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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 13 april 2022 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Bo Barknertz (M) 

1.  Tillkommande och utgående 
ärenden 
 

 Förslag till beslut 
    

2.  Information om arbetet med 
prognostisering framtida behov 
av vård- och omsorgsboende 
Victoria Mohlén, projektledare 
13.05-13.25 

2022-00074  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.     

3.  Inriktningsbeslut digitalt först 
Damir Mahmutovic, 
utvecklingsledare, Cecilia 
Lindblad, utvecklingsledare 
13.25-13.35 

2022-00060  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
förvaltningen ska arbeta med digitala lösningar som 
norm. 

4.  Årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
Johan Sandström, personalchef 
13.35-13.45 

2022-00065  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.        

5.  Pulsmätning av arbetsmiljön 
februari 2022 
Johan Sandström, personalchef 
13.45-13.55 

2022-00077  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.        
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Ekonomisk uppföljning per 
februari 2022 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
13.55-14.05 

2022-00067  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.   

7.  PAUS 
14.05-14.20 

  

8.  Svar på initiativ från Ermin 
Škorić (S) m.fl. om 
skyddsutrustning för covid-19 
Johan Sandström, personalchef 
14.20-14.30 
 

2022-00066  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget 
avslutat. 

9.  Information om Vård & 
Omsorg i förändring 
Arian Faily, förvaltningschef 
14.30-15.00 
 

2022-00073  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.        

10.  Information om planerad 
ombyggnad av Ekhaga vård- 
och omsorgsboende 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
15.00-15.10 

2020-00869  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.        

11.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 2022 
 

2022-00035  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet. 

12.  Anmälan av delegeringsbeslut 
2022 
 

2022-00012  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet. 

13.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2022-00011  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.        
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Hravn Forsne 
ordförande 

Emma Pettersson 
sekreterare 
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     Kungsbacka kommun 

Box 10409, 434 24 Kungsbacka 

Besöksadress 

Borgmästaregatan 5 A 

Telefon 0300-83 40 00 

Fax 0300-154 63 

vard.omsorg@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 

    

   
 

För att säkerställa att verksamheter har tillgång till de lokaler som behövs för att utföra sitt uppdrag 

arbetar Serviceförvaltningen på kommunövergripande nivå tillsammans med lokalsamordnare inom 

respektive förvaltning med det som kallas Lokalbehovsplan. Lokalbehovsplanen upprättas årligen. 

Förvaltningen för Vård och omsorg (VO) har i den Lokalbehovsplan som upprättades 2021 angivit 

siffror som beskriver prognostiserat behov av platser inom vård- och omsorgsboende kommande tio 

år. Siffrorna utgår ifrån fullbeläggning på befintligt antal boplatser, en kö som historiskt sett bestått 

av 50-100 personer och en befolkningsprognos i Kungsbacka kommun som visar på en stor ökning 

av invånare i åldersgrupper över 65 år. Det är en uträkning som varit allmänt vedertaget nationellt 

sett. 

I Lokalbehovsplanen för 2021 redovisas en prognos om ett stort underskott av platser om inte 

Kungsbacka kommun bygger motsvarande 40 vård- och omsorgsplatser om året i tio år framåt. Med 

anledning av förseningen av Annebergs samverkanshus ombads Vård & omsorgsförvaltningen skriva 

en konsekvensbeskrivning och en genomgång av tidigare angivet behov påbörjades. Under arbetet 

framstod det beräknade behovet av platser på vård- och omsorgsboenden som oskäligt högt.  

Som grund för att få fram prognostiserat behov av framtida platser inom vård- och omsorgsboenden 

används den senaste befolkningsprognosen för antal invånare i åldersgruppen 65-79 år och 80 + i 

Kungsbacka kommun. Detta antal kopplas till andel av motsvarande åldersgrupp som enligt officiell 

statistik bor i ett vård- och omsorgsboende vilket ger ett prognostiserat behov av platser.  

Officiell statistik från Kolada statistikdatabas visar utvecklingen över andel personer i 

åldersgrupperna 65-79 år och 80 + som bor på ett vård- och omsorgsboende. Det är en siffra som 

sjunkit med åren inom Kungsbacka kommun såväl som i hela Sverige.  

 

 

Tabell 1. Andel av personer i åldersgrupperna 65-79 år och 80+ som bor på en permanent VO-plats. 

Uträkningarna i prognosen baserar sig på att 0,9 % av invånare i Kungsbacka i åldern 65-79 år och 

11,6 % av invånarna i åldern 80+ kommer att behöva en plats på ett vård- och omsorgsboende. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

2 (7) 

 

 

Den senaste befolkningsprognosen i för åldersgrupperna 65-79 år och 80+ för Kungsbacka kommun 

visas i tabell 2 nedan. Här syns en tydlig ökning av äldre och den största ökningen sker i 

åldersgruppen 80+. Där förväntas antalet öka med drygt 2600 personer under en tioårsperiod. 

 

 

Tabell 2. Antal invånare i Kungsbacka kommun enligt befolkningsprognos fördelat i grupper 65-79 år och 80+. 

 

Den faktiska siffran för Kungsbacka kommun beträffande invånare som är äldre än 65 år var i 

november 2021 17 271 vilket är 20 personer fler än prognos. Det finns underlag som bekräftar att 

prognosen är hyfsat stabil för de äldre åldersgrupperna vilket ger en solid grund. 

Med utgångspunkt av prognosen och andel som bor på vård- och omsorgsboende i respektive 

åldersgrupp prognostiserades det kommande behovet av platser.  

 

Tabell 3. Prognos över antal VO-platser Kungsbacka kommun har behov av kopplat till andel som förväntas ha behov kopplat till nuvarande siffror i 

åldersgrupperna 65-79 år och 80+. 

 

I dagsläget finns 698 lägenheter för permanent vård- och omsorgsboende inom kommunen. 24 av 

dem är parlägenheter. Det skapar möjlighet för äldre att fortsätta sitt samboende även om en av 

parterna behöver bo på boende och innebär alltså ytterligare 24 boplatser. De 24 platserna är alltså 

utöver medräknade lägenheter i redovisade siffror nedan eftersom det inte alltid går att belägga dem 
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fullt ut. Många gånger bor endast en boende i lägenheten. För närvarande bor det par i 11 av de 24 

lägenheterna och resterande 13 används till enskild person.  

Befintliga lägenheter, prognostiserat behovet av vård- och omsorgsboende och förvaltningens plan 

för nybyggnation redovisas i tabell 4. Det som skiljer denna plan mot tidigare redovisad är 

förskjutningen av Anneberg samverkanshus från 2025 till 2027. 

Sett utifrån att det i dagsläget finns tomma lägenheter inom Kungsbackas vård- och 

omsorgsboenden, att tiden mellan ansökan om boende till inflyttning sjunkit successivt genom åren 

(2019: 61 dagar, 2020: 43 dagar, 2021: 31 dagar) och att kön är obefintlig kan siffrorna antas vara 

realistiska.  

 

Tabell 4. Visar förhållandet mellan aktuellt bestånd av lägenheter på vård- och omsorgsboende för permanent boende, prognosticerat behov och hur 

tillgången på lägenheter ändras utifrån planerad byggnation.  

* SÖC= Södercentrum 

 

Framtagen prognos bygger på kvantitativa data som speglar utfallshistorik kopplat till ny 

befolkningsprognos. Den tar inte hänsyn till faktorer såsom till exempel förändringar i vård- och 

omsorgsinsatser kopplat till brukare, ökad förekomst av vissa sjukdomar (t ex demens), förändrade 

arbetssätt och styrning inom förvaltningen, preferenser hos den åldrande befolkningen med mera.  

För att kunna bedriva en resurseffektiv verksamhet som tillgodoser individens behov ur flera 

aspekter är det önskvärt med en kö till boende på ca 50 personer. En kö skapar möjlighet för 

verksamheten att snabbt fylla platsen när den blir tom. Det ger också visst handlingsutrymme för den 

enskilde att processa ett bifall till boende och acceptera sin nya situation innan själva flytten sker.  

I tabell 4 ovan har inte tagits hänsyn till en önskvärd kö på 50 personer. Om den parametern räknas 

in är det egentligen eftersträvansvärt att ha visst underskott av lägenheter, upp mot -50 i kolumnen 

över-/underskott i jmfr mellan behov och antal. Om kön antas vara 50 personer och förvaltningen 
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utökar platser som tidigare planerat kommer utvecklingen bli ett stort överskott av platser, vilket 

visas i grafen i bild 1. Den svarta linjen visar på en balans i prognosticerat behov och tillgång. 

 

 

Bild 1. Visar tillgången på lägenheter inom vård- och omsorgsboenden om VO utökar antalet platser enligt tidigare plan. 

 

 

Tidigare framtagen prognos utgår från fullbeläggning på befintligt antal boplatser och en kö som 

historiskt sett bestått av 50–100 personer. I dagsläget finns inte någon kö. 

Kommunen har under de senaste fyra åren utökat sitt bestånd av platser med totalt 92 platser 

(Sandlyckan och Särö).  Vecka 7 hade Kungsbacka kommun 60 tomma lägenheter och 33 i kö. 

Antalet 80+ i Kungsbacka kommun ökar kraftigt men andelen av åldersgruppen 80+ som bor på ett 

boende minskar nationellt sätt, delvis på grund av bättre folkhälsa.  

Precis som i många kommuner i Sverige har antalet tomma platser på Kungsbackas vård- och 

omsorgsboenden ökat markant under pandemin. Enligt statistik från Socialstyrelsen har färre äldre 

sökt äldreomsorg under pandemin.  Statistiken visar att totalt 10 000 färre äldre sökt insatser inom 

äldreomsorgen i Sverige under pandemin. Rädslan för att bli smittad och att bli isolerad från sina 

anhöriga på grund av besöksförbud, har gjort att många äldre har försökt att klara sig hemma i stället 

för att flytta till särskilt boende. Eventuellt kommer antalet ansökningar öka i takt med att pandemin 

klingar av.   

  

 

84

167

104

58 58
20

147
112

169
147

214 201

267 258

-300

-200

-100

0

100

200

300

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Över-/underskott av lgh med tillägg av kö om 50 personer



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

5 (7) 

 

 
Konsekvenserna av att Kungsbacka kommun missbedömer behovet av framtida platser på vård- och 

omsorgsboende kan slå åt två håll. Antingen genereras ett underskott eller ett överskott av platser och 

det skapar olika risker. Sannolikheten för att lyckas i prognosarbetet ökar genom att prognosen 

baseras på ett så bra underlag som möjligt. Men även om prognosen är väl underbyggd kommer 

behovet av vård- och omsorgsboendeplatser alltid kunna påverkas av förändringar som införs i 

arbetet med vård och omsorg. 

 

Det finns en risk att Vård & Omsorgsförvaltningen nu underskattar behovet av platser utifrån att 

ansökningar till och inflyttning i boenden under delar av pandemin varit relativt lågt. Pandemin har 

påverkat inflödet genom att personer inte velat flytta in på boenden i samma utsträckning som 

tidigare. Under våren 2022 när pandemin klingar av kommer det eventuellt en gradvis ökning av 

ansökningar igen. 

Kommunen har ett lagstadgat uppdrag enligt Socialtjänstlagen att utifrån behov erbjuda särskilt 

boende för äldre inom 90 dagar. Om kommunen inte kan erbjuda plats på vård- och omsorgsboende 

inom 90 dagar, innebär det ett onödigt lidande för invånaren (den enskilde och den närstående) och 

kraftigt ökade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. Detta samtidigt som kommunen kan 

åläggas att betala dyra viten. 

Det är lång handläggningstid från projektering av en ny fastighet till färdigställande av ett vård- och 

omsorgsboende. Det är svårt att skynda på tiden det tar att få fram nya platser om det visar sig att 

behovet är underskattat.  

 

Om Vård & Omsorg överskattar behovet av platser under de kommande tio åren och det byggs på 

felaktiga grunder och utan planer på att avveckla äldre fastigheter, riskerar VO att stå med höga 

kostnader för lokaler och tomma bostäder. Det bidrar inte till en god ekonomisk hushållning med 

kommunens samlade resurser.  
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Varje år ombeds samtliga kommuner att rapportera in till Boverket hur de bedömer behovet av 

särskilda boenden i nuläget och inom de närmaste åren. Varje kommun ombeds ange om de har 

underskott, balans eller överskott, och hur de förväntar sig att situationen kommer att utvecklas under 

kommande år. En jämförelse av kommunernas uppskattning i enkäten 2013 av sina behov fem år 

framåt och resultaten av uppföljande enkät 2018 visar hur svårt det är att prognostisera antalet 

platser. Ungefär hälften av kommunerna hade lyckats i sina prognoser medan hälften antingen över- 

eller underskattat sina behov.  

Med anledning av att denna fråga är så svår har SKR tagit fram ett metodstöd kallat Stöd för att 

prognostisera behov av särskilda boenden för äldre. Det beskriver en process i 6 steg där analys 

kopplat till befolkningsprognosen utgör en del men att flera aspekter behöver belysas för att 

prognosen ska bli mera korrekt (se bild 2). 

     
 Bild 2. Process i 6 steg för att prognostisera behov av särskilda boende för äldre. 

 

Genom att arbeta metodiskt med kvalitetssäkring och justering av tidigare framtagna siffror samt 

komplettering av underlaget utifrån frågeställningar i angiven process kommer det prognostiserade 

behovet av vård- och omsorgsboende kunna bli mer träffsäkert.  

Även om historiska data och nutida fakta används som underlag i prognosen kommer behovet av 

boendeplatser alltid påverkas av strategisk inriktning på arbetet inom vård och omsorg. Det 

illustreras av de tre gråa rutorna i slutet av processen. Hela förvaltningen behöver arbeta tillsammans 

för att landa i en strategi vilken i sin tur kan behöva förankras inom politiken. 

Vård & Omsorg fortsätter nu arbetet med en djupare analys av framtida behov av platser inom vård- 

och omsorgsboende med stöd av nytt SKR:s metodstöd. Kunskap om förändringar i samhället som 

påverkar vård och omsorg behöver öka inom förvaltningen. Det gäller demografi, befolkningshälsa, 

teknologiska framsteg med mera.  

En grupp med representanter från Myndighet, Vård och omsorgsboende, Verksamhetsutveckling och 

Ekonomi har i uppdrag att uppdatera sig om omvärlden och jämföra kommunens utfall och insatser 

med andra kommuner. Gruppen ska identifiera frågor som behöver belysas, drivas och omhändertas 

av Förvaltningsledningen. Utifrån sammanställningar gjorda av gruppen behöver 

Förvaltningsledningen föra dialog och besluta om framtida strategier för organisering av vård- och 

omsorgsinsatser. Det behöver alltid ske med utgångspunkt från invånares lagstadgade rätt till bistånd.  
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Den Lokalbehovsplan som ska till nämnden i oktober 2022 ska i sin redovisning av behovet av 

framtida platser inom vård- och omsorgsboenden ta hänsyn till dessa beslut och den strategiska 

inriktningen.  

 

Utifrån tillgängliga data gör Vård- och omsorgsförvaltningen ett antagande om att förvaltningen 

under en stor del av de kommande tio åren riskerar ett överskott på platser utifrån tidigare planering 

om att utöka verksamheten med 40 platser per år. Behovet av platser är betydligt lägre än tidigare 

bedömt. Utifrån enighet om den bilden bör planerad nybyggnation ses över och ställas i jämförelse 

med kostnader för att underhålla äldre boenden innan vidare beslut om framtida byggnation rivs upp. 

För att kunna göra en träffsäkrare prognos av behovet av vård- och omsorgsboendeplatser behöver 

förvaltningen under våren arbeta metodiskt med kvalitetssäkring och justering av tidigare framtagna 

siffror samt komplettering av underlaget och strategiska beslut utifrån frågeställningar i den angivna 

processen som metodstödet från SKR beskriver.   

 

Pia Berglund, verksamhetschef Myndighet 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef Vård och omsorg 

Maria Hallberg, utvecklings- och kvalitetschef Vård och omsorg 

Victoria Mohlén, projektledare Vård och omsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Inriktningsbeslut digitalt först 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen ska arbeta med digitala lösningar som norm.  

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 

Beskrivning av ärendet 
De lagar som förvaltningen omfattas av är teknikneutrala och det finns inga specifika hinder gällande 
användandet av digital teknik. Oavsett beslutad eller förskriven insats ska den enskildes integritet, 
självständighet, delaktighet, inflytande och frivillighet främjas. Förvaltningen behöver därmed ta reda 
på den enskildes inställning till föreslagen insats och därefter göra en bedömning om insatsen 
tillgodoser den enskildes behov samt om insatsen uppfyller kraven på god kvalitet. Den enskilde har 
ingen ovillkorlig rätt att bestämma hur en insats ska utformas, men insatser ska så långt som det är 
möjligt utformas enligt den enskildes önskemål.  

Regeringen, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har alla pågående arbeten för att underlätta och stötta i införandet av digital teknik 
inom vård och omsorg. 
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Som exempel presenterade 9 mars 2022, regeringen promemoria Ds 2022:4 som innehåller förslag till 
en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att nämnd får rätt att använda digital teknik när 
bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. 

Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik 
med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering. 

Vidare föreslås informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den personuppgiftsansvarige 
ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter och kontrollera 
åtkomst till sådana uppgifter. Många av dessa åtgärder har direkta paralleller till patientdatalag och i 
framtida utveckling kommer inte arbetssätt som inte är digitala leva upp till kraven på säkerhet. Även 
dataskyddsförordningen (GDPR) har en stor roll i denna förändring. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det, utifrån gällande och kommande lagstiftning är möjligt 
att tänka digitalt först förutsatt att vård och omsorg inte gör avkall på den enskildes rätt till integritet, 
självständighet, delaktighet, inflytande, frivillighet och information. Det är också utredares bedömning 
att ett inriktningsbeslut gällande digitalt först är en förutsättning för att kunna möta framtidens 
utmaningar med att fortsatt uppnå god kvalitet samtidigt som invånarnas ökade acceptans och 
förväntan på digital teknik möjliggörs. 

Med anledningen av detta föreslår utredare att nämnden antar ett inriktningsbeslut för ”digitalt först” 

som förvaltningen utgår från vid framtida utveckling av tjänster. Även efter ett eventuellt beslut av 
”digitalt först” tar förvaltningen hänsyn till gällande lagstiftning samt tillvaratar den enskildes rätt till 
integritet, självständighet, delaktighet, inflytande, frivillighet och information. 

 

 

 
 
Arian Faily Maria Hallberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 
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1 Inledning 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 

planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs 

uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2001:1. 
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2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

Resultatet av den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) visar att SAM ingår 

som en naturlig del i verksamheten där medarbetarna medverkar. Vidare framkommer att en del enheter 

fortfarande saknar skyddsombud, dock uteslutande inom de delar av verksamheten som arbetar på kontor. 

Förvaltningen skapade en organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin med 

covid-19 under mars 2020. Detta arbetssätt med riskanalyser, riskbedömning och extra skyddskommitté har 

fortsatt under 2021 och anpassats efter vilken fas pandemin varit i. 

Förvaltningsövergripande riskanalyser med förslag på åtgärder görs i extra skyddskommitté-möten på FSG-

nivå. Identifierade risker och åtgärder dokumenteras i Stratsys. 

Varje enhet håller sig uppdaterad på dessa risker och åtgärder och gör enhetsspecifika kompletteringar vid 

behov. 

De riskanalysgrupper på verksamhetsnivå som startades under 2020 har under början av 2021 avvecklats och 

frågor har istället hanterats i den övergripande skyddskommittén eller de lokala samverkansgrupperna 

beroende på frågornas art. 

All dokumentation gällande risker och åtgärder sker fortsatt i Stratsys. 

Under 2021 infördes ett nytt arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet, komplett med en 

utbildningsinsats för chefer och skyddsombud. OSA-kollen med tillhörande OSA-mål lanserades under 

första halvan av 2021 och målen har varit en återkommande punkt på enheternas APT under året. OSA-

kollen kompletteras med pulsmätningarna som mäter Hållbart medarbetarengagemang (HME) samt tre andra 

frågor på verksamhetsnivå, tre gånger årligen. Tillsammans ger detta oss en bild av arbetsmiljön på 

förvaltningen samt ger oss möjligheter att vidta relevanta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

2.1 Viktiga händelser under året 

Viktiga händelser under 2021 gällande SAM: 

• En ny kommungemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts som 

pilot under 2021. Denna kommer ingå i kursutbudet för chefer och skyddsombud under 2022. 

• Mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) med start februari 2021, så kallade 

pulsmätningar. Tre mätningar under året 

• Samtliga enheter inom Kvarboendet och Vård och omsorgsboende ingår med start 1/6 2021 i 

projektet Call for Care. Ett projekt med syfte att minska korttidssjukfrånvaron. Det är en tjänst där 

medarbetare ringer till en sjuksköterska för att sjukanmäla sig samt att anmäla vård av barn. Man kan 

då få medicinska råd för sig eller sitt barn. Tjänsten bidrar även med analyserbar statistik. Den totala 

effekten av projektet är svåranalyserat pga covid-19 pandemin. 

• Förvaltningen har deltagit i ett arbete att ta fram material angående våld i nära relationer. Detta 

kommer gå ut till samtliga chefer under 2022 

• Förvaltningen har genomfört rehabutbildning för samtliga chefer i samarbete med försäkringskassa. 

• Under första halvan av 2021 genomförde samtliga enheter på förvaltningen OSA-kollen och tog 

fram mål som man sedan jobbat vidare med under året. Detta som ett led i att ytterligare förbättra 

arbetsmiljön.  
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3 Checklista för årlig uppföljning 

 

Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ingår systematiskt 
arbetsmiljöarbete som 
en naturlig del i den 
dagliga verksamheten? 
Det innebär att såväl de 
sociala, organisatoriska, 
fysiska och digitala  
perspektiven synliggörs 
lyfts löpande som en del 
av 
verksamhetsutvecklingen, 
exempelvis på 
arbetsplatsträffar. 

 

 

Medverkar medarbetare 
och är delaktiga i det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
Medarbetare ska ges 
möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet, 
genom exempelvis dialog 
på arbetsplatsträff, 
medverkan i 
arbetsmiljörond. 
Medarbetare har också 
en skyldighet att 
medverka för en god 
arbetsmiljö. 

 

 

Medverkar 
skyddsombud- och eller 
elevskyddsombud i det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
Samverkan med 
skyddsombud ska ske i 
alla verksamheter, Inom 
skolan ska samverkan 
även ske med 
elevskyddsombud. 
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Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Finns kunskap om 
kommunens 
arbetsgivarpolicy? 
Kungsbacka kommuns 
arbetsgivarpolicy är ett 
politiskt styrdokument. 
Arbetsgivarpolicyn 
innehåller ett avsnitt som 
heter arbetsmiljö och 
hälsa, är detta känt? 

 

 

Finns kunskap om hur 
man ska 
rapporter/anmäla tillbud 
och arbetsolyckor. 
Kommunens rutin för 
anmälan av tillbud och 
arbetsolyckor finns på 
kommunens insida under 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
Rutinen ska vara känd för 
alla medarbetare. 

 

 

Finns kunskap om 
Kungsbacka kommuns 
regler och rutin för 
kränkande 
särbehandling? 
Kungsbacka kommun har 
nolltolerans mot 
kränkande särbehandling. 
Regler mot kränkande 
särbehandling, ska vara 
kända av alla på 
arbetsplatsen. 

 

 

Finns kunskap om 
kommunens policy och 
handlingsplan för en 
drogfri arbetsplats? 
Policy för en drogfri 
arbetsplats. 
Handlingsplan för en 
drogfri arbetsplats. 

 

 



Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

 

   

 7 

Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Finns kunskap om vilka 
föreskrifter, AFS, som 
gäller för 
verksamheten? 
Grundpaket med 
föreskrifter finns på 
arbetsmiljöverket. Utöver 
det finns specifika 
föreskrifter beroende på 
verksamheten. 

 

 

Finns kunskap om 
personalvårdsprogram 
Falck Healthcare? 
Falck Healthcare finns 
som en förebyggande 
tjänst för alla 
medarbetare. 

 

 

Finns kunskap om 
företagshälsovården? 
Företagshälsovården 
pe3, information om 
uppdrag och tjänster finns 
på kommunens intranät. 

 

 

Genomförs 
riskbedömning vid 
planering och eller 
förändring i 
verksamheten? 
Vid ändringar i 
verksamheten ska en 
bedömning göras om den 
medför risker för ohälsa 
eller olycksfall. Den ska 
göras i samverkan med 
medarbetare och 
skyddsombud. 
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Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Genomförs arbete med 
friskfaktorer på 
arbetsplatsträffen eller i 
annat forum? 
Förklaring till friskfaktorer 
och hur man kan arbete 
med dem, finns 
tillgängligt på 
kommunens intranät. 

 

 

Genomförs utredning 
av allvarliga tillbud, 
ohälsa och olycksfall?  

 

 

Finns skriftlig 
uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöansvarig 
chef? 
Kungsbacka kommuns 
styrdokument  "Riktlinjer 
för ansvar och 
uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter" 
reglerar hur 
uppgiftsfördelningen ska 
göras. 
Frågan ska besvaras av  
chef med 
arbetsmiljöansvar. 
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Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Finns tillräckliga 
befogenheter, resurser 
och kompetens utifrån 
uppgiftsfördelningen 
som är genomförd? 
Frågan ska besvaras av 
chef med 
arbetsmiljöansvar. 

 

 

Har du som chef 
tillräckliga kunskaper 
inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete? 
Innebär att du som chef 
har kunskap om 
föreskriften för SAM, vilka 
rutiner och metoder du 
har för att undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och 
följa upp 
arbetsmiljöarbetet. 
Fråga till chef. 

 

 

Har du som chef 
tillräckliga kunskaper 
om organisatorisk och 
social arbetsmiljö? 
Enligt arbetsmiljöverkets 
föreskrift 2015:4, 6 §, ska 
arbetsgivaren se till att 
chefer och arbetsledare 
har tillräckliga kunskaper. 
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Frågor Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Har du som chef 
tillräckliga kunskaper 
för att se till att 
medarbetarnas 
arbetsuppgifter och 
befogenheter inte ger 
upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning? 
Arbetsgivarens 
skyldigheter att förebygga 
ohälsosam 
arbetsbelastning omfattar 
såväl chefer och 
arbetsledare som andra 
arbetstagare. Det är 
viktigt att arbetsgivaren 
skapar förutsättningar för 
arbetstagarna att 
uppmärksamma 
arbetsgivaren på höga 
krav och bristande 
resurser. 9§ AFS 2015:4 

 

 

Har du som chef 
tillräckliga kunskaper 
om vilka åtgärder som 
behövs för att motverka 
attarbetstidens 
förläggning leder till 
ohälsa hos 
medarbetarna? 
Arbetsgivaren bör redan 
vid planeringen av arbetet 
ta hänsyn till hur 
arbetstidens förläggning 
kan inverka på 
arbetstagarnas hälsa. 
Arbetsgivaren bör särskilt 
uppmärksamma 
möjligheterna till 
återhämtning.12 § AFS 
2015:4 

 

 

 

 

Under 2021 gjordes en del omorganiseringar på VO vilket gjort att en del av de noder som ligger i 

organisationsträdet inte längre är aktiva. Anhörigstöd och Dagomsorg finns inte längre som egna enheter 

utan faller in under andra noder. Inköpsteamet finns inte längre utan består nu av två medarbetare som kallas 

leveransteamet. Hede/Älvsåkers hemtjänst samt Vikariecenter har inte fyllt i checklistan i år. Dessutom har 

ett fel i listan uppdagats som gör att vi i vissa frågor räknar en ytterligare enhet som inte finns. Anledningen 

till detta har inte kunnat klargöras men ska åtgärdas under 2022 av systemansvarig. 39 enheter genomförde 

den årliga uppföljningen 2021, att jämföra med 41 föregående år. 
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4 Sammanfattande bedömning 

I checklistan för årlig uppföljning ovan, har i stort sett alla enheter svarat på frågorna. Svaren ger oss en 

tydlig riktning i vad förvaltningen behöver jobba vidare med under 2022. Under 2021 hade vi som mål att: 

• Öka kunskap hos chefer och medarbetare om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är aktuella 

för verksamheten.  

o Detta har delvis lyckats då vi har fler enheter som svarat ja på denna fråga och färre som 

svarat nej. vi har däremot fortfarande 14 enheter som svarat delvis eller kan ej bedömas 

vilket gör att vi behöver fortsätta arbeta med öka denna kunskap i organisationen under 

2022. 

• Öka kunskap och kännedom om kommunens arbetsgivarpolicy  

o Även här ser vi en markant förbättring mot föregående år. Dock har 9 enheter svara delvis 

vilket ger att vi fortsätter jobba med att öka denna kunskap under 2022 

• Vi kan bli bättre på att fokusera på friskfaktorer, inte bara risker  

o Vi har blivit bättre på detta under 2021 men kan se att vi fortfarande har en bit kvar. Punkten 

ligger kvar under 2022. 

• Vi behöver ha en dialog med fackliga parter om hur vi tillsammans kan få fler skyddsombud på våra 

enheter  

o På frågan om skyddsombuds medverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet har resultatet 

blivit sämre under 2021 jämfört med föregående år. Av de 6 enheter som svarat nej är 

samtliga rent administrativa enheter så som stab, VU m.fl. Även om behovet av 

skyddsombud kan upplevas som mindre i dessa verksamheter än i de mer omsorgsnära 

enheterna så bör vi fortsatt lyfta frågan om hur vi ska få en bättre samverkan i de mer 

administrativa delarna av verksamheten. 

• Arbetet med rapportering och hantering av tillbud behöver förbättras  

o Här ser vi en tydlig förbättring mot föregående år då endast en enhet svarat delvis och de 

övriga 36 svarat ja. En bakgrund till detta bedöms vara att vi under 2020 införde KIA, nytt 

system för rapportering av bland annat tillbud. 2021 blev det första hela året med KIA. 

Information om hur och när tillbud och arbetsskador ska rapporteras kommer fortsatt vara en 

naturlig del av SAM och en stående punkt på enheternas APT över året. 

Utöver ovan punkter kan vi se en markant förbättring i kunskapen om kommunens regler och rutiner kring 

kränkande särbehandling där samtliga svarande enhet svarat ja på denna fråga. Information och dialog kring 

kränkande särbehandling förtydligades under 2021, inte minst som en del av OSA-kollen. Detta kommer 

fortsätta oförändrat under 2022. 







•

•

•
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•
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•



eNPS-värde

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



Jag ser fram emot 
att gå till arbetet
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Ekonomisk uppföljning per februari 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning  
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 
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Månadsrapport februari 2022 

Utfall & prognos i driften 

Verksamhet Budgetavvikelse Prognos 

Nämnd 93 0 
Förvaltningsgemensamt  1 348 16 000  
Kvarboende -7 934 -5 700 
VÅBO 637 0 
HSV 1 513 0 
Verksamhetsutveckling 992 0 
Myndighetsutövning  1 160 0 
Entreprenader 523 0 
Ekonomi -41 0 
HR 139 0 
Kansli och kommunikation 98 100 
Vikariecenter 127 0 
Totalt:  -1 344 10 400 

  
 
 Varav statsbidrag tkr 
 Utfall Belopp 

1850        Teknik, kvalitet och effektivitet  1 307,9 

1853        Äldreomsorgssatsningen inkl externa  33 318,1 

1871         Motverka ensamhet bland äldre  5 070,4 

1874        Äldreomsorgslyftet inkl externa  14 021,6 

1863        Undersjukskötekompetens  100,8 

   

Summa:   

 
Varav Covid-19 i tkr 
 Utfall            Utbetalt Helårsprognos 

Sjuklöner dec 2021-jan, ersättning staten 3 433,2  

Summa:                                                                                                                    
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Investeringar, tkr 

   Utfall Budget Helårsprognos 

Löpande investeringar                                      5 751 7 622 7 622 

Övriga investeringar                                            103 3 751 3 751 

 
 

Verksamhet Kommentarer 
 

Kvarboende 
Särskilda uppdrag 
Utfall:          -1 127 tkr 
Prognos:     -1 700 tkr 
 
 
Hemtjänst 
Utfall:           -6 807 tkr 
Prognos:      -4 000 tkr 

 

Under Särskilda uppdrag ligger kostnader för en 
omsorgstagare där frågan om ersättningen kvarstår. 
Kostnaden för brukaren är ca 500 tkr/månad. Avsikten är att 
brukaren ska flytta in till ett boende framöver.  

 
Verksamheten har under början av året haft stora kostnader 
för extremt hög frånvaro på grund av sjukdom och vab. 
Övertidskostnaderna för perioden är 1,4 mnkr mer än för 
samma period förra året. Kostnaden för julavtalet är 3 mnkr. 
Varje enhet med ett prognostiserat underskott arbetar med 
att ta fram en handlingsplan för att få en budget i balans. 
Effekterna av handlingsplanerna följs upp regelbundet för 
att se att de ger det beskrivna resultatet. 
Övergripande ska resursplaneringen struktureras upp 
ytterligare för att bli mer jämförbar mellan enheter samt att 
lättare kunna anpassa efter resursbehovet.  

Det finns även kostnader motsvarande ca 1,3 miljoner 
kronor som kommer att täckas av statsbidrag för 
Äldreomsorgslyftet och Äldreomsorgssatsningen. 

 
Vård och 
omsorgsboende 
Utfall: 637 tkr 
 

 

Prognosen är att utfallet följer budget. 

 
Hemsjukvård och 
rehabilitering 
Utfall:   1 513 tkr 
Prognos:     0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget. 

Myndighetsutövning 
Bistånd:  
Utfall:        1 160 tkr   
Prognos:            - tkr 
 
 
 
 
 

Det positiva resultatet beror bland annat på att kostnaden för 
bostadsanpassningsbidrag varit lägre än budgeterat. Flera 
stora bostadsanpassningar är på gång. Personalkostnaden 
har varit lägre än budgeterad på grund av vakanser, men nya 
anställda är på väg in. 
Kostnaderna för kundvalet (hemtjänsttimmarna) har de två 
första månaderna legat i linje med budget. Myndighets 
arbete för budget i balans börjar nu bära frukt, samtidigt 
som en viss normal vardag i verksamheten infunnit sig efter 
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Entreprenader: 
Utfall:         523 tkr 
Prognos:        0  tkr 

månader av Covidanpassningar. 

 
Prognosen är att utfallet följer budget.  

 

Verksamhetsutveckling 
Utfall.                 992 tkr 
Prognos                 0 tkr 

  
 
Överskottet hänförs främst till att licenskostnaderna är 
periodiseras över hela året. Prognosen är att utfallet följer 
budget. 
 

 
Ekonomi 
Utfall:        -41 tkr 
Prognos:      0 tkr 

 
Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
HR 
Utfall:        139 tkr 
Prognos:        0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 
Kansli och 
kommunikation 
Utfall:           98 tkr 
Prognos:     100 tkr 

 

Prognosen visar ett överskott, främst på personalsidan, där en 
förändring genomförs under våren. 

 

 
Nämnd  
Utfall:        93 tkr 
Prognos:      0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget 

 

 
Förvaltning gemensamt 
Utfall:       1 348 tkr  
Prognos: 16 000 tkr 

 

Det positiva överskottet om 1,3 miljoner kronor beror främst 
på att det finns en förvaltningsreserv om 6 miljoner kronor, 
dock kommer en budgetjustering ske centralt för minskade 
hyreskostnader om närmare 1,7 mkr. Här beräknas ett 
överskott om 4 miljoner kronor 
I årets budget finns även 18 mkr avsatt för driften av det nya 
omsorgsboendet i Björkris under kvartal 4 2022. Med tanke 
på hur många tomma lägenheter som förvaltningen just nu 
har och att övertagandet inte kommer att ske förrän i 
december så kommer dessa medel till större delen inte att 
användas till driften av Björkris för 2022. Driftskostnaden 
inkl 20% av lokalhyran är runt 6 miljoner kronor/ månad. 
Detta innebär att 12 miljoner kronor i dagsläget förväntas bli 
ett överskott. 

Vikariecenter 
Utfall         127 tkr 
Prognos:       0 tkr 

 

Prognosen är att utfallet följer budget. 
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Sammanfattning 

Vård och omsorg visar på ett underskott om -1,3 miljoner kronor. Underskottet beror 
till stor del att det har varit extremt höga kostnader för sjukfrånvaron, vab och övertid 
samt julavtal.  
Det finns även verksamhet som finansieras via statsbidrag, där årets statsbidrag ej 
ännu utbetalats från Socialstyrelsen. Dessa medel utbetalas i mars/april och detta 
kommer att påverka resultatet per mars. 
 
De kvarvarande effektiviseringarna från 2020 är nu digitala matinköp och förändrad 
matleverans i hemtjänsten. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbetssätt för att kunna göra anpassningar 
till ett samhälle i förändring; Vård & Omsorg i förändring 
 
Det innefattar att förvaltningen ser över fem huvudområden: 

 kärnuppdraget,  
 organisation och resursanvändning,  
 kompetensförsörjning och ständig utveckling,  
 ekonomi-kvalitet-uppföljning  
 digitalisering-välfärdsteknik. 

 

Öppnandet av Björkris kommer att påverka utfall och prognos under året. Totalt är ca 
18 miljoner kronor avsatta för 3 månaders drift. Om övertagandet i stället sker i 
december så är det en väsentlig förändring av prognosen. Inför öppnandet är personal 
(Enhetschefer tidigare) på plats ca en månad i förväg. I vilken takt platserna på 
Björkris öppnas kommer även att påverka utfall och prognos. I exemplet nedan så är 
kostnaden för drift av 40 platser 2,8 miljoner kronor/ månad och 120 platser 6  
miljoner kronor/ månad 
Kostnaden för en tom lägen beräknas till 7 500kr/ månad. 
 

Tkr, 120 platser Budget 3 mån Drift 1 mån Drift 2 mån Drift 3 mån 
Drift 17 280 5 760 11 520 17 280 
20% hyra 850 283 566 850 
Tomhyror 1 mån, 120 pl     
Summa 18 130 6 043 12 086 18 130 

Tabellen nedan visar hur driftskostnaden kan bli vid ett succesivt öppnande av 40, 80 
respektive 120 platser per månad. Uppstartskostnader för personal på plats 1 månad 
innan är ej medräknade. 

1 månads drift, tkr 40 platser 80 platser 120 platser 
Drift och 20% hyra 2 203 4 1236 6 043 
Tomhyror  600 300 0 
Summa 2 803 4 423 6 043 
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Antal hemtjänsttimmar 

 
 
Hemtjänsttimmarna för januari-februari 2022 ligger precis på budget.  
Jämfört med samma period 2021 har vi hittills 4 700 färre hemtjänsttimmar i år än 
föregående år. 
 
Vi har flera tomma vård- och omsorgsboenden, vilket innebär snabb inflyttning för 
de individer som beviljas boende. Med undantag från en kortare paus i insatser för 
ledsagning och avlösning i januari, så är verksamheterna i gång som innan Covid. 
Det aktiva arbete som pågick redan under 2021 för Myndighet med att få en budget i 
balans börjar ge resultat. 
 
Andelen timmar som utförs av externa utförare ligger på 14,4%, vilket är 1,3 
procentenheter högre än samma period 2021. 
 

Antal personer som väntar på en plats till särskilt boende 

 

 
 
I februari stod i slutet av februari 23 personer i kö. Dessa är individer som ännu inte 
fått erbjudande, svarat på erbjudande eller som har tackat nej till erbjudande. Av 
dessa är 8 personer dementa. 
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Sjukfrånvaro  
 

 
Sjukfrånvaron totalt under januari 2022 är 15,68% vilket är 4,62 procentenheter 
högre än under samma period föregående år. Korttidsfrånvaron är 4,7 procentenheter 
högre jämfört med samma period föregående år, medan motsvarande siffra för 
långtidsfrånvaron är 0,08 procentenheter lägre. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) 
är mer dominerande 2022 jämfört med samma period 2021. Från 11 mars slopades 
karensavdraget vilket påverkade korttidsfrånvaron. Förvaltningens sjukfrånvaro för 
januari 2022 är den högsta siffra som noterats under perioden 2015-2022. 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 januari månad har 63,3% av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare en 
heltidstjänst, vilket är 3,6 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. 
Takten på ökningen av andel heltider bedöms som sund och hållbar. 
 

 

Arian Faily  Annakarin Svennebjer 
Förvaltningschef  Ekonomichef 
 



 
 

Datum 

2022-03-31 
Diarienummer 

VO 2022-00066 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Johan Sandström 

Personalchef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om skyddsutrustning för covid-19 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (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 Škorić (S), 2022-03-16 

 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-03-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 36 Dnr 2022-00066 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om skyddsutrustning för covid-19 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar ärendet till förvaltningen för beredning. 
Förvaltningen ska återkomma till nämndens nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) väcker ett initiativ om att 
förvaltningen ska undersöka om det finns tillräckligt med skyddsutrustning. De yrkar 
på att förvaltningen ska inventera skyddsutrustningen och återkomma till nämndens 
sammanträde i april.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl., 2022-03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet remitteras till förvaltningen för 
beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga ordförandens 
(M) yrkande om att remittera initiativet till förvaltningen för beredning. Ordföranden 
(M) prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar enligt förslag.  



Intiativrättsärende i enlighet med Kommunallag (2017:725) 4 kap. § 20, initierat av Ermin Škorić (S) 

ledamot i nämnden för Vård och Omsorg och Maj-Britt Rane Andersson, 2e vice ordförande 

nämnden för Vård och Omsorg 

 

Skyddsutrustning för att hantera smittspridning covid-19  

  

 

Ärendet 

Socialdemokraterna har fått signaler om att det tycks saknas tillräckligt med skyddsutrustning på 

vissa håll i verksamheten. Skyddsutrustning är vital för att smittspridningen ska kunna bromsas och 

hanteras. Vi vill att förvaltningen för vård och omsorg skyndsamt undersöker saken och säkerställer 

att lagerhållningen av dessa varor är god.  

 

Förslag till beslut 

1. Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt göra 

inventering av skyddsutrustning för att även fortsättningsvis kunna arbeta förebyggande mot 

smittspridning av covid 19. 

2. Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att förvaltningen återkommer till nämnden för Vård och 

Omsorg med rapport och lägesbild av befintlig lagerhållning i samband med sammanträdet i 

april och nödvändiga åtgärder för att säkerställa framtida tillgång i verksamheten. 
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Datum 

2022-03-31 
Diarienummer 

VO 2022-00035 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under mars 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 
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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 

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

 

 

Eva Apelvi      Cecilia Wahlgren 

Biträdande förvaltningschef    Registrator 



 
 

Datum 

2022-04-04 
Diarienummer 

VO 2022-00012 

 
 

 
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 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

 

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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