Om granskning 
INTE behövs - dokumentera 
varför, tex hänvisa till 
föregående års resultat. 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut av 
anställning (eller byte av 
tjänst) 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för att 
medarbetare utan 
kompetens anställs 
på långa vikariat och 
uppnår företrädes- 
eller 
konverteringsrätt 

Företrädesrätt Uppföljning av andelen 
vårdbiträden/underskötersk
or 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-01-01 2022-12-
30 

 Risk för bristande 
informationssäkerhet 
på grund av misstag 
eller okunskap hos 
medarbetare om 
aktuell lagstiftning 

Tillsynsgranskning 
av leverantör 
(Combine) 

Övergripande 
informationssäkerhetsgrans
kning 

2020-01-01 2021-11-
30 

Tillsynsgranskning av 
leverantör 

2022-01-01 2022-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: Inköp 
(granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkänn
ande 

Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Informationsöverförin
g till tredje land 

Följsamhet till 
lagstiftning avseende 
integritetsskydd och 
Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för 
informationsklassific
ering. 

Inventering av behandling 
av personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för bristande 
vård och omsorg på 
grund av att rutiner, 
riktlinjer och 
ordinationer inte 
efterlevs i önskad 
omfattning 

Kontroll av orsak till 
brist i verksamheten 
i DF 

Följsamhet riktlinjer och 
rutiner 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för brister i 
dokumentationsskyld
igheten socialtjänst 

Uppföljning av 
pågående beslut 
enligt 
Socialtjänstlagen 

Granskning av pågående 
beslut enligt 
Socialtjänstlagen 

2022-01-01 2022-11-
30 

Genomförandeplan Delaktigheten i 
genomförandeplanen samt 
att plan upprättas inom 
given tid 

2022-01-01 2022-11-
30 

Slutanteckning Följsamhet till föreskrift 
SOSFS 2014:5 

2022-01-01 2022-11-
30 

Slutarkivering Slutarkivering av akter 2022-01-01 2022-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum Slutdatu
m 

 Risk för vård- och 
personskada på 
vård- och 
omsorgsboenden 
samt i 
verksamhetslokaler 
på grund av att 
medarbetare saknar 
obligatorisk 
utbildning i 
brandsäkerhet 

Utbildning i 
brandsäkerhet 

Granskning av andel som 
genomfört brandutbildning 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för bristande 
vård och omsorg av 
enskilda på grund av 
att 
munhälsobedömning
ar inte genomförs i 
önskad omfattning 

Munhälsobedömning
ar 

Kontroll och uppföljning av 
att munhälsobedömningar 
genomförs 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för bristande 
vård och omsorg vid 
vård i livets slut på 
grund av att 
validerad/strukturera
d smärtskattning inte 
genomförs i önskad 
omfattning 

Validerad/strukturera
d smärtskattning vid 
vård i livets slut 

Kontroll och uppföljning av 
validerad/strukturerad 
smärtskattning vid vård i 
livets slut 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för bristande 
vård och omsorg vid 
vård i livets slut då 
det saknas 
dokumenterad 
munhälsobedömning 

Munhälsobedömning 
vid vård i livets slut 

Kontroll och uppföljning av 
munhälsobedömning vid 
vård i livets slut 

2022-01-01 2022-11-
30 

 

Utöver de planerade kontroller och granskningar som beskrivs i tabellen ovan kommer förvaltningsledningen att 
genomföra en självskattning av hur väl intern kontroll fungerar i nämndens verksamhetsområde under maj 
månad. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 
Resultat av varje granskning rapporteras av den som utfört granskningen till utsedd ansvarig samt till berörda 
chefer och relevanta ledningsforum. Ansvarig för åtgärder och uppföljning utses och följs upp i relevanta 
mötesfora. 

Resultatet av granskningarna används och redogörs för i olika forum. De utgör del av 
patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen, de kan löpande redogöras för i förvaltningsledning och i 
nämnd beroende på allvarlighetsgraden i det granskade. 

Rapportering till nämnden sker genom uppföljningsrapport internkontroll 2022 som följer tidplanen för 
årsredovisningen. Om uppföljningen visar på särskilda brister uppmärksammas nämnden. Resultat av 



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Intern kontrollplan 2022 
 

   

 17 

granskningar, ansvar och vidtagna åtgärder dokumenteras i verktyget Stratsys, och underlag sparas ner på den 
plats som anges i Stratsys, vanligtvis ett samarbetsrum. 

6.3 Granskning av privata utförare 2022 
Kraven på kontroll och uppföljning av externa utförare finns såväl i kommunallagen som i olika 
speciallagstiftningar och förordningar. I Kungsbacka kommuns styrdokument finns dels upphandlingspolicyn, 
dels fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata 
utförare, och i tillhörande riktlinjer och anvisningar. Fullmäktiges program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare kommer revideras under 2022. Vård & Omsorg 
kommer vara representerad i den arbetsgrupp som kommer se över programmet. 

Nämnden för Vård & Omsorg har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9 så att vård och omsorg systematiskt och fortlöpande utvecklas, 
säkras och granskas för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven på god vård och omsorg. 

Utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete följer förvaltningen regelmässigt upp externa utförare. 
Förvaltningens externa kundvalsutförare och externa utförare som är upphandlade enligt Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU (nämndens vård- och omsorgsboenden som drivs som driftentreprenader) följs upp 
genom egenkontroll. Driftentreprenadavtalen följs även upp via så kallad avtalsuppföljning för att säkerställa att 
krav i aktuella avtal är uppfyllda samt följa upp utförarnas erbjudna kvalitet utöver grundkrav. Förvaltningen 
genomför även så kallade händelsestyrd uppföljning vid behov. Rapportering sker i delårs- och 
helårsredovisning av patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsberättelse, interkontroll och i årsredovisning. 

Det sker även ekonomisk kontroll av driftentreprenadavtalen av kommunens förvaltning Service, Affärsområde 
Inköp. Även ekonomisk uppföljning samt regelmässig kontroll av utförarnas IVO tillstånd sker avseende 
nämndens externa kundvalsutförare. Dessa kontroller sker av tjänsteperson inom Vård & Omsorg och 
kontrollerna ställs direkt mot Skatteverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Under 2021 har det genomförts en omfattande extern kvalitetssäkring av de fyra vård- och omsorgsboenden som 
drivs av extern utförare. Nämnden har löpande under året erhållit resultatet av den externa kvalitetssäkringen. 
Nämnden fattade i november 2021 beslut om utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens 
driftentreprenader. 

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 
Det förekommer ingen avtalssamverkan enligt kommunallagens definition, 9 kap. 37 § i Kommunallag 
(2017:725), inom nämnden för Vård & Omsorgs ansvarsområden. 

6.5 Annan granskning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO granskar kontinuerligt utvalda områden och verksamheter inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten. IVO använder olika tillvägagångssätt i tillsynen, både kontrollerande och 
främjande. IVO kan även inkomma med krav på nämnden att utreda klagomål och synpunkter som har kommit 
till deras kännedom. 

Patientnämnden kan ålägga nämnden att göra kontroll av verksamheten. 

Kommunrevisionen granskar regelbundet olika delar av kommunens verksamhetsområden. Det är i nuläget inte 
känt att kommunrevisionen avser att genomföra fördjupad granskning av Vård & Omsorg annat än 
grundläggande granskning 2022. 
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Förvaltningsbudget 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav förvaltningschefen i uppdrag den 15 september 2021 att ta fram en 
förvaltningsbudget. Förvaltningsbudgeten beskriver de aktiviteter som förvaltningen kommer att 
genomföra under nästkommande år för att röra sig mot de mål som beslutats i nämndbudgeten. 
Förvaltningsbudgeten inkluderar även en fördelning av ekonomin. Aktiviteterna följs upp två gånger 
per år och återredovisas i delårsrapporteringen och årsredovisningen.  

Förvaltningsbudgeten har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 november och 
den 7 december. 

Förvaltningsbudgeten kommer formsättas på ett mer tillgängligt sätt av extern byrå för att öka 
medvetenheten om och läsningen av förvaltningsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Förvaltningsbudget 2022, textversion, 2021-12-08 

Förvaltningsbudget 2022, förhandsvisning layout, 2021-12-03 

 

Maria Hallberg      Ludwig Reismer 

Kvalitets- och utvecklingschef    Utvecklingsledare 



Förvaltningsbudget 2022 

Ett samhälle i förändring 

 

  



”Vi kan inte fortsätta arbeta på samma sätt och bara tillföra mer 

resurser. Samhället och behoven förändras mer än så.” Karl Lundgren, 

tillförordnad förvaltningschef Vård & Omsorg 

 

Innehållsförteckning 

Vård & Omsorg på en minut, xx 

Inledningsord – nytänkande, innovation och mod! Xx 

Kommunens vision och mål, xx 

Nämndmål – nämndens prioriteringar för åren framåt, xx 

Så hänger det ihop, xx 

Hur tar vi oss an ett samhälle i förändring? xx 

Varifrån kommer våra pengar och hur använder vi dessa? Xx 

Budget 2022, xx 

 

Genomförandeplan – mål och aktiviteter, xx 

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, xx 

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 

dagar ska årligen minska och 2025 uppgå till maximalt 14 

medarbetare, xx 

Andelen enskilda i våra verksamheter som har en aktuell 

genomförandeplan ska årligen öka och 2025 uppgå till minst 

95 %, xx 

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, xx 

Bästa företagsklimatet i Västsverige, xx 

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet, xx 

Ett medskapande samhälle och öppen attityd, xx 

Andelen medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin 

anställning hos Vård & Omsorg ska 2025 uppgå till maximalt 

12 procent, xx 

 

  



Vård & Omsorg på en minut 

Nämndens uppdrag är att ge vård och omsorg till de kommuninvånare 

som är i behov av det i enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen och i överenskommelse med Region Halland.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg står inför stora utmaningar. 

Utmaningarna handlar bland annat om att fler i samhället blir äldre, 

kompetensförsörjning, ekonomi samt förändrade förväntningar och krav 

på våra verksamheter. Samhället förändras och vi behöver anpassa oss 

till det. 
 
 

 3 000 – Antal omsorgstagare och patienter 

 1 miljard kronor - Vår tilldelade budget för år 2022 

 1 000 000 – Antal besök av hemtjänsten på ett år 

 550 000 – Antalet hemtjänsttimmar på ett år 

 11 – Antal vård- och omsorgsboenden 

 86 % - Andel som är mycket eller ganska nöjda med sin 

hemsjukvård 

 733 - Antal lägenheter inom vård- och omsorgsboende 

 90,9 % och 9,1 % - Andel anställda kvinnor respektive män 



Nytänkande, innovation och mod! 

Under de senaste två åren har vi varit tvungna att förändra våra 

arbetssätt. Vi har fått arbeta snabbt med nya lösningar och vi har 

upplevt förändringar och omständigheter som påverkat hela världen på 

ett sätt vi inte varit med om tidigare. Samtidigt har vi under flera 

år pratat om att omvärlden förändras, arbetssätten förändras och 

inte minst att samhället förändras. Förändringar har alltid skett 

men förändringarna är snabbare och kraftigare nu än tidigare.  

Det är en ekvation som inte går ihop. Vi kan inte fortsätta arbeta 

på samma sätt och bara tillföra mer resurser. Samhället och behoven 

förändras mer än så. Ökningen av den grupp som behöver vård och 

omsorg är så stor att vi inte kan fortsätta arbeta som tidigare. Vi 

måste arbeta på ett annat sätt för att resurserna ska räcka till. 

Tillsammans med andra förvaltningar, genom Ett Kungsbacka och genom 

medskapande med föreningar och näringsliv. Det kommer att krävas 

både nytänkande, innovation och mod hos medarbetare, chefer och 

politiker för att vi ska lösa utmaningen. För att citera Morten 

Hyllegaard, en föreläsare som gästat Kungsbacka vid några 

tillfällen, handlar välfärden om att färdas väl. Det behöver inte 

innebära mer av allt utan snarare att vi blir bättre på att se och 

förstå vad som är viktigast för den enskilde och vad som gör att 

våra invånare upplever tiden med oss som god.  

När jag tittar bakåt på vad förvaltningen för Vård och Omsorg gjort 

de senaste åren ser jag enormt mycket utveckling, framåtanda och en 

stor omtänksamhet. När jag tittar framåt är det inte lika tydligt, 

samhället förändras och vårt uppdrag blir mer komplext. Även om vi 

inte riktigt vet vart vi är på väg är jag övertygad om att det 

kommer att ske med samma driv, innovationskraft och omtanke. 

Karl Lundgren 

Tillförordnad förvaltningschef 

+ foto Karl Lundgren 

  



Kommunens vision och mål 

Politikerna har fattat beslut om hur de vill att det ska vara att bo 

och leva i Kungsbacka år 2030. ”I Kungsbacka växer framtiden” är vår 

vision. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, 

trygga och nytänkande. Vi tar till vara på varje människas potential 

och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.  

För att nå visionen har fem kommunövergripande mål tagits fram. Alla 

förvaltningar ska bidra till att målen uppnås utifrån sina 

förutsättningar. Nämnden för Vård & Omsorg har därefter kompletterat 

med mål för det nämnden tycker är extra viktigt för vår förvaltning. 

 
För att ta del av kommunens vision och mål i sin helhet, besök kungsbacka.se 

(sidfot) 

 

 

Mål 1 – En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

I Kungsbacka ska invånarna vara trygga och få en god omsorg när de 

behöver stöd för att få livet att fungera. Vi ska ha välkomnande och 

trygga miljöer och samtidigt erbjuda mötesplatser för samvaro, 

rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.  

 

Mål 2 – En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar ekonomi. Valfrihet, 

mångfald och livskvalitet ska prägla vardagen och locka nya 

invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma 

välfärden.  

 

Mål 3 – Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma 

människor. Vi samverkar med näringsliv och utbildning för att skapa 

nya arbetstillfällen och bidra till personalförsörjning i våra 

verksamheter.   

 

Mål 4 – I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta 

hand om sitt liv. Vi utvecklar barn och ungdomar för att de ska nå 

sin fulla kapacitet och för en god självkänsla. 

 

Mål 5 – Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Kungsbacka är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande 

medarbetare. Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster 

och effektivare arbetssätt. Här jobbar människor som vill, vågar och 

kan. 



Nämndmål – nämndens prioritering för åren framåt 

Nämnden för Vård & Omsorg har möjlighet att fatta egna mål utöver de 

kommunövergripande målen. Nämnden har valt att fatta beslut om tre 

sådana mål för åren framåt. 

Nämndmål – Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 

dagar ska årligen minska och år 2025 uppgå till maximalt 14 

medarbetare 

Omsorgstagare i hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet de är 

nöjda med. En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för 

de enskilda. En högre personalkontinuitet bidrar också till ökat 

förtroende för personalen. 

 

Indikator Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel 

hemtjänsttagare som 

haft fler än 14 

personal under 14 

dagar, procent 

- - 61 
Lägre än 

61 % 

Personalkontinuitet, 

antal personal som 

en 

hemtjänstmottagare 

möter under 14 

dagar, medelvärde.  

22 17 16  

 



Nämndmål – Andelen enskilda i våra verksamheter som har en aktuell 

genomförandeplan ska årligen öka och år 2025 uppgå till minst 95 

procent 

Omvärldsspaningar visar att omsorgstagare kommer att vilja vara mera 

delaktiga i beslut som avser den egna vården och omsorgen. Likaså 

ökar kraven på behovsanpassning utifrån den enskildes önskemål. 

Genomförandeplanerna ska skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och uppföljningen av insatsen. Genomförandeplanen är 

också till för att säkerställa omsorgstagarens inflytande och 

delaktighet i utförandet av insatsen. 

En genomförandeplan ska upprättas senast fyra veckor efter att 

omsorgstagaren har fått ett biståndsbeslut verkställt. När vi följer 

upp andelen aktuella genomförandeplaner inkluderar vi därför inte de 

omsorgstagare som fått ett biståndsbeslut verkställt de senaste fyra 

veckorna. Vi tar i nämndmålet höjd för att det därför kommer finnas 

omsorgstagare som inte har en aktuell genomförandeplan de första 

veckorna, men arbetar självklart efter att 100 procent av 

omsorgstagarna ska ha en aktuell genomförandeplan. 

 

Indikator Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 2021 Målvärde 

2022 

Andel aktuella 

genomförandeplaner    

Kompletteras 

innan tryck, 

x 

95 % 

 

 

 

 

  



Nämndmål – Andelen medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin 

anställning hos Vård & Omsorg ska år 2025 uppgå till maximalt 12 

procent. 

För att kunna leverera en god och nära vård och omsorg behöver vi 

medarbetare och chefer. Behovet är stort av medarbetare med 

utbildning och kompetens inom sina verksamhetsområden. En viktig del 

för att klara bemanningen åren framåt är att minska 

personalomsättningen. Vi behöver fortsätta att rekrytera nya 

medarbetare och bli bättre på att behålla och vidareutveckla 

befintliga kollegor. 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Personalomsättning 

i Vård & Omsorg 17,6 % 13,4 % 11,85 %* 12 % 

 

* Utfallet avser personalomsättningen per november 2021 de senaste 

12 månaderna. En förklaring till utfallet kan bero på att 

medarbetare inte tenderar att byta arbete under en pågående kris. 

Detta är en effekt som kan ses på hela arbetsmarknaden.   

  



Så hänger det ihop – från kommunövergripande mål till 

aktiviteter ute i verksamheten 

Vision 2030, de kommunövergripande målen och nämndmålen utgör den 

politiska styrningen av våra verksamheter. Den politiska styrningen 

är central i en kommun och när vi arbetar med målen är det demokrati 

i praktiken! Utgångspunkten är att politiken bestämmer vad som ska 

göras och förvaltningen har bäst kunskap om hur det ska göras.  

För att konkretisera den politiska styrningen tar förvaltningen fram 

genomförandeplaner. Arbetet med genomförandeplaner startar under 

hösten när politikerna har fattat beslut om nämndbudgeten. Utifrån 

målen i nämndbudgeten bestämmer varje verksamhet och enhet vilka 

aktiviteter man ska arbeta med. Aktiviteterna ska sedan bidra till 

att nå de gemensamma målen. Därefter följer förvaltningen löpande 

upp målarbetet under året. Det här är vår styrmodell som vi årligen 

arbetar efter. 

Utöver den politiska styrningen med mål arbetar 

förvaltningsledningen med en utvecklingskarta. Utvecklingskartan är 

styrande för vilka utvecklingsprojekt som ska genomföras. 

Utvecklingsprojekten bidrar till att effektivisera vår verksamhet 

men också att ställa om våra arbetssätt inför framtiden.  

Arbetet med de politiska målen, verksamheternas och enheternas 

aktiviteter och förvaltningsledningens utvecklingskarta ska bidra 

till den målbild som finns för Vård & Omsorg – att vi lever livet 

hela livet och att invånaren lever ett tryggt och värdigt liv 

utifrån sina behov och förutsättningar. Samtidigt lever vi en 

omvärld som ständigt förändras och när samhället förändras behöver 

vi också förändra oss.  
 

Hur tar vi oss an ett samhälle i förändring?  

Vård & Omsorg står inför stora utmaningar. Utmaningarna handlar 

bland annat om att fler blir äldre, kompetensförsörjning, ekonomi 

samt förändrade förväntningar och krav på våra verksamheter. För att 

möta dessa utmaningar arbetar vi med att: 

Utmana befintliga arbetssätt genom en effektiv styrning av de 

resurser som vi har. Det innebär att vi ska fortsätta leverera en 

god vård och omsorg till ett ökat antal omsorgstagare samtidigt som 

skatteintäkterna minskar.  

Göra det tillsammans. Vi möter framtiden tillsammans som ett Vård & 

Omsorg och med en större delaktighet av civilsamhället, näringslivet 

och andra aktörer. Det innebär även att omsorgstagare tar ett större 

egenansvar. 

Tänka nytt och kreativt samt tar tillvara på digitaliseringens 

möjligheter. Vi använder smarta digitala lösningar för att frigöra 

varma händer där de gör mest nytta. Digitala lösningar skapar också 

nya förutsättningar för omsorgstagare att vara mer delaktiga och 

självständiga.   



Genom en effektiv styrning, att vi gör det tillsammans och att ta 

tillvara på digitaliseringens möjligheter möter Vård & Omsorg ett 

samhälle i förändring.   

 

  



Varifrån kommer våra pengar och hur använder vi 

dessa? 
Kommunfullmäktige beslutar årligen hur mycket pengar varje 

förvaltning i Kungsbacka ska få. Det är inte bara Vård & Omsorg som 

behöver pengar utan exempelvis skolan, individ- och familjeomsorgen, 

kulturen, fritid och teknik behöver också pengar för att bedriva sin 

verksamhet. Alla behöver pengar och det är politikernas ansvar att 

fördela våra gemensamma medel mellan förvaltningarna. 

För år 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge Vård & Omsorg 

1 022 689 000 kr, cirka en miljard kronor. Pengarna ska täcka alla 

kostnader i verksamheten, som till exempel löner, hyra, mat och 

bilar. Jämfört med år 2021 fick Vård & Omsorg cirka 44 miljoner 

kronor mer för år 2022. Trots tillskottet är budgeten mindre än vad 

Vård & Omsorg behöver för att kunna bedriva verksamheten. Det 

innebär att vi alla tillsammans behöver hjälpas åt för att få 

budgeten att räcka till. Det fungerar nästan som en hushållsekonomi, 

vi måste anpassa våra utgifter efter våra inkomster. 

De senaste åren, framförallt under pandemin, har kommunerna i 

Sverige fått en del extrapengar från staten, det som kallas 

statsbidrag. Det är osäkert huruvida statsbidragen kommer att öka 

eller minska åren framåt. Det innebär att statsbidragen inte är 

några pengar vi kan räkna med.  

På nästa sida visar vi hur den budget som Vård & Omsorg fått från 

kommunfullmäktige planeras att användas under år 2022.  

   



Budget 2022 

Vård & Omsorg har fått tilldelat cirka 1 miljard kronor i budget för 

år 2022. Så här är det tänkt att pengarna kommer att användas: 

Diagram 1: Fördelning av budgeten i procent 

Hyreskostnad, 7 procent 

Matkostnad, 3 procent 

Bilkostnad, 1 procent 

Övrigt, 11 procent 

Personalkostnad, 61 procent 

Externa utförare av boende och hemtjänst, 17 procent 

 
Diagram 2: Fördelning av budgeten per verksamhetsområden 

Hemsjukvården, 136 miljoner kronor 

I kostnaden för hemsjukvården ingår framför allt personalkostnader för sjuksköterskor, arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter. 

Stab, nämnd och IT, 75 miljoner kronor 

Särskilda uppdrag med flera, 17 miljoner kronor 

I övrigt ingår kostnader för bland annat anhörigstöd. 
 

Myndighetsutövning, 42 miljoner kronor 

I kostnaden för myndighetsutövning ingår framför allt personalkostnader för biståndshandläggare och bostadsanpassning. 

Hemtjänst, 273 miljoner kronor 

Hemtjänsten bedrivs av olika utförare. Alla ersätts per biståndsbedömd timme. I ersättningen ingår kostnader för lön, lokal, 
bil, restid osv. Ersättningen för serviceinsatser är 394 kr och för omsorgsinsatser 434 kr per timme (2021). Ersättningen 
räknas upp årligen. 
 

Vård- och omsorgsboenden, 480 miljoner kronor 

Vård- och omsorgsboenden drivs av olika utförare. Från och med i år ingår dagomsorgen i verksamheten. Ersättningarna 
skiljer sig åt mellan de olika boendena på grund av att vissa är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). 
Ersättningen varierar mellan cirka 1 300–1 700 kronor och inkluderar alla kostnader för att driva boendet förutom 
lokalkostnaden. 

 

 

  



Genomförandeplan  

Mål, aktiviteter och förväntad effekt 
 
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i  

Det ska vara tryggt att bo hemma med hjälp av Vård & Omsorg eller på 

ett boende. Vi arbetar därför med fokusområdet ”I Kungsbacka ska 

invånarna vara trygga och få en god omsorg när de behöver stöd för 

att få livet att fungera.” 

Ett ökat inflöde till våra verksamheter innebär att vi behöver 

fortsätta att utveckla våra arbetssätt för att möta framtiden. Vi 

behöver kvalitetssäkra hur vi arbetar, bygga och planera för nya 

boenden samt se över möjligheten att renodla olika yrkesroller. 

Genom att renodla yrkeskategorier nyttar vi kompetenser på bästa 

sätt vilket också bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Inom hälso- och sjukvården pågår en omfattande omställning genom en 

”god och nära vård”. God och nära vård kan beskrivas som ett 

övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och 

sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och 

förutsättningar. Vi behöver öka kunskapen om vad omställningen 

innebär för Vård & Omsorg samt anpassa styr- och uppföljningsarbetet 

utifrån det. 

Utöver en god och nära vård kommer en ny socialtjänstlag preliminärt 

att träda i kraft den 1 januari 2023. Vi behöver vara proaktiva och 

utreda samt planera för vad en ny socialtjänstlag kommer innebära 

för Vård & Omsorg.   

Aktiviteter 

 Säkra digitala patientmöten (HSV Rehab) 

 Kvalitetssäkra demensenheter genom Stjärnmärkning (VÅBO, 

Korttid) 

 Ökad möjlighet till rehabilitering för enskilda (Korttid) 

 Ta fram checklistor vid inskrivningssamtal (HSV SSK) 

 Kartlägga sjuksköterskans arbetsuppgifter (HSV SSK) 

 Utveckla e-tjänster som efterfrågas av medarbetare och enskilda 

(VU) 

 Utföra en analys av nuläge och önskat läge utifrån den 

hallandsövergripande målbilden för god och nära vård (VU) 

 Revidera befintlig struktur för uppföljning och rapportering i 

förhållande till god och nära vård (VU) 

 Utreda, planera och följa vad ny Socialtjänstlag samt andra 

lagkravsförändringar kommer att innebära för verksamheten (VU) 

 Stödja verksamheten i att öppna nya vård- och omsorgsboendet 

Björkris (VU) 

 Planera för nytt vård- och omsorgsboende i Anneberg utifrån 

enskildas och medarbetares behov (VU) 



Förväntad effekt 

För att öka omsorgstagarens delaktighet i utformandet av vården och 

omsorgen arbetar vård- och omsorgsboende med Stjärnmärkning. 

Stjärnmärkning är en utbildningsmodell som tagit fram av Svenskt 

Demenscentrum. Genom att arbeta med digitala patientmöten ökar vi 

delaktigheten i patientens rehabilitering. Det är också ett sätt att 

möta den yngre generationen av patienter som finner trygghet genom 

att kommunicera digitalt.  

Vi ska nyttja våra kompetenser på bästa sätt. En kartläggning och 

renodling av sjuksköterskans arbetsuppgifter kan skapa mer 

patientnära tid vilket bland annat ökar tryggheten hos patienten. 

För att säkerställa patientens delaktighet vid inskrivning ska en 

checklista för inskrivningssamtal tas fram.  

Genom att arbeta med analyser samt strukturer för uppföljning och 

rapportering av god och nära vård ökar vi kunskapen om omställningen 

i organisationen. Vi får även bättre förutsättningar att styra och 

följa upp utifrån omställningen.  

  



Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar ska 

årligen minska och 2025 uppgå till maximalt 14 medarbetare  

Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att minska 

personalkontinuiteten inom hemtjänsten i egenregi. Arbetet har gett 

resultat. Vi har gått från att tillhöra de 25 procent sämsta 

kommunerna i landet till ett resultat som är i linje med de 50 

procent mittersta kommunerna. Vi har dock en bit kvar för att nå 

nämndens beslutade mål. 

Vi behöver bli bättre på att sprida goda exempel på arbetssätt som 

förbättrar personalkontinuiteten. Det handlar också om att 

tydliggöra koordinatorernas roll som är central i planeringen för 

att optimera bemanningen. Det är idag inte tydligt hur vi ska 

hantera personalkontinuiteten i förhållande till ekonomi och 

bemanning. Vi behöver även inkludera medarbetarna i 

kontinuitetsarbetet. För att nå nämndens mål behöver hela 

organisationen hjälpas åt. Här ska exempelvis verksamhetsutveckling 

stödja hemtjänsten för att förbättra personalkontinuiteten. 

Aktiviteter 

 Tydliggöra koordinatorns roll och öka deras kunskap kring 

planering och bemanning (Kvarbo) 

 Införa kontinuitetsambassadörer i referensgrupp (Kvarbo) 

 Utreda och utvärdera hur vi ska säkra upp bemanningen framöver 

(Kvarbo) 

 Stödja hemtjänsten i egenregin för att förbättra 

personalkontinuiteten (VU) 

 Lagkravsbevaka och stödja hemtjänsten i egenregin i införandet 

av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (VU) 

Förväntad effekt 

En bättre personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet att bo kvar 

hemma med stöd av hemtjänsten. Det bidrar också till ett ökat 

förtroende för personalen. Personalkontinuiteten mäts årligen.  

  



Andelen enskilda i våra verksamheter som har en aktuell 

genomförandeplan ska årligen öka och 2025 uppgå till minst 95 %  

Omsorgstagare vill vara mer delaktiga i sin vård och omsorg. Det 

innebär att vi behöver fortsätta att arbeta med att säkerställa att 

de har möjlighet att påverka hur beslutade insatser ska utföras. 

Genomförandeplanen ska säkerställa omsorgstagarens inflytande och 

delaktighet i utförandet av insatsen. I samband med att en 

genomförandeplan upprättas eller följs upp ska omsorgstagaren alltid 

erbjudas att vara delaktig. Delaktighet kan uppnås på olika sätt och 

i olika former. För bästa möjliga inflytande behöver 

förutsättningarna för deltagandet och inflytandet anpassas till 

omsorgstagaren. Det ska framgå i genomförandeplanen hur 

omsorgstagaren har varit delaktig och hur hen har utövat sitt 

inflytande. 

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som är utvecklat 

av Socialstyrelsen. IBIC bygger på att det som individen erbjuds 

från socialtjänsten ska utgå från individens behov, resurser och 

mål. Arbetet med att införa IBIC är en omfattande process som 

påverkar stora delar av verksamheten.   

Aktiviteter 

 Implementera IBIC nästa steg (Kvarbo, Korttid och VÅBO) 

 Ta fram ett gemensamt arbetssätt för genomförandeplanen 

(Kvarbo) 

 Säkerställa genomförandeplaner på korttidsboende (Korttid) 

Förväntad effekt 

Aktiviteterna bidrar till en hög andel aktuella genomförandeplaner 

där omsorgstagaren varit delaktig i utformandet av planen. Det leder 

till att omsorgstagare upplever en hög grad av delaktighet och 

inflytande över sin beslutade insats.  



En hållbar utveckling och en hälsosam miljö  

Andelen äldre ökar kraftigt vilket innebär ett ökat inflöde till 

Vård & Omsorgs verksamheter samtidigt som skatteintäkterna minskar.   

Statens styrning av vård- och omsorgssektorn ökar genom exempelvis 

ny lagstiftning. Ny lagstiftning och andra krav kan innebära ökade 

kostnader för oss och det är osäkert om det tillkommer finansiering 

från staten. För att långsiktigt kunna säkerställa en god och nära 

vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver 

finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga. På så 

sätt kan vi skapa en hållbar förändring av våra verksamheter. Vi 

arbetar därför med fokusområdet ”Kungsbacka växer med en långsiktigt 

hållbar ekonomi”.  

Effektiv styrning med de resurser vi har och ständiga förbättringar 

behöver fortsätta att genomsyra vår verksamhet. Vi behöver bli ännu 

bättre på att hämta hem vinsten av det genomförda 

förändringsarbetet. Det kan exempelvis handla om ekonomisk vinst, 

kvalitetshöjning eller tidsbesparing för användaren.  

Aktiviteter 

 Säkra att Vård & Omsorg växer/utvecklas med långsiktigt hållbar 

ekonomi  

I detta ingår att bland annat använda Ensolutions 

långtidsprognos samt att arbetet med 

effektiviseringar måste ske kontinuerligt för en budget i 

balans (Ek) 

 Redan i förstudien i ett projekt måste kostnader och ekonomiska 

effekter utredas. Verktyg för uppföljning effekthemtagning ska 

användas 

 Förbättra och kvalitetssäkra uttag och statistik från 

verksamhetssystem (Ek).  

 Informera om vikten av tillförlitlig data, till exempel att 

alla använder systemen (Ek) 

 Fortsatt arbete med åtgärder för budget i balans (Myndighet) 

Förväntad effekt 

Aktiviteterna vi genomför ska bidra till en budget i balans år 2022 

och 2023. De ska också leda till bättre faktabaserade underlag för 

våra beslut och att vi lättare kan visa och säkerställa att vi tar 

hand om effekterna av de projekt vi driver. 

  



Bästa företagsklimatet i Västsverige  

Inom Vård & Omsorg agerar både kommunala och externa aktörer. Vi 

arbetar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att 

hemtjänsttagaren ska kunna välja mellan flera olika utförare av 

hemtjänst. För att andra aktörer än kommunen ska driva vård-och 

omsorgsboenden, upphandlar vi boenden enligt Lagen om offentlig 

upphandling (LOU). Nämnden för Vård & Omsorg beslutar årligen om en 

konkurrensutsättningsplan som beskriver om och vad som ska 

konkurrensutsättas.  

Fyra av totalt elva vård- och omsorgsboenden i kommunen är 

konkurrensutsatta vilket innebär att det bedrivs i privat regi. 

Därtill finns tre privata utförare inom hemtjänsten. Förvaltningen 

har löpande kontakt på olika nivåer med de externa utförarna genom 

exempelvis utförarträffar och följer upp hur samarbetet fungerar. 

Dialogen och samarbetet med de privata utförarna bidrar till 

företagsklimatet i Västsverige.   

 
  



I Kungsbacka utvecklas vi hela livet  

Våra insatser ska stärka den enskildes möjlighet att vara 

självständig samt att leva ett tryggt och värdigt liv utifrån sina 

behov och förutsättningar. Därför arbetar vi med fokusområdet ”I 

Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand 

om sitt liv”.   

Aktiviteter 

 Öka aktivitetsnivån hos barn och unga inom LSS genom FaR, 

fysisk aktivitet på recept (HSV Rehab) 

 Utbilda omsorgspersonal i förflyttningsteknik och 

rehabiliterande förhållningssätt (HSV Rehab) 

 Utbilda/instruera patient och anhörig att delvis sköta vård 

självständigt (HSV SSK) 

Förväntad effekt 

Vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande gentemot enskilda som 

har en beslutad insats från kommunen. Genom att i tidig ålder arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande ökar vi självständigheten hos barn 

och unga tidigt i livet. Effekterna kan vara att den enskilde 

upplever ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande 

förhållningssätt bidrar till att patienter bibehåller sin 

självständighet och egna förmågor.  

Patienter och anhöriga kan delvis sköta viss vård på egen hand. 

Genom att patienten eller den anhörige hanterar vissa vårdmoment 

ökar vi självständigheten och minskar behovet av stöd från kommunen.  

  



Ett medskapande samhälle och öppen attityd  

Delaktighet och inflytandefrågor har under senare år lyfts fram som 

en viktig och avgörande faktor för att vårt arbete ska vara av god 

kvalitet och ge avsedd effekt för både enskilda och medarbetare. 

Omsorgstagare vill vara mer delaktiga i beslut som avser den egna 

vården och omsorgen. Omsorgstagaren ska, utifrån sina behov och 

önskemål, i största möjliga omfattning ges inflytande och 

medbestämmande över sina insatser.  

Behovet av att inkludera civilsamhället och andra aktörer i våra 

verksamheter är stort. Vi behöver utveckla former för hur och vad 

civilsamhället och andra kan bidra med. Civilsamhället och andra 

aktörer kan inte ersätta alla arbetsuppgifter, men vi ska bereda 

möjlighet för dem att göra det de kan.   

Det hälsofrämjande samt förebyggande arbetet är och kommer bli allt 

viktigare. Det handlar dels om hur vi tar hand om vår egen personal 

men framförallt hur vi kan främja och utveckla det friska hos 

individer. Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande skapar 

vi självständiga omsorgstagare och minskar därmed behovet av stöd 

från kommunen.  

Aktiviteter 

 Kartlägga och inhämta kunskap om vad civilsamhället och andra 

aktörer kan erbjuda (Myndighet) 

 En väg in – utreda möjligheten att införa en mottagningsenhet 

kopplad till det förebyggande arbetet (Myndighet) 

 Skapa ett naturligt band mellan biståndshandläggare och 

förebyggandeenheten (Myndighet) 

 Formalisera och följa upp det redan befintliga hälsofrämjande 

arbetet genom bla OSA-målen (Myndighet) 

 Stärka det hälsofrämjande ledar- och medarbetarskapet – 

kompetenssatsning (Myndighet) 

 Skapa en teamssamverkan med såväl interna som externa aktörer 

(Myndighet) 

 Ökad möjlighet till att växla mellan olika uppdrag, utreda om 

ytterligare specialiseringar kan vara möjliga (Myndighet) 

 Renodla uppdrag – minska de administrativa delarna i uppdragen 

(Myndighet) 

 Arbeta fram en förvaltningsövergripande vägledning/rutin för 

hantering av begäran av allmänna handlingar (KoK) 

 Ta fram mallar för olika typer av tjänsteskrivelser, fraser etc 

(KoK) 

Förväntad effekt 

Att involvera civilsamhället och andra aktörer i våra verksamheter 

frigör varma händer till där behovet är som störst. Men det handlar 

också om att vi får möjlighet att använda våra resurser på bästa 

sätt.  



Genom hälsofrämjande och förebyggande insatser kan vi minska 

inflödet till våra verksamheter och därmed behovet av stöd från 

kommunen på sikt. Det handlar framförallt om att hjälpa individer 

med att bibehålla deras självständighet och bygga på det friska. 

Människor vill och ska kunna vara självständiga så länge det är 

möjligt.  



Fokus på digitalisering  

Vi tänker nytt och kreativt samt tar tillvara på digitaliseringens 

möjligheter. Det finns en bred enighet om att digitalisering och 

automatisering av vissa arbetsuppgifter kan skapa smartare tjänster 

och effektivare arbetssätt.  

Digitaliseringens möjligheter ger oss en säkrare, snabbare, mer 

tillgänglig och medskapande välfärd. Genom att använda 

välfärdsteknologi kan vi behålla den efterfrågade servicenivån trots 

minskad tillgång på arbetskraft och förändrad ekonomisk situation.  

Aktiviteter 

 Arbeta med ett BI för VO: Combine, Medvind och Intraphone (Ek) 

 Tillsammans med invånare utveckla informationen inom området 

vård o omsorg på kungsbacka.se i ny plattform (KoK) 

 Digitala lösningar för att möta invånares och verksamhetens 

behov (VU) 

 Samlad kartläggning och samarbete runt vilken välfärdsteknik 

som finns att tillgå (Myndighet) 

 Införa fler e-tjänster (Myndighet, VU) 

 EKO-post genomförs för inkomstförfrågningar (Myndighet) 

Förväntad effekt 

Vår övergripande tanke med hela digitaliseringsområdet är att 

smartare digitala lösningar ger oss bättre möjligheter att möta 

framtiden. Digitala lösningar kan dels innebära en ökad 

effektivitet, dels större självständighet och ökad trygghet för 

omsorgstagaren.  

Många projekt kan inte genomföras och följas upp inom ramen för ett 

år. Därför kommer vi successivt att redovisa hur 

digitaliseringsarbetet fortlöper och vilka effekter vi kan se. 

Däremot vet vi att vi behöver bli bättre på att hämta hem och 

redovisa vinsten av det genomförda förändringsarbetet.  

  



Andelen medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin 

anställning hos Vård & Omsorg ska 2025 uppgå till maximalt 12 

procent 

För förvaltningens fortsatta utveckling behöver vi utveckla och 

behålla chefer och medarbetare med rätt kompetens. Det kräver ett 

långsiktigt arbete. Hög och för hög personalomsättning ökar 

belastningen på den befintliga personalen och ger väsentliga 

ekonomiska konsekvenser.  

Vi genomför återkommande pulsmätningar under året bland våra 

medarbetare för att få en lägesbild över hur arbetsmiljön upplevs. 

Genom att återkommande följa hur arbetsmiljön upplevs kan vi 

snabbare agera och sätta in åtgärder vid behov.   

Alla chefer har genomfört utbildning i utvecklande ledarskap, UL. Vi 

behöver bli bättre på att skapa förutsättningar för chefer att 

använda verktygen från utbildningen i vardagen. Likaså behöver vi 

säkerställa att medarbetare har förutsättningar att utföra sitt 

arbete på ett sätt som skapar trygghet i arbetsgruppen.  

Att chefer och medarbetare trivs på arbetsplatsen och att vi har en 

god arbetsmiljö är en viktig del för att uppnå nämndmålet. Här 

spelar HR en viktig roll. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara 

på befintliga medarbetare och skapa förutsättningar för ett hållbart 

och stimulerande arbetsliv. Vi behöver även se över vilka 

kompetenser som behövs i organisationen när samhället förändras.  

Aktiviteter 

 Kollegialt lärande i UL (utvecklande ledarskap) för enhetschef 

(Kvarbo, HSV Rehab, HSV SSK, Korttid och VÅBO) 

 Följa upp och säkerställa kompetensnivån för medarbetarna 

(Kvarbo) 

 Utbilda omsorgspersonal i förflyttningsteknik och 

rehabiliterande förhållningssätt (HSV Rehab) 

 Översyn av den fysiska arbetsmiljön (HSV Rehab) 

 Kartlägga sjuksköterskans arbetsuppgifter (HSV SSK) 

 Översyn av undersköterskeuppdraget (Korttid och VÅBO) 

 Utveckla befintliga introduktionsprogram för chef och 

medarbetare på förvaltningen (HR) 

 Utreda, planera och föreslå åtgärder för förbättrad arbetsmiljö 

för chefer i förvaltningen (HR) 

 Utreda, planera och föreslå åtgärder för förbättrad arbetsmiljö 

för medarbetare i åldern 55-65 år (HR) 

 Skapa arbetssätt och processer som gör att förvaltningen kan 

arbeta utifrån branschråd GR.s plattform för 

kompetensförsörjning (HR) 

 Skapa arbetssätt och processer som gör att förvaltningen kan 

arbeta utifrån kompetenser för god och nära vård (HR) 



 Fortsatt utveckla arbetssätt och process för SAM, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, inklusive OSA, organisatorisk och social 

arbetsmiljö (HR) 

Förväntad effekt 

Den förväntade effekten av aktiviteterna är en minskad 

personalomsättning. Arbetet kan även bidra till ökad trivsel, ett 

mer hållbart medarbetarengagemang och en minskad sjukfrånvaro. Om 

personalomsättningen minskar får vi även en bättre kontinuitet 

gentemot omsorgstagarna. Åtgärderna bidrar även till att positionera 

oss som en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt i en tid då vi ser 

omfattande behov av att rekrytera medarbetare för att klara vårt 

uppdrag.  

  



Läsanvisning likt föregående år 

 

Avslutning likt föregående år 



Förvaltningsbudget 2022
Ett samhälle i förändring

går det att flytta ner en aning för läsbarheten av e?
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U nder de senaste två 
åren har vi varit 
tvungna att förändra 
våra arbetssätt. Vi har 

fått arbeta snabbt med nya lösningar 
och vi har upplevt förändringar 
och omständigheter som påverkat 
hela världen på ett sätt vi inte varit 
med om tidigare. Samtidigt har 
vi under flera år pratat om att  
omvärlden förändras, arbetssätten 
förändras och inte minst att 
samhället förändras. 
Förändringar har 
alltid skett men 
förändringarna 
är snabbare och 
kraftigare nu än 
tidigare. 

Det är en 
ekvation som inte går ihop. Vi kan 
inte fortsätta arbeta på samma 
sätt och bara tillföra mer resurser. 
Samhället och behoven förändras 
mer än så. Ökningen av den grupp 
som behöver vård och omsorg är så 
stor att vi inte kan fortsätta arbeta 
som tidigare. Vi måste arbeta på 
ett annat sätt för att resurserna ska 
räcka till. Tillsammans med andra 
förvaltningar, genom Ett Kungs-
backa och genom medskapande 

med föreningar och näringsliv. 
Det kommer att krävas både 
nytänkande, innovation och mod hos 
medarbetare, chefer och politiker 
för att vi ska lösa utmaningen. 
För att citera Morten Hyllegaard, 
en föreläsare som gästat Kungs-
backa vid några tillfällen, handlar 
välfärden om att färdas väl. 
Det behöver inte innebära mer av 
allt utan snarare att vi blir bättre på 
att se och förstå vad som är viktigast 

för den enskilde och 
vad som gör att våra 
invånare upplever 
tiden med oss som god. 

När jag tittar bakåt 
på vad förvaltningen 
för Vård och Omsorg 
gjort de senaste åren 

ser jag enormt mycket utveckling, 
framåtanda och en stor omtänk-
samhet. När jag tittar framåt är det  
inte lika tydligt, samhället förändras 
och vårt uppdrag blir mer komplext. 
Även om vi inte riktigt vet vart vi 
är på väg är jag övertygad om att 
det kommer att ske med samma 
driv, innovationskraft och omtanke.

Karl Lundgren, 
Tillförordnad förvaltningschef, 

Vård & Omsorg

Nytänkande, 
innovation 
och mod!

”Vi måste 
arbeta på ett 

annat sätt för att 
resurserna ska 

räcka till.”
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Politikerna har fattat beslut om hur de vill att det ska vara att bo 
och leva i Kungsbacka år 2030. ”I Kungsbacka växer framtiden” är 
vår vision. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, 
trygga och nytänkande. Vi tar till vara på varje människas potential 
och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 

För att nå visionen har fem kommunövergripande mål tagits fram. 
Alla förvaltningar ska bidra till att målen uppnås utifrån sina förut-
sättningar. Nämnden för Vård & Omsorg har därefter kompletterat 
med mål för det nämnden tycker är extra viktigt för vår förvaltning.

Kommunens 
vision och mål 

I Kungsbacka ska invånarna vara trygga och få en 
god omsorg när de behöver stöd för att få livet att 
fungera. Vi ska ha välkomnande och trygga miljöer 
och samtidigt erbjuda mötesplatser för samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Mål 1 - En attraktiv 
kommun att bo,  

verka och vistas i

Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Valfrihet, mångfald och livskvalitet ska 
prägla vardagen och locka nya invånare. Växtkraften 
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden.

 Mål 2 - En hållbar utveckling 
och en hälsosam miljö

Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och 
företagsamma människor. Vi samverkar med närings-
liv och utbildning för att skapa nya arbetstillfällen 
och bidra till personalförsörjning i våra verksamheter.

 Mål 3 - Bästa företags- 
klimatet i Västsverige 

För att ta del av kommunens vision och mål i sin helhet, besök kungsbacka.se
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Kungsbacka är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare. Digitali-
seringen gör att vi hittar smartare tjänster och 
effektivare arbetssätt. Här jobbar människor  
som vill, vågar och kan.

 Mål 5 - Ett medskapande 
samhälle och en  

öppen attityd 

 Mål 4 - I Kungsbacka 
utvecklas vi hela livet 

I Kungsbacka stärks individens och familjens 
egen förmåga att ta hand om sitt liv. Vi utvecklar 
barn och ungdomar för att de ska nå sin fulla 
kapacitet och för en god självkänsla.

Här skapar vi det goda livet tillsammans. 
Vi är öppna, trygga och nytänkande.



 
 

Datum 

2021-11-01 
Diarienummer 

VO 2021-00315 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
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1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att inte fördela inte årets 
utdelningsbara medel om 7962 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen 
kvarstå till nästa år. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 april 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I testamentet framgår det att 
det är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav det som kvarstår av deras kvarlåtenskap och att 
fonden ska heta ”Arvid och Hildur Anderssons fond”, där den årliga avkastningen ska användas till 

”Utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från 
Släps församling i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.  
 
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om att fördela en 
fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons donation. Av de resterande 
utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en 
fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. 
 
För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för 
så finns det för 2021 7962 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan men som inte uppfyller 
kriterierna för utdelning ur stiftelsen. Anledningen är för att personen inte bor i Släps församling samt 
att behovet skulle kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag. Därför föreslås att 
medlen kvarstår till nästa år för fördelning. 
 
Under ansökningsperioden har förvaltningen för Vård & Omsorg enligt kommunstyrelsens beslut den 
20 april 2021 utökat annonseringen genom att förvaltningen har informerat om att det är möjligt att 
ansöka om pengar ur donationen på både Kungsbacka kommuns intranät ”Insidan” och Kungsbacka 

kommuns hemsida och TV-skärmar i verksamhetens lokaler. Även texten om Arvid och Hildur 
Anderssons donation har uppdaterats på hemsidan. Det har också skickats ut ett mejl till 
verksamhetscheferna och de biträdande verksamhetscheferna för både Vård & Omsorgsboende och 
Kvarboende, enhetscheferna vid Sandlyckan och Särö vård- och omsorgsboende samt Kullavik och 
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Vallda hemtjänst. Men också till driftansvarig och kvalitet- och omsorgshandledare vid 
Blåvingevägens vård- och omsorgsboende. Mejlet har även skickats till verksamhetschefen för 
Myndighet, de två enhetscheferna, metodhandledarna, avgiftshandläggarna och till representanterna 
och ersättarna vid Forum Pensionärsorganisationer samt Särö pastorat. Det pågår också ett arbete med 
att digitalisera ansökningsprocessen och skapa en e-tjänst så att ansökan kan göras direkt via 
Kungsbacka kommuns hemsida genom ett formulär. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Återrapportering om åtgärder för budget i balans avseende kundval hemtjänst 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Myndighet prognosticerade enligt delårsrapport 2021 ett underskott på 11 500 
000 kr per helår 2021. Med anledning av det prognosticerade underskottet gav nämnden förvaltningen 
i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för budget i balans. Åtgärdsplanen redovisades till nämnden oktober 
och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med utvecklade förslag på åtgärder rörande bland 
annat hemtjänst. 

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kungsbacka erbjuder 
kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet (LOV), vilket innebär att omsorgstagaren får välja 
kommunal eller privata utförare.   

Förvaltningen föreslog två åtgärder för budget i balans gällande hemtjänsttimmar, dels en procentuell 
neddragning av antal hemtjänsttimmar, dels minskad schablon för insats städ. Den första föreslagna 
åtgärden flyttar i praktiken underskottet från verksamhetsområde Myndighets budget till 
verksamhetsområde Kvarboendes budget. Det påverkar även privata utförare av hemtjänst samt 
brukarna och är inte en åtgärd som kommer genomföras i nuläget. Den andra åtgärden planerar 
förvaltningen genomföra från och med 1 februari 2022. Förändringen kommer samverkas. Idag 
tillämpar Vård & Omsorg en schablontid på 120 minuter för insats städ, som utförs var tredje vecka. 
Bedömningen av den enskildes behov utgår alltid från socialtjänstlagen och bedömningsmodellen 
individens behov i centrum (IBIC). Schablontiderna är ett stöd och syftar till att biståndshandläggarna 
ska göra likvärdiga bedömningar av ersättningstid. Beroende på den enskildes behov kan 
biståndshandläggaren bevilja både mer och mindre tid.  

Förvaltningen kommer att ändra schablontiden från 120 minuter per tillfälle till 90 minuter per tillfälle. 
Vid en jämförelse med kommunerna i Halland samt kommunerna i samma storlek som Kungsbacka 
(Solna, Luleå, Karlstad och Växjö) är det flera som tillämpar en kortare schablontid än Kungsbacka. 
Bland annat har både Växjö och Mölndal 90 minuter per tillfälle. Hylte kommun tillämpar en 
schablontid på 60 min per tillfälle.  
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Förändringen innebär att ersättningen till de kommunala och privata utförarna minskar med 1 775 000 
kronor på helår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-22 

Beslutet skickas till 
Kvarboende, privata utförare 

 

 

Karl Lundgren       Pia Berglund 

Tillförordnad förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 92 Dnr 2021-00344 
Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera förvaltningens förslag till åtgärder. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid samt restriktivitet med 
semesterledigheter. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i december 2021 med utvecklade förslag på åtgärder som 
avser omsorgsbidrag samt kundval hemtjänst. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i mars 2022 med förslag på åtgärder som kan inledas 
under 2022 kompletterade med konsekvensbeskrivningar. 

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

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut med anledning av att vi 
ser att verksamheten är systematiskt underfinansierad och den politiska styrningen 
undergräver möjligheterna för förvaltningen att utföra sitt välfärdsuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram åtgärdsplaner för verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende för att 
få budget i balans. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och 
konsekvensanalyser i samband med åtgärdsplanen som ska vara samverkade. 

Verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende har tagit fram åtgärdsplaner för 
budget i balans. Åtgärdsplanerna har samverkats på extrainsatt lokal 
samverkansgrupp måndagen den 4 oktober hos Myndighet respektive på ordinarie 
lokal samverkansgrupp torsdagen den 30 september hos Kvarboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Kvarboende, 2021-09-30 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet, 2021-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande till 
förvaltningens förslag till beslut om att nämnden även ska besluta följande: 
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Nämnden för Vård & Omsorg begär att kommunstyrelsen godkänner utökad budget 
för samtliga verksamhetsdelar, som Vård & Omsorg ansvarar för, där det framgår 
tydligt i åtgärdsplanerna att ersättning för korrekta volymuppräkningar saknas för 
innevarande år och tidigare verksamhetsår. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära till kommunstyrelsen att en översyn 
av befintliga reglementen mellan VO och IF snarast genomförs med fokus på 
ansvarsområde och kostnadsansvar.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
en större anställningsomfattning och erbjudande om heltidstjänster kan minska 
behovet av en stor timvikariepool och övertidskostnader.   

Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 

förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag till beslut samt Ermin Škorićs (S) m.fl. tilläggs- och 
ändringsyrkanden. Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla tilläggs- och ändringsyrkandena. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, 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   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   
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Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



 
 

Datum 

2021-11-29 
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Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Pia Berglund 

Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Översyn av omsorgsbidraget 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg föreslår kommunfullmäktige att avskaffa insatsen omsorgsbidrag. 

Nämnden för Vård & Omsorg godkänner revidering av reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 
daterat 2021-11-29 och översänder det till kommunfullmäktige för antagande. 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar ovan beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg upphäver riktlinjer för omsorgsbidrag, antaget av nämnden för 
Äldreomsorg 2009-06-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att verksamhetsområde Myndighet i delårsrapport 2021 redovisade ett 
prognosticerat underskott gav nämnden för Vård & Omsorg i september 2021 förvaltningen i uppdrag 
att ta fram åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet. Åtgärdsplanen 
redovisades till nämndens sammanträde i oktober 2021. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma 
med utvecklade förslag på åtgärder rörande bland annat omsorgsbidrag. 
 
Omsorgsbidrag är ett kontantbidrag som betalas ut till en omsorgstagare som i sin tur förväntas ge 
bidraget till en anhörig som ger vård och omsorg. Omsorgsbidrag är en insats enligt 4 kap. 2 § 
socialtjänstlagen och är därför frivillig för kommunen att tillhandahålla. Omsorgsbidraget är inte 
skattepliktigt enligt 8 kap. 18 § inkomstskattelagen och är inte pensionsgrundande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Utredning om insats omsorgsbidrag, 2021-11-29 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-10-20 § 92 

Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2021-11-29 

Riktlinjer för omsorgsbidrag, 2009-06-17 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

Karl Lundgren      Pia Berglund  

Tillförordnad förvaltningschef   Verksamhetschef Myndighet 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Med anledning av att verksamhetsområde Myndighet i delårsrapport 2021 redovisade ett 

prognosticerat underskott gav nämnden för Vård & Omsorg i september 2021 förvaltningen i 

uppdrag att ta fram åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet. 

Åtgärdsplanen redovisades till nämndens sammanträde i oktober 2021. Förvaltningen fick i uppdrag 

att återkomma med utvecklade förslag på åtgärder rörande bland annat omsorgsbidrag. 

I arbetat med budget i balans har utgångspunkten varit att se över de insatser som idag tillhandahålls 

som Kungsbacka inte är skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Omsorgsbidrag är en sådan insats som 

är frivillig för kommunen att tillhandahålla. Lagstöd för omsorgsbidraget är 4 kap. 2 § 

socialtjänstlagen, som säger att kommunen får tillhandahålla insatser utöver vad som krävs för en 

skälig levnadsnivå. Omsorgsbidraget har en budget på helår på 3 822 840 kr 2021. Att avskaffa 

omsorgsbidraget leder troligtvis inte till en besparing av hela beloppet, dock skulle det vara ett steg 

i arbetet att få en budget i balans.  

Omsorgsbidraget, som också kan kallas för hemvårdsbidrag eller anhörigbidrag, är ett 

kontantbidrag som betalas ut till en omsorgstagare som i sin tur förväntas ge bidraget till en anhörig 

som ger vård och omsorg. Syftet är att den enskilde ska kunna ge den anhöriga ett symboliskt stöd i 

form av ett ekonomiskt bidrag. Omsorgsbidraget är inte skattepliktigt, enligt 8 kap. 18 § 

inkomstskattelagen (1999:1229), och inga sociala avgifter betalas vilket innebär att bidraget inte är 

pensionsgrundande.  

Omsorgsbidraget är en kvarleva av det tidigare hemsjukvårdsbidraget. Vid Ädelreformen 1992 

överfördes bland annat hemsjukvårdsbidraget från landstinget till kommunen. Kungsbacka hade 

sedan tidigare två andra bidrag, hemvårdsbidrag och anhörigbidrag. År 2000 blev de tre bidragen 

till ett bidrag, omsorgsbidraget.  

Omsorgsbidraget sågs över och reviderades 2008 av nämnden för Handikappomsorg och nämnden 

för Äldreomsorg. Innan 2008 utgick bidraget från en bedömning av omsorgstagarens 

hemtjänstbehov:  

Nivå Hemtjänstbehov 

timmar/vecka 

Belopp/månad år 2008 

1 5 - 9 0,5 basbelopp/år = 1708 

kr/månad 

2 10 - 14 1 basbelopp/år = 3417 

kr/månad 

3 15 - 19 1,5 basbelopp/år = 5125 

kr/månad 

4 20 -  2 basbelopp/år = 6832 

kr/månad 

 

Orsaken till revideringen var att Handikappomsorg och Äldreomsorg såg vissa risker med 

omsorgsbidraget. De såg att det fanns en risk att omsorgsbidraget blev en alternativ 

försörjningsform, vilket inte var önskvärt då omsorgsbidraget inte ger någon pensionsavsättning. 

Om omsorgsbidraget blir en alternativ inkomstkälla kan det bli en inlåsningseffekt. De såg även en 

risk att brukare och anhöriga hamnade i beroendeställning till varandra, och att anhöriga skulle 



 

kunna få svårt att säga nej till att utföra hjälp om de får ekonomisk ersättning. Brukaren skulle även 

kunna få svårt att be om all hjälp som hen har behov av. De såg även en risk sett till kvalitén. Om en 

hemtjänstinsats inte utförs tillfredsställande kan den enskilde lämna in klagomål som sen hanteras 

enligt riktlinjerna och blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vid omsorgsbidrag har den 

enskilde ingen att vända sig till.  

Handikappomsorg och Äldreomsorg ansåg dock att den enskilde kan ha anledningar till att önska få 

omsorgsbehovet tillgodosett genom en anhörig och fann därför skäl till att behålla omsorgsbidraget, 

dock i reducerad form.  

Revideringen resulterade i nya riktlinjer samt ändrade ersättningsnivåer, där nivå 3 och nivå 4 togs 

bort. Innan revideringen hade behov av både serviceinsatser och omsorgsinsatser beaktats vid 

bedömning av behov, men från 2009 beaktas endast omsorgsinsatser. Om den enskilde har behov av 

serviceinsatser utförs de av hemtjänsten, där den enskilde har möjlighet att välja kommunal eller 

privat utförare.  

Ansökan om omsorgsbidrag bedöms av en biståndshandläggare. Den enskilde ska ha ett bestående 

omvårdnadsbehov som väntas överstiga sex månader. Hänsyn tas även till om sökanden har andra 

insatser från kommunen. Det är endast den enskildes behov av omsorgsinsatser som bedöms, som 

bland annat hjälp med dusch, på- och avklädning, förflyttningar, matning, tillsyn eller ledsagning. 

Nivå 1 är för närvarande 1 854 kr/månad och nivå 2 är 3 708 kr/månad. 

I samband med omorganisering av nämnderna för Funktionsstöd, Äldreomsorg och Individ & 

Familjeomsorg fick Vård & Omsorg ansvar för omsorgsbidraget i sin helhet.  

En majoritet av kommunerna har inte någon form av omsorgsbidrag. Vid en omvärldsbevakning av 

kommuner i Hallands län, kommuner i Västra Götaland i liknande storlek som Kungsbacka samt 

kommuner nationellt i storleksordning med Kungsbacka har en majoritet inte omsorgsbidrag. 

Kommun Har omsorgsbidrag? 

Halland  

Båstad Nej 

Falkenberg Ja 

Halmstad Nej 

Hylte Nej 

Laholm Nej 

Varberg Ja 

Västra Götaland liknande storlek  

Partille Ja 

Härryda Ja 

Mölndal Nej 

Kommuner i samma storlek som 

Kungsbacka 

 

Växjö Nej 

Karlstad Nej 



 

Luleå Nej 

Solna Nej 

 

Socialstyrelsen slutade dock samla in statistik om omsorgsbidrag 2007 vilket gör att det är svårt att 

följa utvecklingen. I en studie som Socialstyrelsen genomförde 2010 erbjöd 33 procent av 

kommunerna omsorgsbidrag inom äldreomsorgen och 30 procent inom funktionshinder. Antal 

kommuner som erbjöd omsorgsbidrag hade minskat sedan 2006.1 Till exempel avskaffade Mölndals 

stad omsorgsbidrag under den tidsperioden, och sedan dess har även Halmstad och Luleå avskaffat 

omsorgsbidrag. Samtidigt som insatsen omsorgsbidrag har minskat har anhörigstödet i stort utökats 

till att omfatta flera olika insatser.  

Även Kungsbacka har utvecklat anhörigstödet. Fokus har varit på personlig rådgivning och stöd, 

anhöriggrupper samt aktiviteter. Anhöriga kan boka ett enskilt samtal, där den anhörige får tillfälle 

att i lugn och ro kan tala om sin livssituation. Samtalen kan handla om den anhörige eller den 

närståendes situation eller rådgivning och hjälp att hitta rätt stöd från samhället. I anhöriggrupper 

kan den anhörige få träffa andra i en liknande situation för att dela erfarenheter, prata om känslor 

och få hjälp att bearbeta dessa. Gemensamma aktiviteter anordnas och varierar utifrån önskemål och 

behov, som till exempel anhörigcafé, promenadgrupper, avslappning, föreläsningar med mera. 

Det finns olika skäl till att avskaffa omsorgsbidrag. Det som ofta lyfts är etiska dilemman kring 

inlåsningseffekter och att den anhöriga kan känna sig tvungen att vårda, ibland för länge. Risken för 

ohälsa ökar i relation till omfattningen av den omsorg som ges. Det finns även ett rättviseperspektiv 

då omsorgsbidrag i allmänhet riktar sig till en begränsad del av de anhöriga som utför någon form 

av omsorgsinsats åt en närstående. Det finns heller inget lagstadgat krav att kommunerna ska 

erbjuda omsorgsbidrag. Ett annat skäl kan vara att det finns andra former av anhörigstöd som 

beaktar den anhöriges individuella behov av stöd och avlösning. Omsorgsbidrag tillgodoser inte den 

anhöriges behov av stöd och avlösning, utan ser till omsorgstagaren. Solna har valt att inte införa 

omsorgsbidrag, bland annat då de anser att de anhöriga då tar på sig ett ansvar som egentligen är 

kommunens. 

2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen, 5 kap. 10 §, som syftade till att förtydliga 

kommunernas skyldighet att erbjuda stöd som underlättar för anhöriga som vårdar eller stödjer 

närstående. Syftet var även att anhörigstödet skulle utvecklas. Utredarna ansåg att det var viktigt att 

förebygga att den anhörige själv blev fysiskt och psykiskt utsliten.2 

Omsorgsbidrag har över tid också betraktas som en form, bland många, av anhörigstöd. 

Omsorgsbidraget har syftat till att erkänna de insatserna anhöriga gör och erbjuds istället för annat 

stöd. Det finns endast ett fåtal studier i Sverige som undersökt ersättningar till anhöriga. En av 

studierna är en kunskapsöversikt från 2014 av Ann-Britt Sand. Sand problematiserar ekonomisk 

ersättning till anhöriga. Hon anser att det kan vara ett sätt att uppmärksamma den anhöriges 

insatser, däremot finns det risker som till exempel befästa könsnormer kring vårdarbete och att 

ersättningen inte motsvarar det arbete som utförs. Sand anser att ekonomiska ersättningar ska 

kombineras med ordentlig omsorgsplan, utbildning, möjligheter att fortsätta arbeta samt annat stöd, 

som till exempel avlösning.3 Sand anser även att det är oklart om bidraget syftar till att hjälpa den 

 

1 Socialstyrelsen. 2010. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, lägesbeskrivning 2010. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2010-12-23.pdf (Hämtad 2021-11-08). s. 30. 
2 Proposition 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. s. 2. 
3 Ibid., s. 11. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2010-12-23.pdf


 

enskilde, den anhörige eller för att spara kostnader? 4  Det finns även en risk att bidraget inte 

används till att betala den anhörige, utan att det istället kan komma att användas för att till exempel 

täcka extra kostnader. 5 Att den enskilde betalar en anhörig för att utföra insatser innebär även att 

omsorgen formaliseras, samtidigt som det inte nödvändigtvis betyder att omsorgen 

professionaliseras. 6 Samtidigt anser Sand att ersättningen kan ha betydelse för de anhöriga, även 

om ersättningen är symbolisk. 7   

Omsorgsbidrag har en budget på helår på 3 822 840 kronor. Bidragen betalas ut till omsorgstagaren 

som “helt” eller “halvt” bidrag utifrån den arbetsinsats som den närstående utför. Budgeten är 

beräknad på cirka 110 bidrag per månad, varav cirka 20 kommer från Individ & Familjeomsorg. 

Under pandemin har andelen med ”helt” bidrag ökat.  

Att avskaffa omsorgsbidraget kommer sannolikt inte leda till en besparing på hela omsorgsbidragets 

budget, eftersom omsorgsbidraget är en biståndsbedömd insats som utgår från den enskildes behov. 

Den enskilde har möjlighet att ansöka om andra insatser, som hemtjänst eller avlösning. 

Förvaltningen bedömer att avskaffande av omsorgsbidrag inte kommer förändra hemtjänsttimmarna 

nämnvärt, baserat på erfarenhet från andra kommuner. De flesta som har omsorgsbidrag har redan 

idag hemtjänsttimmar.  

Eftersom det inte finns någon samlad nationell statistik över vilka kommuner som har någon form 

av omsorgsbidrag går det inte att ta fram säkra jämförelser mellan kommuner som har någon form 

av bidrag och kommuner som inte har det. Både Göteborg och Härryda som också har någon form 

av omsorgsbidrag har högre kostnader för äldreomsorgen än förväntat. Däremot har Varberg, som 

också har en form av omsorgsbidrag, lägre kostnader än förväntat. Partille som inte har någon form 

av omsorgsbidrag har också lägre kostnader för äldreomsorgen än statistiskt förväntat. Det är 

förmodligen andra faktorer än omsorgsbidrag som påverkar kostnadsläget.  

Beslut om omsorgsbidrag omprövas var sjätte månad. Om omsorgsbidraget avskaffas kommer de 

beslut som idag finns om omsorgsbidrag att löpa ut. Nytt omsorgsbidrag kommer inte beviljas. 

Andra insatser, som till exempel hemtjänst men även anhörigstöd så som avlastning, kan bli aktuellt 

beroende på den enskildes behov. 

Beslut om att avveckla omsorgsbidrag fattas av kommunfullmäktige. Nämnden för Vård & Omsorg 

behöver därför föreslå för kommunfullmäktige att avveckla insatsen. I nämndens reglemente 

framgår att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av insatsen 

omsorgsbidrag, vilket innebär att även reglementet behöver revideras. 

Omsorgsbidraget är en kvarleva från Ädelreformen, och Kungsbacka är en av få kommuner som 

fortfarande erbjuder insatsen. Syftet med omsorgsbidraget är att omsorgstagaren ska få en flexibel 

vård och få möjlighet att ge den anhörige en symbolisk summa för den anhöriges insatser.  

Kungsbacka reviderade omsorgsbidraget 2008 baserat på de riskerna som finns med 

omsorgsbidraget, det vill säga risk för inlåsningseffekt och risk för att det blir en alternativ 

försörjningsform trots att ingen pensionsavsättning görs. Då de två högsta ersättningsnivåerna togs 

 

4 Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Sand, Ann-Britt. ”Det handlar också om tid och pengar”, Kunskapsöversikt 2014:2. 

https://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/WEBB_Kuns

kaps%C3%B6versikt_2014-2_Sand%20(2).pdf (Hämtad 2021-11-03). s. 68. 
5 Ibid., s. 72. 
6 Ibid., s. 87. 
7 Ibid., s. 84. 

https://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/WEBB_Kunskaps%C3%B6versikt_2014-2_Sand%20(2).pdf
https://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/WEBB_Kunskaps%C3%B6versikt_2014-2_Sand%20(2).pdf


 

bort 2008 har riskerna minimerats, men kvarstår fortfarande. En annan risk som lyftes 2008 var att 

omsorgstagaren inte har någon att vända sig till med klagomål, och den risken kvarstår. 

Hemtjänsten, både i kommunal och privat regi, bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och har 

rutiner och riktlinjer för att hantera klagomål och säkerställa verksamheternas kvalité. Det är 

dessutom lättare för en omsorgstagare att lämna klagomål på hemtjänsten än att klaga på en 

anhörigs insatser. Det är inte heller möjligt för nämnden att säkerställa att den enskilde får sina 

behov tillgodosedda med god kvalitet, samtidigt som nämnden flyttar över en del av sitt ansvar till 

den anhörige. 

Det finns en risk att den som utför omsorgen slits ut, vilket ger Vård & Omsorg två brukare istället 

för en. Kommunen är skyldig att erbjuda stöd för anhöriga som vårdar närstående, där stödet ska 

syfta till att förhindra att den anhörige slits ut psykiskt eller fysiskt. Omsorgsbidraget är inte ett 

sådant stöd och kan tvärtom ha en motsatt effekt. 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen för Vård & Omsorg att omsorgsbidraget avskaffas, av 

följande skäl: 

• Kommunen har ingen insyn i den omsorg som ges och kan inte säkerställa att 

omsorgstagaren får omsorg av god kvalité. 

• Det finns en risk att den anhörige slits ut. 

• Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda insatsen omsorgsbidrag. 

• Det är ett steg i arbetet med budget i balans. 
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§ 92 Dnr 2021-00344 
Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera förvaltningens förslag till åtgärder. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid samt restriktivitet med 
semesterledigheter. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i december 2021 med utvecklade förslag på åtgärder som 
avser omsorgsbidrag samt kundval hemtjänst. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i mars 2022 med förslag på åtgärder som kan inledas 
under 2022 kompletterade med konsekvensbeskrivningar. 

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

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut med anledning av att vi 
ser att verksamheten är systematiskt underfinansierad och den politiska styrningen 
undergräver möjligheterna för förvaltningen att utföra sitt välfärdsuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram åtgärdsplaner för verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende för att 
få budget i balans. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och 
konsekvensanalyser i samband med åtgärdsplanen som ska vara samverkade. 

Verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende har tagit fram åtgärdsplaner för 
budget i balans. Åtgärdsplanerna har samverkats på extrainsatt lokal 
samverkansgrupp måndagen den 4 oktober hos Myndighet respektive på ordinarie 
lokal samverkansgrupp torsdagen den 30 september hos Kvarboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Kvarboende, 2021-09-30 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet, 2021-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande till 
förvaltningens förslag till beslut om att nämnden även ska besluta följande: 
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Nämnden för Vård & Omsorg begär att kommunstyrelsen godkänner utökad budget 
för samtliga verksamhetsdelar, som Vård & Omsorg ansvarar för, där det framgår 
tydligt i åtgärdsplanerna att ersättning för korrekta volymuppräkningar saknas för 
innevarande år och tidigare verksamhetsår. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära till kommunstyrelsen att en översyn 
av befintliga reglementen mellan VO och IF snarast genomförs med fokus på 
ansvarsområde och kostnadsansvar.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
en större anställningsomfattning och erbjudande om heltidstjänster kan minska 
behovet av en stor timvikariepool och övertidskostnader.   

Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 

förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag till beslut samt Ermin Škorićs (S) m.fl. tilläggs- och 
ändringsyrkanden. Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla tilläggs- och ändringsyrkandena. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, 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   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   
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Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



Reglemente 

Sida 1/2 

Reglemente för nämnden för 

Vård & Omsorg 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende 

insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, 

hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. 

Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 

verkställighet av: 

- Särskilt boende

- Hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och 
trygghetslarm

- Dagomsorg

- Korttidsplatser

- Växelvård

- Kontaktperson

- Hemsjukvård

- Rehabilitering

- Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassning m.m.



Reglemente 

Sida 2/2 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 202X-XX-XX § X 

Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 



                                                                                                                                                                  

RIKTLINJER FÖR OMSORGSBIDRAG 

Grundläggande rutiner 
 

 Ansökan kan ske både skriftligen och muntligen. 

 Bidraget utbetalas inte retroaktivt, utan kan endast beviljas från och med ansökningsdatum.  

 Vid sjukhusvistelse eller trygghetsplats görs avdrag då frånvaron från hemmet överstiger 5 

dagar. Avdraget görs då från dag 6. Vid frånvaro upp till 5 dagar görs ej avdrag, förutom vid 

växelvård eller planerad korttidsvistelse, då avdrag görs för hela frånvaroperioden. 

 Bidraget och eventuella avdrag beräknas på 30 dagar/mån. 

 Vid kombination med hemtjänstinsatser kan poängen för varje moment justeras för att 

motsvara hjälpen den närstående står för. 

 Bestående funktionsnedsättning, som bedöms vara varaktig under minst sex månader. 

 

Riktlinjer vid bedömning 

Personlig hygien 

Med stöttning eller tillsyn vid dusch avses framplockning och tillsyn, men även om man endast har 

hjälp med hårtvätt faller det under denna punkt. 

All hjälp vid dusch avser praktisk duschhjälp och tillhörande på- och avklädning, samt eventuellt 

insmörjning eller liknande i samband med dusch.  

Stöttning vid kontinens/toalettbesök innefattar hjälp med exempelvis klädsel, ta fram toalettstol 

eller liknande. Gäller även vid förberedelser och stöd med inkontinensskydd, ta fram blöja, hjälp med 

byte av sådan, framplockning av toalettstol etc.  

All hjälp vid kontinens/toalettbesök innefattar förberedelser, förflyttning och praktisk hjälp vid 

toalettbesök eller med inkontinensskydd. Gäller även exempelvis vid tömning av kateterpåse. 

Stöttning/hjälp vid vardaglig hygienskötsel avser hjälp med exempelvis morgon- och kvällstoalett, 

tandborstning, rakning och liknande.  

Klädsel 

Stöttning vid av- och påklädning avser framplockning av kläder och handräckning, tillsyn och 

information om vilket plagg den enskilde kan ta på sig , påminnelse om att kläder behöver bytas och 

liknande. 

Av- och påklädning avser praktisk hjälp. 

Förflyttning 

Stöd vid 1-2 förflyttningar per dygn avser hjälp exempelvis i och ur säng morgon och kväll. Med 

förflyttning avses även vändning i säng. 



                                                                                                                                                                  

Stöd vid 3-5 förflyttningar per dygn avser hjälp exempelvis i och ur säng morgon och kväll men också 

till/från middagsvila eller till/från rullstol. Med förflyttning avses även vändning i säng. 

Stöd vid 6 eller fler förflyttningar per dygn avser hjälp i och ur säng en eller flera gånger per dygn, 

samt exempelvis till/från middagsvila och till/från rullstol. Med förflyttning avses även vändning i 

säng. 

Mathållning 

Stöttning vid matsituationer innebär förutom att ta fram och servera maten exempelvis att 

finfördela maten eller på olika vis tillreda eller anpassa maten. Detta kan även innefatta att 

exempelvis bre smörgåsar eller sitta med vid måltiden för att personen skall äta. Tillreda specialkost 

för den enskilde då särskilda skäl föreligger. 

Matning avser praktisk hjälp, samt att ge näring via PEG, sond eller liknande. 

Tillsyn 

Tillsyn 1-2, 3-5 innebär exempelvis handräckning  av eller påminnelse om mediciner eller besök för 

att den enskilde ska känna sig trygg. Kan även avse telefonsamtal för exempelvis väckning, 

påminnelse av mediciner eller liknande. Antal tillfällen skall specificeras. 

Tillsyn och påstötning under stor del av dygnet kan innefatta exempelvis hjälp att strukturera upp 

vardagen för personer som inte klarar detta själva. Det kan också vara personer som blir oroliga vissa 

tider av dygnet eller som av annan anledning behöver mycket tillsyn och där detta behov ej kan lösas 

med hjälp av trygghetslarm eller schemalagd tillsyn. För personer som har detta omfattande 

tillsynsbehov kan omsorgsbidrag i nivå 1 beviljas oavsett övriga insatser. 

Aktiv tillsyn dygnet runt, kan ej själv påkalla hjälp vid behov. Denna punkt avser personer med så 

omfattande tillsynsbehov att de inte kan vara ensamma och där behovet ej kan tillgodoses med hjälp 

av trygghetslarm eller schemalagd tillsyn. För personer med detta omfattande tillsynsbehov kan 

omsorgsbidrag i nivå 2 beviljas oavsett övriga insatser. Skulle ej klara att bo ensam.  

Övrigt 

Ledsagning avser hjälp till och från exempelvis läkare, sjukgymnastik och kan även innefatta 

exempelvis hjälp till och från bank, apotek eller sociala aktiviteter. 

Hjälp vid egenvård av mediciner avser hjälp med exempelvis delning i dosett, byta plåster etc. 

Hjälp med hygientvätt avser hjälp med tvätt på grund av exempelvis sjukdom eller inkontinens och 

som ej kan planeras in i ordinarie tvättning. 

Hjälp med hygienstädning avser hjälp med städning på grund av exempelvis sjukdom eller 

inkontinens och som ej kan planeras in i ordinarie städning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 
 

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

Sammanfattning  
Vård & Omsorg har ett positivt resultat efter oktober månads utgång om +10,2 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret 2021 visar på ett överskott om 5 miljoner kronor. 

Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för september månad var 9,78 procent, vilket är 1,32 
procentenheter lägre än samma månad föregående år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 21-11-16 

Månadsrapport oktober 2021 

 

Karl Lundgren       Annakarin Svennebjer 

Tillförordnad förvaltningschef    Ekonomichef 
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Månadsrapport oktober 2021 

Utfall & prognos i driften 

Verksamhet Budgetavvikelse Helårsprognos 

Nämnd 222 0 
Förvaltningsgemensamt 6 215 4 200 
Kvarboende -7 289 -3 700 
VÅBO 15 438 14 000 
HSV 750 0 
Verksamhetsutveckling 992 0 
Myndighetsutövning  -8 488 -11 000 
Entreprenader -860 0 
Ekonomi 475 500 
HR 912 1 000 
Kansli och kommunikation 497 0 
Vikariecenter 1 369 0 
Totalt:  10 233 5 000 

  
 
 Varav statsbidrag tkr 
 Utfall tkr Belopp tkr 

1850        Teknik, kvalitet och effektivitet 856 1 272 

1853        Äldreomsorgssatsningen inkl externa 25 424 33 009 

1871         Motverka ensamhet bland äldre 1 286 5 023 

1874        Äldreomsorgslyftet inkl externa 9 198 28 006 

Summa: 36 764 67 310 

 
Varav Covid-19 i tkr 
           Utfall  

Sjuklöner jan -,aug ersättning staten  6 118  

Merkostnader Covid-19 dec 2020 4 983  

Summa:                                                                                                                  11 101  
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Investeringar, tkr 

   Utfall Budget Helårsprognos 

Löpande investeringar                                      4 868 6 871 6 871 

Övriga investeringar                                             14  3 998 3 998 

 
 

Verksamhet Kommentarer 
 

Kvarboende 
Särskilda uppdrag 
Utfall:          -2 515 tkr 
Prognos:     - 1 700 tkr 
 
Hemtjänst 
Utfall:           -4 774 tkr 
Prognos:       -2 000 tkr 

 

Covid-teamet ligger under särskilda uppdrag. De har i 
oktober 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. 
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%. Mellan 
september och oktober minskade kostnaden med 273 tkr, 
vilket motsvarar 36% minskning från september, dock har 
sjukfrånvaron och vård av barn ökat under oktober så lika 
stor minskning förväntas inte i november 

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:    15 438 tkr 
Prognos: 14 000 tkr 
 

 
Prognosen visar ett överskott på 14 000 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.  
 
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.  
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Hemsjukvård och 
rehabilitering 
Utfall:   750 tkr 
Prognos:     0 tkr 

 
Prognosen är att utfallet följer budget. 

 
Myndighetsutövning 
Bistånd:  
Utfall:       -8 488 tkr   
Prognos: -11 000 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenader: 
Utfall:        - 860 tkr 
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.               992 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:        475 tkr 
Prognos:    500 tkr 

 

Prognosen visar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader. 

 
HR 
Utfall:           912 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:         497 tkr 
Prognos:         0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
Nämnd  
Utfall:       222 tkr 
Prognos:       0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
Förvaltning gemensamt 
Utfall:     6 215 tkr  
Prognos:  4 300 tkr 

 

Det positiva överskottet om 6 miljoner kronor beror främst 
på att det finns en förvaltningsreserv om drygt 4,5 miljoner 
kronor som ej använts.  

Vikariecenter 
Utfall      1 369 tkr 
Prognos:       0 tkr 

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

 

Sammanfattning 

Vård och omsorg visar på ett överskott om 10,2 miljoner kronor efter oktober månad.  
Prognosen visar ett överskott om 5 000 000 kronor vid årets slut. 
Sjuklöneersättningar och ersättning för merkostnader Covid-19 december 2020 ingår 
i resultatet med närmare 11 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. 
Statsbidraget ”Äldreomsorgssatsningen” där förvaltningen har rekvirerat ca 33 
miljoner kronor, kommer enligt anvisning från Rådet för kommunal Redovisning att 
för 2021 hanteras som ett generellt statsbidrag. Detta innebär för förvaltningen att 
ingen återredovisning kommer att krävas för 2021 samt att medlen ska förbrukas 
under året. 
Detta kommer att få en resultatpåverkan för 2021 och detta är en anledning till att 
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prognosen för året förändras. 
 
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 oktober månad fortsätter att öka efter att ha minskat under första 
halvåret. 
Ackumulerat ligger vi 24 700 timmar över budget, och 700 timmar högre än 
föregående år. 
 
Det är fortfarande ett svårprognostiserat läge på grund av pandemin och dess 
konsekvenser. Växelvård och korttid har öppnat upp. Dagomsorgen har delvis 
öppnat. 

 

Antal personer som väntar på en plats till särskilt boende 

 
 
I slutet av oktober stod 24 personer i kö. Av dessa var 15 personer dementa.  
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Sjukfrånvaro  

 
Sjukfrånvaron totalt under september 2021 är 9,78% vilket är 1,32 procentenheter 
lägre än under samma period föregående år. Den är därmed på normal nivå jämfört 
med föregående år förutom 2020. Korttidsfrånvaron är 0,85 procentenheter lägre 
jämfört med samma period föregående år och långtidsfrånvaron är 0,47 
procentenheter lägre. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) är dominerande 2021 
jämfört med långtidsfrånvaron, 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 september månad har 61,9% 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 
 



Resultat VO 2021

Pulsmätning av arbetsmiljön- HME 
och andra frågor



HME-frågor

Hållbart Medarbetarengagemang, ett totalindex 0-100
Delindex Motivation

• Mitt arbete känns meningsfullt

• Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

• Jag ser fram emot att gå till arbetet

Delindex Ledarskap

• Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

• Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

• Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Delindex Styrning

• Jag är insatt i min arbetsplats mål

• Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

• Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete



Helhetsattityd & Utvecklingsmöjligheter

Tre kompletterande frågor 

1. Jag är stolt över att arbeta i Kungsbacka Kommun

2.   Hur troligt är det att du skulle rekommendera Kungsbacka 
kommun som arbetsplats till en vän? =eNPS-värde

3.   Det finns tydliga utvecklingsmöjligheter för mig inom 
Kungsbacka Kommun

Dessa frågor är inte medräknade i HME-indexet, utan redovisas 
separat

Rekommendationsvilja

Skala 1-10, svaren  
delas in i tre kategorier

NPS = skillnaden mellan 
ambassadörer och 
kritiker 

Exempel:
Ambassadörer, 30%
Passiva, 45%
Kritiker, 25%
NPS = +5  



OSA-mål & HME

• Organisatorisk och 
Social ArbetsmiljöOSA

• OSA handlar om hur 
vi har det på jobbet?

• Hur mäts det? 
• Jag ser fram emot 
att gå till arbetet



HME resultat
Vård & Omsorg

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 76 77 76 78 76 78

Index, motivation 75 79 77 78 78 79

Index,  styrning 77 77 77 79 75 79

Index, ledning 75 76 75 78 75 77

1. Jag är stolt… 73 71 70

2. eNPS -11 -1 -4 -2

3. Utvecklingsmöjligheter 55 54 56

Svarsfrekvens 28% 38% 37%

Kungsbacka 
kommun 2018

Kommuner 
som är lika 
stora som 

Kungsbacka



OSA-mål uppföljning 
Vård & Omsorg

Det finns fungerande rutiner för stöd 
och prioritering av arbetsuppgifter vid 
hög belastning och arbetsbelastningen 
är jämnt fördelad

Vi har en god kommunikation

Det finns plats och utrymme för 
ostörd återhämtning vid raster 
och pauser

Det råder ett gott klimat och socialt 
samspel på min arbetsplats

2020 1 
2021

2 
2021

3
2021

69 73 71 73

OSA mål (aggregerade från 
OSA kollen)



HME resultat
Stab och verksamhetsutveckling

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 80 81 86 76 82

Index, motivation 84 83 87 78 81

Index,  styrning 76 72 81 75 81

Index, ledning 81 89 91 75 82

1. Jag är stolt… 81 83 81

2. eNPS 22 35 38

3. Utvecklingsmöjligheter 62 70 61

Svarsfrekvens 48% 48% 60%

Kungsbacka 
kommun 2018 Kommuner med 

liknande 
socioekonomi



OSA-mål uppföljning 
Stab och verksamhetsutveckling

Vi är öppna med hur vår 
arbetsbelastning ser ut och 
om vi behöver hjälp

Vi har en öppen dialog kring 
ledigheter och är 
uppmärksamma på 
arbetstider

Vi har en mycket god 
stämning och en öppen och 
prestigelös kommunikation

2020 1 
2021

2 
2021

3 
2021

74 78 84

OSA mål (från OSA kollen)



HME resultat
Myndighetsutövning

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 84 86 85 80 82

Index, motivation 87 87 87 79 81

Index,  styrning 85 87 82 81 81

Index, ledning 81 85 86 80 82

1. Jag är stolt… 79 88 72

2. eNPS 17 57 -8

3. Utvecklingsmöjligheter 67 79 64

Svarsfrekvens 43% 33% 60%

Kommuner med 
liknande 

socioekonomi

Liknande 
kommuners 
äldreomsorg 



OSA-mål uppföljning 
Myndighetsutövning

Det finns fungerande rutiner 
för stöd och prioritering av 
arbetsuppgifter vid hög 
arbetsbelastning

Vi har ett effektivt 
informationsflöde

Det finns plats och utrymme 
för ostörd återhämtning vid 
raster och pauser

2020 1 
2021

2 
2021

3 
2021

75 79 80

OSA mål (från OSA kollen)



HME resultat
Vård och omsorgsboende

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 77 77 80 80 82

Index, motivation 78 76 78 79 81

Index,  styrning 79 79 83 81 81

Index, ledning 75 75 78 80 82

1. Jag är stolt… 74 69 70

2. eNPS -11 -5 -2

3. Utvecklingsmöjligheter 55 55 59

Svarsfrekvens 28% 38% 45%

Liknande 
kommuners 
äldreomsorg

Kommuner med 
liknande 

socioekonomi



OSA-mål uppföljning 
Vård och omsorgsboende

Arbetsbelastningen är 
jämnt fördelad på min 
arbetsplats

Vi har en god 
kommunikation

Det finns plats och 
utrymme för ostörd 
återhämtning vid raster 
och pauser

2020 1 
2021

2 
2021

3 
2021

72 70 74

OSA mål (aggregerade från 
OSA kollen)



HME resultat
Kvarboende

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 74 71 71 80 82

Index, motivation 77 74 74 79 81

Index,  styrning 73 74 70 81 81

Index, ledning 73 66 70 80 82

1. Jag är stolt… 69 68 66

2. eNPS -7 -10 -12

3. Utvecklingsmöjligheter 48 47 45

Svarsfrekvens 17% 21% 28%

Liknande 
kommuners 
äldreomsorg

Kommuner med 
liknande 

socioekonomi



OSA-mål uppföljning 
Kvarboende

Jag känner till att 
arbetsgivaren har en riktlinje 
för hantering av trakasserier 
och kränkande särbehandling

Det finns fungerande rutiner 
för stöd och prioritering av 
arbetsuppgifter vid hög 
belastning

Det råder ett gott klimat och 
socialt samspel på min 
arbetsplats

2020 1 
2021

2 
2021

3 
2021

70 67 67

OSA mål (aggregerade från 
OSA kollen)



HME resultat
Hemsjukvård

2020 1 2021 2 2021 3 2021 Jmf Jmf 

Index, totalt 80 82 81 80 82

Index, motivation 81 78 80 79 81

Index,  styrning 78 81 80 81 81

Index, ledning 80 86 82 80 82

1. Jag är stolt… 77 72 74

2. eNPS 16 5 4

3. Utvecklingsmöjligheter 57 52 57

Svarsfrekvens 25% 34% 28%

Liknande 
kommuners 
äldreomsorg

Kommuner 
med liknande 
socioekonomi



OSA-mål uppföljning 
Hemsjukvård

Alla upplever att kraven som 
ställs är rimliga i förhållande 
till de förutsättningar och 
resurser som tilldelats

Alla upplever att det finns 
plats och utrymme för 
ostörd återhämtning vid 
raster och pauser

Det råder ett gott klimat och 
socialt samspel på min 
arbetsplats

2020 Q1 
2021

Q2 
2021

Q3 
2021

Q4 
2021

77 73 73

OSA mål(aggregerade från 
OSA kollen)
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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 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fördela uppgifter inom arbetsmiljöområdet till ny 
förvaltningschef som börjar 2022-01-01. Nämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i 
dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för ansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.” 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningschef får fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i 
förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har ett övergripande ansvar för förvaltningens arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret kan inte 
delegeras, men nämnden kan genom förvaltningschef fördela arbetsmiljöuppgifter. Med anledning av 
att förvaltningen får en ny förvaltningschef från den 1 januari 2022 behöver nämnden fördela 
arbetsmiljöuppgifter till den nya förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-22 

Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2020-02-18 

 

 

Karl Lundgren      Emma Pettersson 

Tillförordnad förvaltningschef   nämndsekreterare/utredare 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

I kommunerna är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för en god 

arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar är det viktigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på andra personer i verksamheten. Uppgifterna bör läggas på den som har de bästa 

förutsättningarna att utföra uppgifterna eller kan se till att de blir utförda.  

Kommunfullmäktige är högsta företrädare för arbetsgivaren Kungsbacka kommun, och har därmed uppgiften 

att fördela arbetsmiljöuppgifterna till respektive nämnd, samt att föra in uppgifterna i reglementet för 

nämndernas verksamhet. Nämnderna ansvarar i sin tur för förvaltningen och den löpande verksamheten och 

ska verkställa fullmäktiges beslut. Detta sker på det sätt som anges i dessa riktlinjer. 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren 

fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen. Det är lämpligt att fördela uppgifterna så 

att chefer och andra får till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågor som hänger nära samman med deras övriga 

arbete. Syftet med uppgiftsfördelningen är att det ska vara tydligt vem som gör vad för att undvika att 

arbetsmiljöuppgifter förbises eller glöms bort. Uppgiftsfördelningen syftar också till att förebygga 

arbetsmiljörisker inom verksamheten, samt skapa en god och tillfredsställande arbetsmiljö. 

 

En förutsättning för att kunna genomföra uppgiftsfördelningen på ett bra sätt är att det finns resurser som gör 

det möjligt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Resurser handlar om kunskaper, kompetens, men även tid, 

pengar och lokaler, samt befogenhet att fatta beslut. När en person som har tilldelats uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet inte kan utföra dem på ett bra sätt ska hen signalera det uppåt i organisationen. Det kan 

handla om att hen behöver större beslutsbefogenheter, mer tid, ekonomiska resurser eller ytterligare 

kunskaper på något område.  

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 

samordna och följa kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor i kommunen och har via 

Kommunledningskontoret en strategisk övergripande funktion att styra, leda och samordna samt följa upp 

det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen. 

Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelade från nämnden till chefer i verksamheten har 

nämnden fortfarande ett övergripande ansvar. De beslut som fattas i nämnden, till exempel när det gäller 

resurstilldelning, kan få konsekvenser för tjänstemännens möjligheter att utföra sina arbetsmiljöuppgifter och 

därmed leva upp till lagstiftningen.  

 

Uppgifter och ansvar som rör arbetsmiljöarbetet ska fördelas genom varje förvaltnings nämnd till chefer på 

olika nivåer. Den som inte kan utföra sina arbetsmiljöuppgifter på ett sätt som säkerställer en god 

arbetsmiljö, ska returnera uppgiften uppåt i organisationen. På nästa sida följer en beskrivning över vad 

respektive nivå ansvarar för och har rätt att fördela i arbetsmiljöuppgifter. 



 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Nämnd 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef/motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

nämnderna. 

• Tar in arbetsmiljöarbetet i reglementet för nämndernas 

verksamhet. 

• Fördelar uppgifter till förvaltningschef 

• Ger förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter vidare 

• Beslutanderätten inom området ska framgå i förvaltningens 

delegationsordning 

• Fördelar uppgifter till verksamhetschef/motsvarande 

• Ger verksamhetschef/motsvarande rätt att fördela de mera 

verksamhetsnära arbetsmiljöuppgifterna vidare till underordnad 

chef 

• Fördelar de verksamhetsnära uppgifterna till underordnad chef. 

Ger enhetschef/rektor/motsvarande rätt att fördela de 

verksamhetsnära arbetsmiljöuppgifterna vidare. 

• Om underordnad chef saknas finns möjlighet att tilldela konkreta 

uppgifter till. 

• Har verksamhets, ekonomi och personalansvar, samt ett 

övergripande ansvar inom sitt område. 



 

Enhetschef/rektor/motsvarande 

 

 

 

 

 

Arbetsledare/biträdande rektor/motsvarande 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare/medarbetare med specifika uppdrag inom arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige ska  

• Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy.  

• Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifter i reglementen för nämndernas 

verksamhet och arbetsformer.  

• Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan stolarna och glöms bort. 

• Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsgivarpolicyn. 

• Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. 

 

• Är i första linjens chef som har verksamhets, 

ekonomi och personalansvar, samt ett övergripande 

ansvar inom sitt ansvarsområde 

• Har möjlighet att tilldela konkreta 

arbetsmiljöuppgifter vidare till medarbetare. 

 

• Kan vara första linjens chef med verksamhets, 

ekonomi och personalansvar. 

• Kan vara stöd till första linjens chef utan 

verksamhets, ekonomi och personalansvar 

• Har möjlighet att tilldela konkreta 

arbetsmiljöuppgifter vidare till medarbetare.  

• Alla medarbetare ska medverka, delta och följa föreskrifter i 

arbetet, använda skyddsanordningar och hjälpmedel, samt bidra till 

en god arbetsmiljö. 

• Medverka till att förebygga ohälsa och olycksfall 

• Medarbetare med specifika uppdrag inom arbetsmiljö ansvarar för 

uppgifter som tilldelats av den närmaste chefen. 

 



 

Ur kommunstyrelsens reglemente: 

Kommunstyrelsens reglemente antaget 2015-09-08 § 111, anger att nämnderna inom sina respektive 

verksamhetsområden ska följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnderna ska se till att 

verksamhetens drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. 

Ansvaret förtydligas i kommunstyrelsens reglemente i uppgifter om ”Personal”. Här framgår att nämnden 

har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde.  

 

Nämnden är I egenskap av arbetsgivare huvudansvarig för respektive förvaltnings arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men nämnden kan genom förvaltningschef fördela 

arbetsmiljöuppgifter enligt tidigare ordning. 

 

Nämnden ska: 

• Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljö. 

• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

• Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna 

driva arbetsmiljöarbetet. 

• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas ute på 

arbetsplatserna, och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med. 

• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar. 

• Se till att förebyggande åtgärder kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga 

budgetförslaget. 

• Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och förvaltningsorganisationen i 

stort. 

• Se till att nämnden får återkoppling på förvaltningens arbetsmiljöarbete. 

 

 

Förvaltningschefen har ansvar att skaffa sig kunskap om Kungsbacka kommuns policydokument och övriga 

regler som har betydelse för arbetsmiljön samt om Kungsbacka kommuns samverkansavtal. 

 

Förvaltningschefen ska: 

- Se till att det finns mål för arbetsmiljöarbetet och att dessa följs upp.  

- Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt inom förvaltningen. 

- Se till att det av uppgiftsfördelningen framgår vad som gäller vid chefers sjukfrånvaro eller semester. 

- Se till att gällande uppgiftsfördelning tydligt visar vem i organisationen som har ansvaret för varje 

typ av fråga.  

- Se till att samverkan sker i förvaltningens samverkansorganisation kring vissa arbetsmiljöfrågor. 

- Se till att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. 

- Se till att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 

dokumenteras. 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken fungerande 

arbetsmiljöarbete. 

- Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet.  

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöarbetsuppgifter, eller 

returnera frågan till nämnden. 



 

- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.  

- Gentemot direkt underställda medarbetare uppfylla de krav som ställs på 

enhetschef/rektor/motsvarande. Se punkt 6.5. 

 

Verksamhetschef eller motsvarande har ansvar för att skaffa sig ingående kunskap om Kungsbacka 

Kommuns policydokument och övriga regler som har betydelse för arbetsmiljöområdet, samt om 

Kungsbacka kommuns samverkansavtal. 

 

Verksamhetschef ska: 

-     Bedriva hälso- och arbetsmiljöarbetet enligt rutinerna i systematiskt arbetsmiljöarbete 

- Se till att medarbetares rehabiliteringsbehov klarläggs, samt att rehabiliteringsåtgärder genomförs i 

enlighet med Kungsbacka kommuns rehabiliteringsprocess. 

- Se till att underställda chefer har kunskap om arbetsmiljöområdet, samt fortlöpande får den 

information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

- Se till att underställda chefer har de kunskaper som behövs i syfte att motverka ohälsosam 

arbetsbelastning. 

- Fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till förvaltningschefen. 

- Se till att arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet dokumenteras, samt att riskanalyser genomförs i 

enlighet med gällande riktlinjer. 

- Begära budgetmedel för nödvändiga arbetsmiljöförbättringar, samt arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet inom verksamhetsområdet. 

- Se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och andra lagar, författningar, regler och avtal inom 

arbetsmiljöområdet följs och att information om reglerna ges. 

- Stimulera till att arbetsmiljöarbetet ingår som en del i den ordinarie verksamheten. 

- Se till att målen för arbetsmiljöarbetet är kända och åtgärdas. 

- Se till att eventuella ingripanden (förbud eller förelägganden) från Arbetsmiljöverket respekteras och 

efterlevs. 

- Gentemot direkt underställda medarbetare ska verksamhetschef uppfylla de krav som ställs på 

enhetschef/rektor/motsvarande, se punkt 6.5. 

 

 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs av enhetschef/rektor tillsammans med medarbetarna som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Enhetschef/rektor/motsvarande har ansvar för att skaffa sig kunskaper om 

Kungsbacka kommuns policydokument och övriga regler som har betydelse för arbetsmiljöarbetet samt om 

Kungsbacka kommuns samverkansavtal. 

 

Chefen ska: 

- På lokal nivå arbeta med att verkställa arbetsmiljömålen utifrån genomförandeplanen. 

- Samverka med lokala skyddsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

- Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland medarbetare bland annat genom att regelbundet ha dialog 

om arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar. 

- Se till att det är balans mellan krav och resurser på individnivå, och att arbetsuppgifterna inte ger 

upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 

- Planera och genomföra de förändringar som har betydelse för att förbättra arbetsmiljön. 

- Se till att undersökningar av arbetsmiljön kontinuerligt genomförs utifrån de undersökningsmetoder 

som lämpar sig bäst inom verksamheten. 

- Fortlöpande göra riskanalyser av arbetsmiljön på enheten. 

- Fortlöpande utarbeta handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder på enheten, samt dokumentera 

arbetsmiljöarbetet. 



 

- Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till verksamhetschef. 

- Framföra behov av arbetsmiljöinvesteringar till verksamhetschef inför budgetarbetet. 

- Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller i samband med olycksfall, ohälsa 

och tillbud. Chefen ska också omedelbart rapportera allvarligare olycka eller tillbud till 

Arbetsmiljöverket.  

- Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller vid anmälan om kränkande 

särbehandling. 

- Se till att utredning av olyckor och tillbud genomförs för att förhindra att skadan upprepas, samt se 

till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att 

förebygga ohälsa och olycksfall. 

- Genomföra introduktion av nyanställda, medarbetare som har varit borta från arbetet en längre 

period, samt personal som fått nya arbetsuppgifter. 

- Se till att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt. 

- Se till att medarbetarna använder den personliga skyddsutrustning som behövs. 

- Se till att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med Kungsbacka kommuns rehabiliteringsprocess. 

- Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken chefen saknar befogenhet, kompetens eller resurser till 

den chef som har fördelat uppgiften. 

 

 

Arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans mellan chefen på denna nivån och medarbetarna som en naturlig del i 

den dagliga verksamheten. För att detta ska vara möjligt har chefen ansvar för att skaffa sig kunskaper om 

Kungsbacka kommuns policydokument och övriga regler som har betydelse för arbetsmiljöarbetet, samt om 

Kungsbacka kommuns samverkansavtal. 

 

Chefen ska: 

- På lokal nivå arbeta med att verkställa arbetsmiljömålen utifrån genomförandeplanen. 

- Samverka med lokala skyddsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

- Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland medarbetare, bland annat genom att regelbundet ha dialog 

om arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar. 

- Se till att det är balans mellan krav och resurser på individnivå, och att arbetsuppgifterna inte ger 

upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 

- Planera och genomföra de förändringar som har betydelse för att förbättra arbetsmiljön. 

- Se till att undersökningar av arbetsmiljön kontinuerligt genomförs utifrån de undersökningsmetoder 

som lämpar sig bäst inom verksamheten. 

- Fortlöpande göra riskanalyser av arbetsmiljön på enheten. 

- Fortlöpande utarbeta handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder på enheten, samt dokumentera 

arbetsmiljöarbetet. 

- Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till chefen. 

- Framföra behov av arbetsmiljöinvesteringar till chefen inför budgetarbetet. 

- Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller i samband med olycksfall, ohälsa 

och tillbud. Chefen ska också omedelbart rapportera allvarligare olycka eller tillbud till 

Arbetsmiljöverket 

- Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller vid anmälan om kränkande 

särbehandling. 

- Se till att utredning av olyckor och tillbud genomförs för att förhindra att skadan upprepas, samt se 

till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att 

förebygga ohälsa och olycksfall. 

- Genomföra introduktion av nyanställda, medarbetare som har varit borta från arbetet en längre 

period samt personal som fått nya arbetsuppgifter. 

- Se till att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt. 



 

- Se till att medarbetarna använder den personliga skyddsutrustning som behövs. 

- Se till att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med Kungsbacka kommuns rehabiliteringsprocess. 

- Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken chefen saknar befogenhet, kompetens eller resurser till 

den chef som har fördelat uppgiften. 

 

Alla medarbetare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att delta i det arbete som krävs för att skapa en bra 

hälsa och arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv. 

 

Det innebär att alla medarbetare ska: 

- Medverka i det dagliga hälso- och arbetsmiljöarbetet. 

- Rapportera brister och risker. 

- Föreslå åtgärder för förbättring. 

- Delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god hälsa och arbetsmiljö. 

- Följa föreskrifter och rutiner. 

- Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning. 

- Agera och vara försiktiga där det krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

 

I samband med vissa arbetsmiljöfrågor kan det vara lämpligt att tilldela uppgiften till en medarbetare istället 

för en chef. Detta bör ske då det finns en risk att chefen inom verksamheten inte har möjlighet att överblicka 

arbetet. I dessa fall är det viktigt att medarbetaren/medarbetarna ifråga har avsatt tid för att utföra uppgiften, 

samt att de regelbundet får möjligheten att stärka sin kunskap kring eventuella risker kopplade till 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under november 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Vård & 
Omsorg: 

Diarienummer: 2021-00409. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 142 Policy och 
riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes biträdesförhållanden mellan nämnder 

Diarienummer: 2021-00404. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 139 
Internationell policy för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00403. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 138 
Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00398. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 167 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & Omsorg 

Diarienummer: 2021-00308. (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket om att avskriva ärende 
för arbetsstället Signeshus vård- och omsorgsboende 

Diarienummer: 2021-00251. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO om att de 
avslutar ärendet kring tillsynen av hur smittsäkra besök har kunnat genomföras på Signeshus vård- och 
omsorgsboende 

Diarienummer: 2021-00250. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO om att de 
avslutar ärendet kring tillsynen av hur smittsäkra besök har kunnat genomföras på Måhaga vård- och 
omsorgsboende 

Diarienummer: 2020-00354. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF § 140 Antagande 
av ny kommunomfattande översiktsplan 
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Diarienummer: 2019-00063. (Högsta förvaltningsdomstolen) Beslut i mål med målnummer 3720-21 
om att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd i saken om tillstånd att bedriva 
enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

 

 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 
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