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§ 1 Dnr 2021-00439 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla vårdgivare har en skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
 
Patientsäkerhetsarbetet under 2021 har fortsatt till stor del präglats av 
Coronapandemin. Ett stort fokus förutom att minska smittspridning har varit att 
genomföra vaccination mot Covid-19 i verksamheten. 
 
Sammantaget är bedömningen att den kommunala hälso- och sjukvården i 
förvaltningen är av god kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar 
som genomförts under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Patientsäkerhetsberättelsen 2022-01-16 

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. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 2 Dnr 2021-00435 
Kvalitetsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2021 helår. 

Sammanfattning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9 framgår ”Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras.” Kvalitetsberättelsen har tagits fram 

för att säkra dokumentationen kring det kvalitetsarbete som skett i verksamheten 
under året och för att ge en ökad insyn, öppenhet och transparens. 
Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen socialtjänstlagens område. 
Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram sex 
områden för god kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från 
intentionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Dessa områden 
ligger till även till grund för kapitelindelningen i Kvalitetsberättelsen. 
 
Även om covid-19 har påverkat mycket av driften även under 2021 är bedömningen 
att det har funnits ett systematiskt arbete för att uppmärksamma behov, göra 
individuella bedömningar och möta de enskildas behov i en annorlunda tillvaro. 
Individuell hantering har skett vid varje hantering som har påverkat de enskildas 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-19 
Kvalitetsberättelse 2021 helår 2022-01-19  

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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§ 3 Dnr 2021-00438 
Informationssäkerhet- och dataskydd årsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Informationssäkerhet & dataskydd årsberättelse 
2021, daterad 2022-01-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg ska årligen, i egenskap av vårdgivare, få information 
om: 

1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, 

2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade 
kunnat medföra vårdskada, 

3. uppföljningar som har gjorts, och 

4. förbättringsåtgärder som har vidtagits. 

Tidigare ingick denna berättelse i patientssäkerhetsberättelsen men då området har 
fått utökat fokus kommer denna del enbart omfatta patientsäkerheten och den 
separata berättelsen för informationssäkerhet och dataskydd mer ingående rapportera 
helheten i informationssäkerhetsarbetet. 
 
Berättelsen är en sammanfattning av de större händelserna kopplade till området 
under året, exempelvis arbetet med digital tillsyn, en summering av årets 
personuppgiftsincidenter och orsaker samt planen framåt för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Informationssäkerhet- och dataskydd årsberättelse 2021, 2022-01-26 
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021, 2021-12-01 

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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§ 4 Dnr 2022-00013 
Årsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner årsredovisning 2021, daterad 2021-01-25. 

Sammanfattning av ärendet 
I årsredovisningen beskrivs bland annat hur förvaltningen har arbetat med de mål 
som kommunfullmäktige och nämnden gett förvaltningen. Därtill beskrivs vad som 
hänt och påverkat förvaltningen under 2021. I årsredovisningen följs även nämndens 
ekonomi upp för helåret. 
 
Covid-19 har under året fortsatt haft en betydande påverkan på Vård & Omsorgs 
verksamheter. Spridningen av covid-19 och tillhörande restriktioner har i hög grad 
påverkat arbetet samt vård- och omsorgstagarna. Trots utmaningarna har 
personalkontinuiteten förbättrats inom hemtjänst, personalomsättningen har minskats 
och det har skett ett omfattande arbete med aktiviteter på vård- och 
omsorgsboendena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Årsredovisning 2021, 2022-01-25 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2022-00014 
Underlag till kommunbudget 2023 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta underlag till kommunbudget, 2022-
01-27. 
 
Reservation 

Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag, med följande motivering: 
- Vård och Omsorg kan inte förväntas klara av verksamhetens behov om 
volymkompensationen endast är 50%. Det innebär nedskärningar och åtgärdsplaner 
varje år i en verksamhet som behöver arbetsro och möjlighet att bygga upp 
verksamheten med nya medarbetare, hitta nya välfärdstekniska lösningar och planera 
för framtidens utmaningar. Vi måste visa mer förtroende och tillit till förvaltningens 
förmåga att analysera för de kommande behoven utifrån det uppdrag förvaltningen 
har. Socialdemokraterna i Kungsbacka vill komma ifrån en kronisk underfinansiering 
av välfärden inom Vård och Omsorg. För att säkerställa en mer dräglig tillvaro inom 
hemtjänsten och för att personalen ska få en chans att göra sitt jobb på ett bra sätt vill 
vi skapa mer tid i verksamheten genom att utöka tiden för insatser inom hemtjänsten. 
Vi behöver säkerställa att grundbemanningen är god och tillförlitlig, inte minst nu 
när vi ser följderna av en långvarig pandemi som har drabbat VOs verksamhet. Vi 
vill rusta för framtiden och skapa bättre förutsättningar för verksamheten. 
Socialdemokraterna vill främja den nationella värdegrunden för våra äldre. Att 
utveckla möjligheten att ta del av kultur ser vi som en självklar aspekt som våra äldre 
ska ha tillgång till. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder i Kungsbacka kommun ska årligen till kommunstyrelsen lämna 
underlag inför nästkommande års kommunbudget. I underlaget ska respektive nämnd 
beskriva vilka möjligheter, utmaningar och förändringar nämnden står inför 
kommande år. Därtill ska underlaget innehålla en kortfattad omvärldsanalys utifrån 
nämndens ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Underlag till kommunbudget 2023, 2022-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag: 
1. Öka den totala tiden för hemtjänstinsatser motsvarande 10 mnkr. 
2. Genomföra en bemanningsförstärkning för våra äldre, 20 mnkr. 
3. Satsa 4 mnkr för kulturaktiviteter på våra äldreboenden.   
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4. Äska om en utökad budget för nämnden Vård & Omsorg hos kommunfullmäktige 
för de målgrupper som idag inte täcks enligt reglementet men som nämnden Vård & 
Omsorg har kostnader för. 
 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till Ermin Škorićs 
(S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag, och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 
 
Ordföranden (M) prövar sedan Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande mot avslag, och 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att 
bifalla ordförandens (M) yrkande. 

Ledamot 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   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

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

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2022-00015 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner uppföljningsrapport intern kontroll 2021, 
daterad 2022-01-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg antar årligen en plan för intern kontroll. Planen för 
intern kontroll följs årligen upp i en uppföljningsrapport för intern kontroll. I 
uppföljningsrapporten beskrivs resultatet av genomförd granskning, 
synpunktshantering och förbättringsarbete samt förvaltningens självskattning 
avseende intern kontroll.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-19 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021, 2022-01-25 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2022-00017 
Förslag till ombudgetering av drift och investeringar och resultatfond 
2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021 tillsammans 
med bifogade handlingar. 
 
Vård & Omsorg visar på ett överskott på 11,5 miljoner kronor gentemot 
driftbudgeten. 
 
Nämndens arbete med effektiviseringar avspeglas i att nettokostnadsavvikelsen 
sänkts från 15,3% 2015 till 5,7% 2020. Detta innebär en kraftig sänkning av 
kostnaderna med närmare 60 miljoner kronor. 
 
Inom tio år beräknas ålderskategorin 80+ öka med 65% procent i Kungsbacka fram 
till 2035. Detta sätter en stor press på nämnden att kunna ta hand om 
befintliga/tillkommande brukare på bästa sätt inom hemtjänsten, att nya 
omsorgsboenden tillförs och kan driftas enligt plan samt att hälso-och sjukvården får 
de resurser som volymökningen kräver. På grund av Coronapandemin har inte alla av 
de planerade effektiviseringar som beslutats kunnat genomföras under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-21 
Blankett, begäran om ombudget och resultatfond 2021 
Blankett, begäran om ombudgetering investering 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2021-00307 
Information om förändring av minimibelopp 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg återtar sitt beslut från den 2021-10-20 § 94 i vissa 
delar enligt följande: 

* Förbehållsbelopp, ensamstående   5 452 kr/månad 

* Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  4 607 kr/månad 

* Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år  5 997 kr/månad 

* Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutade om storleken på taxor och avgifter 2022 på 
sitt sammanträde 2021-10-20. Förvaltningen har i sitt förslag till beslut, daterat 2021-
09-16, kallat minimibelopp för förbehållsbelopp. Följaktligen har nämnden fattat 
beslut om storleken på minimibeloppet. 
 
Minimibeloppet regleras i två paragrafer. Dels i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, som 
definierar minimibeloppet och bestäms av Riksdagen, dels i 8 kap. 8 § 
socialtjänstlagen där det finns en skyldighet för kommunen att vid särskilda 
omständigheter höja minimibeloppet och vissa begränsade möjligheter att minska 
minimibeloppet. Nämnden ska inte fatta beslut om storleken på minimibeloppet då 
storleken på minimibeloppet bestäms av Riksdagen och tillämpning av 
minimibeloppet är att betrakta som verkställighet. Nämndens beslut från 2021-10-20 
behöver därför upphävas i vissa delar. 
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att höja minimibeloppet i 8 kap. 7 § 
socialtjänstlagen. Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2022. Höjningen 
motsvarar en höjning av konsumtionsstödet i bostadstillägget, det vill säga 200 kr per 
månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande makar och sambor. Då 
nämnden på nytt beslutat om taxor och avgifter 2022 redovisas beslutet till 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-14 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20 § 94 
Socialstyrelsens meddelandeblad, december 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 4 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 4 år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband 
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 
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§ 10 Dnr 2022-00027 
Initiativ från Hanna Schölander (L) om att utreda möjligheterna för 
omsorgstagare att tacka nej till insats från ovaccinerad personal 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna, att utifrån dagens lagstiftning, att våra omsorgstagare inom 
hemtjänsten, ska kunna tacka nej till att få vård och omsorg av personer som inte är 
vaccinerade mot Covid-19. Initiativet tas upp på nästkommande sammanträde den 16 
mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Schölander (L) väcker ett initiativ om att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheterna, att utifrån dagens lagstiftning, att våra omsorgstagare inom 
hemtjänsten, ska kunna tacka nej till att få vård och omsorg av personer som inte är 
vaccinerade mot Covid-19. 
 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Hanna Schölander (L), 2022-01-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar bifall till initiativet och att det tas upp på 
nästkommande sammanträde den 16 mars 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga sitt eget 
yrkande. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
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§ 11 Dnr 2022-00030 
Initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation 
av hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar initiativet till förvaltningen för Vård & 
Omsorg för beredning. Initiativet tas upp på nästkommande sammanträde den 16 
mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Alderin (C) väcker ett initiativ om att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
behovet samt möjlig installation av hjärtstartare på samtliga äldreboenden inom 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ från Bengt Alderin (C), 2022-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska remitteras till förvaltningen för 
beredning och att det tas upp på nästkommande sammanträde den 16 mars 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga sitt eget 
yrkande. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
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§ 12 Dnr 2022-00032 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om vaccinationskrav för nyanställda 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar initiativet till förvaltningen för Vård & 
Omsorg för beredning. Initiativet tas upp på nästkommande sammanträde den 16 
mars 2022. 
 
Reservation 

Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag, med följande motivering: 
- Vårt förslag bygger på en beprövad metod som med enkla medel går att tillämpa 
och kan ge nytta genom att säkerställa en rekryteringsprocess där arbetsgivaren kan 
försäkra sig om att nyrekryterad personal är vaccinerad och införstådd med allvaret 
vad gäller att skydda våra äldre i verksamheten men också varandra i personalen. Det 
finns ingen anledning att vänta med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker ett initiativ om att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt 
införa vaccinationskrav vid nyanställningar så att vaccinationsbevis efterfrågas av 
dem som söker tjänst inom olika former av omsorg där kontaktnära verksamhet till 
våra äldre förekommer. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativet från Ermin Škorić (S), 2022-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska remitteras till förvaltningen för 
beredning och att det tas upp på nästa sammanträde den 16 mars 2022. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga sitt eget 
yrkande och Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar först Ermin Škorićs (S) yrkande mot avslag, och finner att 
nämnden bifaller yrkandet. 
 
Ordföranden (M) prövar sedan sitt eget yrkande, och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
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Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå Ermin Škorićs (S) yrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorićs (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att 
bifalla ordförandens (M) yrkande. 

Ledamot 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   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 13 Dnr 2022-00034 
Initiativ från Elisabeth Svensson (SD) om förbättrade arbetsvillkor 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar initiativet till förvaltningen för Vård & 
Omsorg för beredning. Initiativet tas upp på nästkommande sammanträde den 16 
mars 2022. 
 
Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag, med följande motivering: 
- SD väljer att lägga fram ett initiativärende som ska ombesörja en viktig fråga men 
utan någon som helst tanke på finansiering. Eftersom SD kontinuerligt röstar emot 
Socialdemokraternas försöka att tillföra verksamheten bättre resurser, som skedde 
senast under hösten 2021, ser vi detta initiativ som bara ett slag i luften och inte med 
fokus på medarbetarnas bästa. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Svensson (SD) väcker ett initiativ om: 
- att ge förvaltningen i uppdrag att se till helheten i arbetssituationen för 
medarbetarna, där scheman, tid för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras 
med arbetsgrupperna och att individuell hänsyn tas för bästa möjliga resultat. 
- att man inte påtvingar de så kallade hälsoscheman utan att arbetsgrupperna godkänt 
dessa. 
- att utreda behov och möjlighet att införa form av veckoslutstjänstgöring. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ från Elisabeth Svensson (SD), 2022-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska remitteras till förvaltningen för 
beredning och att det tas upp på nästa sammanträde den 16 mars 2022. 
 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar avslag till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordföranden (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga sitt eget 
yrkande och Ermin Škorićs (S) m.fl. yrkande om avslag till initiativet. 
 
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra, och finner att nämnden beslutar 
enligt sitt förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
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Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 
 
Ja-röst innebär att avslå Ermin Škorićs (S) yrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorićs (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att 
bifalla ordförandens (M) yrkande. 

Ledamot 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   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 14 Dnr 2021-00416 
Redovisning av inkomna skrivelser under december 2021 och januari 
2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-12-01 – 2022-01-31 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer: 2021-00434. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-12-14 KS § 
318 Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 

Diarienummer: 2021-00441. (Nämnden för Service) Protokollsutdrag 2021-12-21 
NS § 114 Drift av måltidsverksamheten vid Kolla vård- och omsorgsboende 

Diarienummer 2021-00398. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-12-07 KF 
§ 199 Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & Omsorg 

Diarienummer: 2021-00364. (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 
om att avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincidenten 

Diarienummer: 2021-00331. (Vardaga Nytida Omsorg AB) Beslut från IVO om att 
avsluta ärendet om anmälan enligt lex Sarh från Vardaga Nytida Omsorg AB 
avseende ett allvarligt missförhållande vid det särskilda boendet för äldre i 
Kungsbacka kommun Ekhaga vård- och omsorgsboende om att verksamheten brustit 
i att följa upp utförda omsorgsinsatser samt utfört delegerad uppgift på felaktigt sätt 

Diarienummer: 2021-00313. (Dataskyddsombud) Dataskyddsombudets rapport efter 
regelbunden granskning 2021 

Diarienummer: 2021-00308. (Arbetsmiljöverket) Avslutsbrev i ärendet om begäran 
om åtgärd enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen gällande arbetsstället Signeshus vård- 
och omsorgsboende, enheten Brokö 

Diarienummer 2021-00005. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-12-07 KF 
§ 174 Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2 2021 

Diarienummer: 2020-00416. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-12-14 KS § 
314 Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 15 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 

2022-01-19, Ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om 
ledsagarservice och avlösning i hemmet 

2022-02-01, Ordförandebeslut om Förlängning tillfälligt begränsa verkställighet av 
beslut om ledsagarservice och avlösning i hemmet 

Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 

2022-01-01 till 2022-01-31, totalt 62 beslut om anställning, varav allmän visstid 25, 
projektanställning 1, tillsvidare 33, vikariat 2, viss tid prov 1 

Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 

2022-01-01 till 2022-01-31, 3 fattade beslut varav 1 avslag 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om 
ledsagarservice och avlösning i hemmet, 2022-01-19 
Ordförandebeslut om Förlängning tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om 
ledsagarservice och avlösning i hemmet, 2022-02-01 

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

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Arian Faily informerar nämnden om följande: 

 Resultatet av utökad granskning redovisas på nämnden i mars 

 Uppdraget om budget i balans för verksamhetsområdena Myndighet och 
Kvarboende kommer inte redovisas till mars, istället kommer uppdraget 
hanteras inom det större arbetet med budget i balans 

 Tilldelningsbeslut till en dagligvaruleverantör för digitala inköp 

 Ny beräkningsmetod för att ta fram prognosticerat behov av vård- och 
omsorgsboenden, vilket innebär avsevärt lägre behov av vård- och 
omsorgsboenden 

 En anmälan enligt lex Sarah har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) frågar om äldreomsorgslyftet och Arian Faily svarar. 

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