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§ 51 Dnr 2022-00068 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) m.fl. anmäler ett initiativ om visstidsanställningar inom 
äldreomsorgen under sommarsemestern 2022 som läggs som ärende 12 på 
ärendelistan. 

Ordförande Hravn Forsne (M) m.fl. anmäler ett initiativ om att införa ett stipendium 
som läggs som ärende 13 på ärendelistan. 

Ermin Škorić (S) m.fl. anmäler ett initiativ om att planera verksamhetsbesök som 
läggs som ärende 14 på ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden kan godkänna förändring av ärendelistan, och 
finner att nämnden bifaller det. 
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§ 52 Dnr 2022-00069 
Arkivbeskrivning 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Arkivbeskrivning för nämnden för Vård & 
Omsorg, daterad 2022-04-20. 

Arkivbeskrivning för nämnden för Vård & Omsorg, antagen av nämnden 2018-02-21 
§ 21 upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen och Kungsbacka kommuns 
”Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning” ska nämnden för Vård & 

Omsorg upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska ge information om 
vilka slags handlingar som finns i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. 
Arkivbeskrivningen ska också ge en kort introduktion till myndigheten, dess uppdrag 
och verksamhet samt sökvägar till handlingarna. 

Kommunstyrelsen har, i egenskap av arkivmyndighet, bestämt att arkivbeskrivningen 
ska uppdateras fortlöpande. Översynen och omlokaliseringen av Vård & Omsorgs 
två arkiv från Vägmästaren och Omsorgens hus till Borgmästaren är klar. Nämnden 
för Vård & Omsorgs arkivbeskrivning reviderades senast 2018-02-21. Förvaltningen 
har därför genomfört en översyn och tagit fram förslag på ändringar. Förvaltningen 
föreslår en ny layout på dokumentet, i enlighet med den kommungemensamma 
mallen, med nya rubriker och nytt innehåll men också att arkivansvarig ändras från 
förvaltningschef till biträdande förvaltningschef. Enligt arkivmyndigheten bör den 
som är arkivansvarig vara högt placerad vid myndigheten och ha en beslutsfattande 
ställning. Den som är arkivansvarig ansvarar för myndighetens arkivvård och bland 
annat med att bevaka att arkivfrågor beaktas i budgetarbete och övrigt 
planeringsarbete samt vid organisationsförändringar, så att resurser avsätts för arkiv- 
och dokumenthantering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Förslag till reviderad arkivbeskrivning för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-04-20 
Arkivbeskrivning för nämnden för Vård & Omsorg, antagen 2018-02-21 § 21 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2022-00080 
Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg fördelar årets utdelningsbara medel om 26 115 kronor 
ur Erik Hjälmlövs stiftelse till Löftagårdens vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 24 februari 1998 överlämnade Erik Hjälmlöv ett gåvobrev till Kungsbacka 
kommun, i vilket han förklarar att han som gåva överlämnar ett kontantbelopp om 
500 000 kronor till kommunen där medlen ska användas till en stiftelse. Gåvobrevet 
lade grunden för stiftelsen Erik Hjälmlövs stiftelse, vilken Kungsbacka kommun 
förvaltar och äger rätten att fördela avkastning ur. Av den totala avkastningen ska en 
fjärdedel av de utdelningsbara medlen en gång per år fördelas och användas till inköp 
av blommor till lokaler där äldre eller personer med funktionsnedsättning vistas i 
kommunal omsorg. Fördelningen beslutar nämnden för Vård & Omsorg om. 

För år 2022 finns det 26 115 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan som 
uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen. Den 31 mars 2022 inkom det en 
ansökan från en aktivitetssamordnare och en boende vid Löftagårdens vård- och 
omsorgsboende med motiveringen att blommorna till lokalen är för trivseln, att ha 
någonting vackert att vila ögonen på, inramningen av fönstren, bättre luft och 
sysselsättningen. Löftagården är beläget i centrala Frillesås, har 41 lägenheter och 
drivs i kommunal regi. Förslaget är därför att årets utdelningsbara medel fördelas till 
Löftagårdens vård- och omsorgsboende. Pengarna ska täcka kostnaden för blommor 
inklusive moms. 

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

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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§ 54 Dnr 2022-00094 
Tema: Välfärdsteknik och digitalisering 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringschef Carin Sundin och verksamhetscheferna Pia Berglund, Ann-Helen 
Svensson och Helene Ljungqvist informerar om förvaltningens arbete med 
välfärdsteknik och digitalisering.  

Beslutsunderlag 
Presentation om välfärdsteknik och digitalisering, 2022-04-22 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 55 Dnr 2022-00065 
Återrapportering av uteblivna svar för årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget om att återrapportera uteblivna 
svar från årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete som avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
På nämndens sammanträde i april redovisades resultatet av den årliga uppföljningen 
av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det var två enheter som inte hade 
inkommit med svar, och nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
svar från de två enheterna till nästkommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete Hede-Älvsåker, 2022-04-29 
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete vikariecenter, 2022-04-29 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-04-13, § 42 

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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§ 56 Dnr 2021-00373 
Information om avslutande av utökad kvalitetssäkring och uppföljning 
av Vardagas vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en uppskattad kostnad för samtliga 
granskningar som är utförda inklusive totalkostnaden, som kommunen har fått stå 
för, för de externa revisionsrapporterna (EY) med anledning av Vardagas drift av 
vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka till nämndens sammanträde i juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndsammanträdet den 13 april efterfrågade nämnden en nulägesbeskrivning av 
förvaltningens arbete med att avsluta den utökade kvalitetssäkringen och 
uppföljningen av vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

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

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en uppskattad kostnad för samtliga 
granskningar som är utförda inklusive totalkostnaden, som kommunen har fått stå 
för, för de externa revisionsrapporterna (EY) med anledning av Vardagas drift av 
vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka till nämndens sammanträde i juni 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och ett tilläggsyrkande till förslaget från Ermin Škorić (S). 
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 Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande till beslutet 
och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
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§ 57 Dnr 2022-00058 
Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till Vård & 
Omsorgs pågående prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i februari 2022 med en motion om att ge i uppdrag till 
berörda nämnder att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom 
Björkris vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen. Motionen har remitterats till nämnden för Service, 
nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. Svaret ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse,  
Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

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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§ 58 Dnr 2022-00093 
Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar ekonomisk uppföljning och prognos för april 
2022, daterad 2022-05-10, och översänder till kommunstyrelsen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att om budget inte är i balans till årets slut kan 
uttag göras ur resultatfond för att täcka underskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetansvariga i Kungsbacka kommun har ett ansvar för verksamhetens resultat 
och kvalitet. Ansvaret innefattar även att följa upp verksamheten och rapportera om 
avvikelser till nämnd. Varje nämnd beslutar om hur ofta uppföljning till nämnd ska 
göras löpande under året. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta 
förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut 
om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara 
sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. 

Vid tre tillfällen per år sker en obligatorisk uppföljning av verksamheterna. 
Kommunbudgeten följs upp i samband med kommunens årsredovisning då bokslut 
och förvaltningsberättelse redovisas. Dessutom sker uppföljning av 
kommunbudgeten vid apriluppföljningen och delårsrapport i augusti. 

Prognos och utfall för april månad 2022 redovisas på nämndsammanträdet i maj 
2022. Om budgeten ej är i balans till årets slut föreslås som åtgärd för att täcka årets 
underskott att förvaltningen gör ett uttag ur resultatfonden.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Ekonomisk uppföljning och prognos april 2022, 2022-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar på att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 
förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen ska återkomma i september 
med en uppskattad summa som behöver tas ut ur resultatfonden för att täcka ett 
eventuellt underskott.    

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

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till sitt yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag och Ermin Škorićs (S) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr 2022-00095 
Arvode för presidiet vid deltagande kunskapsdag med fokus på nära 
vård 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg betalar ut arvode till deltagande ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:a vice ordförande för kunskapsdag med fokus på nära vård.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland har bjudit in förtroendevalda och tjänstepersoner i Halland till en 
kunskapsdag med fokus på nära vård. 

Regionen har beslutat att endast bjuda in presidiet. Enligt ”Riktlinjer och regler för 

förmåner till förtroendevalda”, avsnitt 4.2, betalas dagarvode ut till förtroendevalda 

på deltid för aktivitet där syftet är utbildning, information. För att dagarvode ska 
betalas ut krävs ett beslut av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 60 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 
kvartal 1 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2022. 

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 mars 2022, 13 beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

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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§ 61 Dnr 2022-00107 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om visstidsanställningar inom 
äldreomsorgen under sommarsemestern 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet.  

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

Socialdemokraterna kommer alltid att göra sitt yttersta för att personalen ska ha de 
bästa möjliga förutsättningarna att klara av sitt välfärdsuppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker ett initiativ om att avsätta 400 000 kronor från 
resultatfonden för att finansiera en satsning att visstidsanställa fler personer under 
semesterperioden.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S), 2022-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar avslag.  

Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorić (S) initiativ och ordförandens (M) yrkande om avslag. Ordföranden 
(M) prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens (M) förslag.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla ordförandens (M) yrkande om avslag. 

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

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla ordförandens (M) förslag till beslut. 
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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   

Inga-Lill Ottosson (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 62 Dnr 2022-00108 
Initiativ från Hravn Forsne (M) m.fl. om att införa ett stipendium 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg bifaller initiativet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Hravn Forsne (M) väcker ett initiativ om att införa ett stipendium för 
studenter som skriver kandidat- eller masteruppsatser som handlar om Vård & 
Omsorgs verksamhet i Kungsbacka.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Hravn Forsne (M), 2022-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande (M) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
ordförandens (M) yrkande om bifall, och att nämnden bifaller initiativet.  
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§ 63 Dnr 2022-00109 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om verksamhetsbesök 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet med hänvisning till pågående 
smittskyddsrestriktioner på vård- och omsorgsboendena.  

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i juni redovisa plan för studiebesök i verksamhet som inte omfattas av 
smittskyddsrestriktioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkommer med ett initiativ om 
att ge förvaltningen i uppdrag att planera studiebesök i verksamheten för hela 
nämnden under hösten 2022 i ett led att skapa bättre förståelse och den verksamhet 
man har haft ansvar för den senaste mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S), 2022-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska anses besvarat med hänsyn till 
pågående smittskyddsrestriktioner på vård- och omsorgsboendena.  

Hanna Schölander (L) yrkar att förvaltningen ska redovisa sin plan för studiebesök i 
verksamhet som inte omfattas av smittskyddsrestriktioner till kommande nämnd. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorić (S) initiativ, ordförandens (M) yrkande om avslag och Hanna 
Schölanders (L) tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först initiativet mot yrkandet om avslag, och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens (M) förslag. 

Ordföranden (M) prövar sedan Hanna Schölanders (L) yrkande, och finner att 
nämnden bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-05-11 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 64 Dnr 2022-00035 
Redovisning av inkomna skrivelser 2022 under april 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-04-01 – 2022-04-30 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer: 2022-00091. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-04-05 KF 
§ 51 Revisionsberättelse 2021 för Kungsbacka kommun och fråga om ansvarsfrihet 

Diarienummer: 2022-00075. (Integritetskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 
om att avsluta ärendet rörande anmälan om personuppgiftsincidenten kring att 
patientuppgifter faxades till en gruppbrevlåda 

Diarienummer: 2022-00013. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-04-05 KF 
§ 50 Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00337. (Förvaltningsrätten i Göteborg) Föreläggande från 
Förvaltningsrätten i Göteborg gällande mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Diarienummer: 2021-00334. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att avsluta ärendet om anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt 
missförhållande vid ett vård- och omsorgsboende för äldre i Kungsbacka där 
anmälan handlade om att personal brustit i verbalt bemötande av en brukare som 
befann sig i en utsatt situation 

Diarienummer: 2021-00258. (Arbetsmiljöverket) Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 
om att de har avslutat ärendet gällande arbetsstället Särö vård- och omsorgsboende 

Diarienummer: 2021-00214. (Förvaltningsrätten i Göteborg) Dom i mål med 
målnummer 11224-21 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-29 

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

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.  

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 
2022-04-22, Ordförandebeslut om att anta yttrande till förvaltningsrätten, daterat 
2022-04-22, och översända yttrandet till förvaltningsrätten i Göteborg. 

Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 
2022-04-01 till 2022-04-30, totalt 16 beslut om anställning, varav allmän visstid 5, 
tillsvidare 9, vikariat 2 

Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 
2022-04-01 till 2022-04-30, 11 beslut varav 11 bifall 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
Ordförandebeslut om att anta yttrande till förvaltningsrätten, 2022-04-22 
Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 4056-22, 2022-04-22 

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

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Arian Faily informerar om den pågående organisationsförändringen 
hos förvaltningen. Kommunikationsspecialist Sara Schörling informerar om hur 
organisationsförändringen kommuniceras.  

Arian informerar om att rekryteringen av ny biträdande förvaltningschef är klar, och 
det blir Lotta Nord som idag är tillförordnad förvaltningschef på Individ & 
Familjeomsorg.  

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