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§ 40 Dnr 2022-00074 
Information om arbetet med prognostisering framtida behov av vård- 
och omsorgsboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsledare Victoria Mohlén informerar om arbetet med prognostisering av 
framtida behov av platser på vård- och omsorgsboende. Prognosen kommer vara en 
del av lokalbehovsplanen som nämnden fattar beslut om i oktober.  

Beslutsunderlag 
Presentation om prognostisering platser vård- och omsorgsboende, 2022-04-08 
Åtgärdsplan uppdatering prognos platser, 2022-03-24 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 41 Dnr 2022-00060 
Inriktningsbeslut digitalt först 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen ska arbeta med digitala 
lösningar som norm.  

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera arbetet 
med digitala lösningar som norm till nämndens sammanträde i oktober 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Såväl Sveriges kommuner och regioner (SKR) som Socialstyrelsen har sedan många 
år uttryckt att digitalisering är en viktig del i det framtida arbetet inom vård och 
omsorg, detta bland annat som en åtgärd mot kommande välfärdsutmaningar men 
även som en kvalitetshöjande åtgärd. Utöver detta når vi gradvis en högre acceptans 
för användningen av teknik men även förväntan på digitaliserade tjänster från såväl 
samarbetspartners som invånare. 

Ett inriktningsbeslut för "digitalt först" innebär att förvaltningen i sitt 
utvecklingsarbete kommer arbeta med digitala lösningar som norm. Det ger Vård & 
Omsorg förutsättningar och vägledning för att kunna möta framtidens 
välfärdsutmaningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut om att nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera arbetet 
med digitala lösningar som norm till nämndens sammanträde i oktober 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och ett tilläggsyrkande till förslaget från ordföranden (M). Ordförande (M) 
ställer, med nämndens godkännande, först proposition på förvaltningens förslag och 
prövar sedan tilläggsyrkandet för sig. Ordföranden (M) prövar då först förslaget och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar 
sedan ordförandens (M) tilläggsyrkande till beslutet och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 
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§ 42 Dnr 2022-00065 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att enheter som inte har inkommit med svar 
till den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska göra det 
till nästkommande nämndsammanträde. Svaren ska redovisas till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Johan Sandström informerar om den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).  

Beslutsunderlag 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 2022-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut om att nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att enheter som inte har inkommit med svar 
till den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska göra det 
till nästkommande nämndsammanträde. Svaren ska redovisas till nämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och ett tilläggsyrkande till förslaget från ordföranden (M). Ordförande (M) 
ställer, med nämndens godkännande, först proposition på förvaltningens förslag och 
prövar sedan tilläggsyrkandet för sig. Ordföranden (M) prövar då först förslaget och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar 
sedan ordförandens (M) tilläggsyrkande till beslutet och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 
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§ 43 Dnr 2022-00077 
Pulsmätning av arbetsmiljön februari 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Johan Sandström informerar om resultat av pulsmätningen februari 
2022.  

Beslutsunderlag 
Presentation om pulsmätning av arbetsmiljön februari 2022, 2022-03-25 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 44 Dnr 2022-00066 
Svar på initiativ från Ermin Skoric (S) m.fl. om skyddsutrustning för 
covid-19 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Skoric (S) väckte vid sammanträdet den 16 mars 2022 ett initiativ om 
skyddsutrustning. Socialdemokraterna hade fått signaler om att det saknas 
skyddsutrustning i verksamheten och yrkade därför att förvaltningen skulle inventera 
befintlig skyddsutrustning samt återkomma till nämnden med rapport och lägesbild. 
Nämnden beslutade att remittera ärendet till förvaltningen för beredning. 

Förvaltningen har undersökt tillgång till skyddsutrustning enligt de beslutade regler, 
rutiner och riktlinjer som finns. Undersökningen visar att det finns skyddsutrustning i 
den omfattningen som krävs för att möta behoven i verksamheten. Det är säkerställt 
att lagerhållningen av skyddsutrustning är god. Bedömningen är att det inte krävs 
särskilda åtgärder för att säkerställa framtida tillgång i verksamheten. 

Förvaltningen har även kontaktat skyddsombuden och frågat om de upplever brist på 
skyddsutrustning. De har uppgett att det var brist på skyddsutrustning i början av 
pandemin 2020 men att det idag inte är någon brist. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-31 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 36 
Initiativ från Ermin Skoric (S), 2022-03-16 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 45 Dnr 2022-00067 
Ekonomisk uppföljning per februari 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg har ett negativt resultat efter februari månads utgång om -1,3 
miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott om 10,4 miljoner 
kronor. Prognosens överskott beror till största delen av att Björkris öppnar två 
månader senare än vad som först beräknades. 

Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för januari månad var 15,68 procent, vilket är 
4,62 procentenheter högre än samma månad föregående år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-22 
Månadsrapport februari 2022, 2022-03-22 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 46 Dnr 2022-00073 
Information om Vård & Omsorg i förändring 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Arian Faily informerar om hur förvaltningen arbetar för att möta 
Vård & Omsorgs utmaningar, som att fler blir äldre, kompetensförsörjning, ekonomi 
och förändrade krav på våra verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Presentation om Vård & Omsorg i förändring, 2022-03-24 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 47 Dnr 2020-00869 
Information om planerad ombyggnad av Ekhaga vård- och 
omsorgsboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Annakarin Svennebjer informerar om status på den planerade 
ombyggnationen av Ekhaga vård- och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 
Presentation om planerad ombyggnad av Ekhaga, 2022-03-24 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-04-13 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 48 Dnr 2022-00035 
Redovisning av inkomna skrivelser 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-03-01 – 2022-03-31 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer: 2022-00082. (Ernst & Young AB) Följebrev revisionsrapport – 
Grundläggande granskning 2021 

Diarienummer: 2022-00082. (Ernst & Young AB) Revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2021 

Diarienummer: 2022-00043. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Bekräftelse 
från IVO om att de har tagit emot rapporten om incident i nätverk och 
informationssystem från oss som leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och 
sjukvårdssektorn och att någon ytterligare återkoppling på rapporten inte kommer att 
ske i ärendet 

Diarienummer: 2022-00042. (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 
om att avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgifterna som röjdes via en 
Facebookgrupp 

Diarienummer: 2022-00036. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Bekräftelse 
från IVO om att de har tagit emot rapporten om incident i nätverk och 
informationssystem från oss som leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och 
sjukvårdssektorn och att någon ytterligare återkoppling på rapporten inte kommer att 
ske i ärendet 

Diarienummer: 2022-00015. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2022-03-22 KS § 
59 Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00371. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att de avslutar ärendet om anmälan enligt lex Sarah om brister vid 
sekretessmarkering i kommunens verksamhetssystem som används av socialtjänsten 
på tre nämnder i kommunen 

Diarienummer: 2021-00350. (Bygg- och miljöförvaltningen) Beslut om att avsluta 
klagomål gällande Ekhaga vård- och omsorgsboende, Onsala-Hagen 3:47 

Diarienummer: 2021-00315. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2022-03-22 KS § 
61 Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2021 (Vård & Omsorg) 

Diarienummer: 2020-00784. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-03-08 KF 
§ 34 Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-04-13 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 49 Dnr 2022-00012 
Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstepersoner. Ordförandebeslut ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till 
nämndens nästa sammanträde. Enligt nämndens delegeringsförteckning ska endast 
beslut som kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen redovisas till nämnden.  

Ordförandebeslut 
Inga ordförandebeslut fattade under perioden. 

Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 
2022-03-01 till 2022-03-31, totalt 32 beslut om anställning, varav allmän visstid 11, 
tillsvidare 17, vikariat 3, visstid anställningsstöd 1 

Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 
2022-03-01 till 2022-03-31, 11 beslut varav 11 bifall 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 50 Dnr 2022-00011 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Hravn Forsne (M) svarar på frågor från Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
om Ekhaga vård- och omsorgsboende samt utdrag ur belastningsregistret.  

Ulrika Högstrand (KD) frågar om rutinerna för att säkerställa att hemtjänsten har 
giltiga körkort. Verksamhetschef Ann-Helen Svensson informerar om att de begär att 
få se körkort inför varje nyanställning. Ann-Helen uppmanar också nämnden att 
informera förvaltningen om de får information om att medarbetare saknar körkort, så 
att det kan hanteras.   

Gunilla Rivle (L) rapporterar från gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedels (GNHH) senaste sammanträde. Det finns ett behov av att utveckla 
arbetet med munhälsa i regionen och nämnden beslutade att upphandla vridbara 
sängar.  

Ordförande Hravn Forsne (M) önskar återkoppling av arbetet med att säkerställa 
avtalsföljsamhet av privata utförare till nästa nämndsammanträde. Förvaltningschef 
Arian Faily tar hand om frågan.  

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