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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 11 maj 2022 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ulrika Högstrand (KD) 

1.  Tillkommande och utgående 
ärenden 
 

 Förslag till beslut 
    

2.  Arkivbeskrivning 2022 
Cecilia Wahlgren, registrator 
13.05-13.10 

2022-00069  Förslag till 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.    

3.  Fördelning av medel ur Erik 
Hjälmlövs stiftelse 2022 
Cecilia Wahlgren, registrator 
13.10-13.15 

2022-00080  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg fördelar årets 
utdelningsbara medel om 26 115 kronor ur Erik 
Hjälmlövs stiftelse till Löftagårdens vård- och 
omsorgsboende.    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Tema: Välfärdsteknik och 
digitalisering 
Carin Sundin, 
digitaliseringschef, Pia 
Berglund, verksamhetschef, 
Helene Ljungqvist, 
verksamhetschef, Ann-Helen 
Svensson, verksamhetschef, 
Ludwig Reismer, 
utvecklingsledare, Sara 
Schörling, kommunikatör 
13.15-13:55 

2022-00094  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet. 

5.  FIKA 13.55-14.10   

6.  Information om avslutande av 
utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning av Vardagas vård- 
och omsorgsboenden 
Maria Hallberg, 
verksamhetschef 
14.10-14.20 

2021-00373  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.  

7.  Återrapportering av uteblivna 
svar för årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
Johan Sandström, personalchef 
14.20-14.25 

2022-00065  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget 
om att återrapportera uteblivna svar från årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete som 
avslutat.    

8.  Remiss: Motion - Lägenheter 
till studenter och anställda i 
Vård & Omsorgs boenden 
Emma Pettersson, 
nämndsekreterare/utredare 
14.25-14.30 

2022-00058  Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till Vård & Omsorgs pågående 
prognostiseringsarbete och arbete med 
lokalbehovsplan. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Ekonomisk uppföljning och 
prognos till och med april 2022 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
14.30-14.45 
 

2022-00093  Förslag till 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. 
 
Handlingar senare. 

10.  Arvode för presidiet vid 
deltagande kunskapsdag med 
fokus på nära vård 
 

2022-00095  Förslag till 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. 

11.  Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen 
2022 kvartal 1 
 

2022-00086  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 1 
år 2022. 

12.  Redovisning av inkomna 
skrivelser under april 2022 
 

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

13.  Anmälan av delegeringsbeslut 
2022 
 

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

14.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

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

 
Hravn Forsne 
ordförande 

Emma Pettersson 
sekreterare 

 



 
 

Datum 
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Diarienummer 

VO 2022-00069 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Arkivbeskrivning 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Arkivbeskrivning 
Nämnden för Vård & Omsorg 
Version 1.0 

 

Detta är den beslutade arkivbeskrivningen för nämnden för Vård & Omsorg. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som 

antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten. 

 

Myndighetens bildande 

Myndigheten bildades 1999 och bytte till sitt nuvarande namn 2015. 
 

Myndighetens organisation, verksamhet och historik 

Verksamhet 
Vård & Omsorg ansvarar för att ge vård och omsorg till de kommuninvånare som är i behov av det i 
enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och i överenskommelse med Region 
Halland. 
 
Historik 
Äldreomsorgsnämnden bildades 1999 i samband med en omorganisation när Socialnämnden 
upphörde. Socialnämnden hade från mandatperioden 1995 bildat en funktionsindelad organisation 
med ett utskott för vardera funktionen Barnomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Hemtjänst. 
Vid omorganisationen överfördes Barnomsorgsutskottet till Skolstyrelsen och Individ- och 
Familjeomsorgsutskottet bildade Individ- och Familjeomsorgsnämnden. Hemtjänstutskottet delades 
och bildade två nämnder, Handikappomsorgsnämnden och Äldreomsorgsnämnden. 2004 ändrade 
Äldreomsorgsnämnden namn till nämnden för Äldreomsorg. 
 
Under våren 2015 fick nämnden för Äldreomsorg ansvar för all hemsjukvård från regionen och all 
kommunal hemtjänst. Det gjordes genom 2015 års överenskommelse om Hemsjukvård i Halland, 
då den resterande delen av hemsjukvården i ordinärt boende överfördes till kommunen. Tidigare 
hade det gjorts en överlåtelse av en del av hemsjukvården i ordinärt boende från Landstinget 
Halland till kommunerna i Halland i samband med Ädelreformen 1992. Överenskommelsen innebar 
att kommunerna under 2015 övertog ansvaret för hemsjukvården från Region Halland upp till och 
med sjuksköterske-, fysio- och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kallade tröskelprincipen. Det 
gjordes för att samordna insatserna, effektivisera verksamheten och undvika otrygghet. Med 
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anledning av förändringen och utökningen av verksamheten bytte nämnden namn till nämnden för 
Vård & Omsorg, med förkortningen ”VO”. I samband med det bytte även förvaltningen namn till 

förvaltningen för Vård & Omsorg. Ordet ”omsorg” kom av att målgruppen i fortsättningen skulle 

gälla alla åldrar och inte enbart vård och omsorg av personer över 65 år. Ordet ”vård” kom av 

nämndens omfattande ansvar just inom vårdområdet. Under våren 2015 flyttades även ansvaret för 
samtliga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från nämnden 
för Vård & Omsorg till nämnden för Funktionsstöd, liksom att ansvaret för insatser utförda av 
legitimerad personal enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) flyttades från nämnden för 
Funktionsstöd till nämnden för Vård & Omsorg. 

2015 tillkom bostadsanpassningsverksamheten från förvaltningen för Service. 

2018 flyttades träffpunkterna över till förvaltningen för Kultur & Fritid. 

2019 omorganiserades förvaltningen och verksamhetsområdet Stöd och Styrning avvecklades samt 
uppdraget som verksamhetschef. I stället startades det upp tre team i form av HR med en 
personalchef, Ekonomi med en ekonomichef och Kansli & Kommunikation med en biträdande 
förvaltningschef. Under året flyttades också Vikariecenter över från förvaltningen för Service. 

2021 startades en verksamhetssupport för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg och 
Gymnasium & Arbetsmarknad för att få en väg in för att få support kopplat till förvaltningarnas 
verksamhetssystem inklusive Swedlock. 

 
Organisation 
Förvaltningen för Vård & Omsorg består av fyra stödfunktioner och fyra verksamhetsområden. 

Kansli & Kommunikation 
Stödfunktionen Kansli & Kommunikation har en styrande och stödjande roll i att vägleda chefer, 
medarbetare och förtroendevalda i ärendehantering och informationsförvaltning samt 
kommunikationsplanering, löpande och strategiskt kommunikationsarbete och digitalt lärande. 
 
Verksamhetsutveckling 
Stödfunktionen Verksamhetsutveckling arbetar för att skapa förutsättningar och underlätta 
förändring och utveckling inom områdena fastighet, säkerhet, externa utförare, hälso- och sjukvård, 
socialtjänst samt digitalisering. Inom Verksamhetsutveckling finns Kvalitet & Utveckling och 
Digitaliseringsenheten med verksamhetssupporten. 
 
Ekonomiavdelningen 
Stödfunktionen Ekonomiavdelningen redovisar ekonomin genom årsbokslut, del- och 
helårsrapporter och månadsrapporter samt ansvarar för budget, årsredovisning. De föreslår också 
storlek på taxor, avgifter och investeringsbehov samt gör utredningar och analyser. 
 
HR-avdelningen 
Stödfunktionen HR-avdelningen stöttar löpande i HR-frågor och säkerställer att lagar, avtal och 
policys följs samt har ett tätt samarbete med de fackliga förbunden inom kommunen. De driver och 
stöttar i utvecklingsarbeten samt ansvarar för att samordna de kommungemensamma HR-frågorna 
inom förvaltningen. De ansvarar även för praktikplatser, utbildningar och utvecklingsarbeten inom 
HR. 
 
Kvarboende 
Verksamhetsområdet Kvarboende bedriver kommunal hemtjänst i 9 hemtjänstområden till de 
omsorgstagare som behöver vård- och omsorgsinsatser i hemmet som till exempel tillsyn, städning, 
tvätt, personlig omvårdnad eller avlösning. Verksamhetsområdet består också av flera så kallade 
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särskilda uppdrag i form av demensteamet, serviceteamet, larm, natt, nyckelfritt, fixartjänst och 
Vikariecenter. 
 
Vård & Omsorgsboende 
Verksamhetsområdet Vård & Omsorgsboende driver särskilda boenden för äldre, med avdelningar 
inriktade på både somatik och demens, för de som behöver omfattande omsorg, vård och service 
och inte längre klarar av att bo kvar i sitt eget hem. I Kungsbacka kommun finns det 11 vård- och 
omsorgsboenden. Av dem bedrivs 7 i kommunal regi och fyra på entreprenad av ett privat företag. 
Det finns även en korttidsenhet som bedrivs i kommunal regi. 
 
Hemsjukvård 
Verksamhetsområdet Hemsjukvård ger kommunal hälso- och sjukvård till kommuninvånare i deras 
bostad oavsett om de bor kvar hemma, på ett vård- och omsorgsboende eller korttidsenheten. Inom 
Hemsjukvård finns sjuksköterskeorganisationen och rehabenheten. 
 
Myndighet 
Verksamhetsområdet Myndighet arbetar med bistånd, bosamordning, planering hem eller till 
korttidsboende från sjukhus,  uppsökande verksamhet, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, 
avgiftshandläggning och bostadsanpassningsbidrag. 

 

Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser 
vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- 
och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. Det innebär 
att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: 

 särskilt boende 
 hemtjänst i form av serviceinsatser, omsorgsinsatser och trygghetslarm 
 dagomsorg 
 korttidsplatser 
 växelvård 
 kontaktperson 
 omsorgsbidrag 
 hemsjukvård 
 rehabilitering 
 bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassning m.m. 

Vård & Omsorg styrs av ett flertal lagar: 

 Arkivlag (1990:782) 
 Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
 Förvaltningslag (2017:900) 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
 Kommunallag (2017:725) 
 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Patientdatalag (2008:355) 
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 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

Vård & Omsorg styrs också av följande: 

 Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg (KF 2017-12-12, § 194) 
 Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning (2019-03-26, § 71) 
 Reglemente för Arkivmyndigheten (KF 2019-04-09, § 45) 
 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2020-12-08, § 180) 

 

Planering och styrning av arkivbildningen 

Nämnden beslutade om sin första dokumenthanteringsplan 2002, den har sedan dess reviderats ett 
antal gånger. Den 1 januari 2018 övergick nämnden till verksamhetsbaserad arkivredovisning. 
Därmed bröts den tidigare arkivbildningen och allmänna handlingar förtecknas sedan dess 
processbaserat. Nämnden antar inte de kommungemensamma dokumenthanteringsplanerna 
vartefter de uppdateras, utan har fattat ett beslut om att följa vid var tid gällande 
dokumenthanteringsplan från kommunstyrelsen för lednings- och stödprocesser. 
 
Dokumenthanteringsplanen har beslutats: 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Dokumenthanteringsplan 2002-09-26 § 95 ÄO02-00356/75 

Dokumenthanteringsplan 2007-11-08 § 180 ÄO07-00061/75 

Dokumenthanteringsplan 2009-04-23 § 45 ÄO09-00060/75 

Dokumenthanteringsplan 2010-06-17 § 50 ÄO10-00078/75 

Dokumenthanteringsplan 2012-05-24 § 73 ÄO12-00060/75 

Dokumenthanteringsplan 2013-03-21 § 28 ÄO13-00015/75 

Dokumenthanteringsplan 2018-02-21 § 21 VO 2017-00161 

Dokumenthanteringsplan 2020-06-17 § 51 VO 2020-00460 

 

Klassificeringsstrukturen har beslutats: 
Klassificeringsstrukturer från 2018–2020 finns beslutade som en del av 
dokumenthanteringsplanerna. 
 
Arkivbeskrivningen har beslutats: 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Arkivbeskrivning 2007-11-08 § 180 ÄO07-00061/75 

Arkivbeskrivning 2018-02-21 § 21 VO 2017-00161 

 

Bevarande och gallring 

Vad för slags handlingar som ska bevaras respektive gallras hos myndigheten regleras i nämnden 
för Vård & Omsorgs dokumenthanteringsplan och i kommunstyrelsens kommungemensamma 
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dokumenthanteringsplaner för ledings- och stödprocesser. Följande särskilda beslut gällande 
gallring finns: 

 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Gallringsbeslut för handlingar som har skannats till Nämnden 
för Vård & Omsorgs diarium i Lex 

2018-02-21 
NVO § 20 

VO 2017-00175 

Beslut om att följa Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma ledningsprocesser och 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser 

2020-11-18 

NVO § 100 

VO 2020-00566 

 

Sökvägar till myndighetens arkiv och handlingsbestånd 

Dagsaktuella handlingar går att söka i kommunens diarium, som finns tillgängligt på kommunens 
hemsida. Vissa äldre handlingar går att söka i kommunens e-arkiv, som finns tillgängligt på 
hemsidan. Arkiverade handlingar går att söka på övergripande nivå i kommunarkivets databas, som 
dock inte är publicerad externt. Den bästa sökvägen till myndighetens arkiv och handlingsbestånd är 
dokumenthanteringsplanen. I följande system och digitala verktyg hanterar förvaltningen sin 
information. 

System Kort beskrivning 

Adato Stödja rehabiliteringsprocesser 

Alfa ECare SignIT Verksamhetssystem 

Antura Projects Projektverktyg 

Artvise Support- och ärendehanteringssystem 

BI Business Intelligence-system som även innefattar 
Power BI  

Ciceron Ärende- och dokumenthanteringssystem (diarium) 

Combine Verksamhetssystem 

DF Respons Händelserapporteringssystem 

IntraPhone Planeringsverktyg 

iipax archive E-arkiv, system för digitalt bevarande 

ODM Dokumenthantering för Insidan och samarbetsrum 

Omnia Digital samarbetsplattform. Intranätet Insidan 

Personec Personal och lön 

Raindance Ekonomisystem 

Stratsys Styr- och ledningssystem 

WinLas Hanterar anställningstid, kurskatalog, 
anteckningar för medarbetarsamtal, 
kompetensinventering och lärarlegitimationer 
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Sekretess 
Vissa av myndighetens handlingar kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). De bestämmelser om sekretess som myndigheten tillämpar på uppgifter i 
sina handlingar är: 

17:1 Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning 

18:8 Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 

18:13 Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 

19:1 Affärs- och driftförhållanden 

19:9 Rättsliga tvister 

21:1 Hälsa och sexualliv 

25:1 Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 

26:1 Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet 

26:12 Bostadsanpassningsbidrag 

31:16 Affärsförbindelse med myndighet 

39:1 Personalsocial verksamhet 

39:3 Adresser, telefonnummer, m.m. 

 

Arkiv som myndigheten förvarar 

Myndigheten förvarar inte någon annan myndighets arkiv. 
 

Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Arkivansvarig: 
Biträdande förvaltningschef 
 
Arkivredogörare: 
Registrator  
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Beslutad av: Nämnden för Vård & Omsorg, ÅR-MÅNAD-DATUM § SIFFRA 

Gäller från: DATUM-MÅNAD-ÅR 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Vård & Omsorg 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Arkivbeskrivning för nämnden 
för Vård & Omsorg 
Myndighet  
Nämnden för Vård & Omsorg 

 
Historik 
Nämnden inrättades som Äldreomsorgsnämnden 1999. Dessförinnan 
fanns en socialnämnd med tre utskott. Sedan 1 januari 2015 har 
förvaltningen för Äldreomsorg bytt namn till förvaltningen för Vård & 
Omsorg. 

Ansvaret för samtliga insatser enligt LSS har den 4 maj 2015 flyttats från 
nämnden för Vård & Omsorg till nämnden för Funktionsstöd. Ansvaret 
för insatser utförda av legitimerad personal enligt HSL har den 4 maj 
2015 flyttats från nämnden för Funktionsstöd till nämnden för Vård & 
Omsorg.  
 

Myndighetens organisation, verksamhet och uppgifter 
Den politiska ledningen utövas av nämnden för Vård & Omsorg. 
Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare. Nämndens 
uppgifter regleras av det av Kommunfullmäktige antagna reglementet. 
Nämnden har ett arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem 
ersättare. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg består av fem verksamheter: 
Kvarboende, Boenden, Myndighetsutövning, Verksamhetsutveckling 
samt Stöd och styrning. 
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Lagar och regler som styr kärnverksamheten 
Verksamhetsområdena regleras främst genom bestämmelser i 
Socialtjänstlag (2001:453), Socialtjänstförordningen (2001:937), Hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30), Hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80), Patientdatalagen (2008:355). 
 

Handlingar/arkiv som verksamheten avsätter 
Hos nämnden för Vård & Omsorg produceras de handlingar som behövs 
för att bedriva kärnverksamhet, nämnd samt kärnverksamhetens 
lednings- och stödprocesser.  

Exempel på handlingar som uppkommer, inkommer och förvaras är bl.a. 
diarieförda handlingar, personakter enligt SoL, hälso- och 
sjukvårdsjournal enligt HSL, protokoll från nämnd och utskott, ej 
verkställda beslut – redovisning till valda revisorer.  

De handlingar som uppkommer, inkommer och förvaras i verksamhet, 
redovisas genom dokumenthanteringsplan för kärnprocess vård & 
omsorg. Handlingar som uppkommer, inkommer och förvaras på 
kommunövergripande nivå, redovisas genom dokumenthanteringsplan 
för kommunens ledning respektive stödjande processer.  
 

Register, förteckningar och andra sökingångar till 
handlingar/arkiv 
Protokoll, diarium och informationsredovisning med 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning, verksamhetssystemen 
MagnaCura och Combine är alla sökingångar till myndighetens arkiv.   
 

Inskränkningar i tillgängligheten 
En stor del av myndighetens handlingar omfattas av sekretess. 
Begränsningar i tillgänglighet sker genom sekretess enligt hänvisning i 
Offentlighets- och sekretesslagen.  
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Gallringsregler 
Gallring sker efter, av nämnden, antagen dokumenthanteringsplan, samt i 
enlighet med Socialtjänstlag (2001:453), Socialtjänstförordningen 
(2001:937), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80), Patientdatalagen (2008:355). 
 

Uppgifter som hämtas från eller lämnas till andra 
Myndigheten inhämtar uppgifter från andra myndigheter som behövs för 
handläggning av ärenden. Vid begäran av allmänna handlingar lämnas 
dessa, eller delar av dessa, ut efter sekretessprövning. När hinder för 
utlämnande föreligger, informeras sökanden om detta, att hen har rätt att 
få myndighetens prövning av frågan och ett skriftligt beslut med 
besvärshänvisning. 
 

Arkivorganisation 
Ärenden enligt SoL registreras i verksamhetssystem. Närarkiv för 
analoga personakter förvaras på respektive enhet. Respektive enhet 
förvarar pågående ärenden i godkända arkivskåp. 

Hälso- och sjukvårdsjournal enligt HSL registereras i 
verksamhetssystem. Närarkiv för analoga hälso- och sjukvårdsjournaler 
på enheten. Respektive enhet förvarar pågående ärenden i godkända 
arkivskåp. 

Avslutade analoga ärenden arkiveras i godkänt arkiv på Kraftvägen 3, 
Kungsbacka. 

Handlingar i diarieförda ärenden samt handlingar från nämnd förvaras i 
diarie- och ärendehanteringssystemet Lex samt i närarkiv på 
Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka.  
Kommunens centrala arkiv - Kungsbacka kommunarkiv, är beläget i 
Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka. Till Kommunarkivet sker 
leveranser för slutarkivering.  
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Arkivansvarig/offentlighetsansvarig 
Förvaltningschef. 

 
Arkivredogörare och socialregisteransvarig 
Registrator.  
 

Myndighetens verksamhetssystem 
Nämnden för Vård & Omsorg har två verksamhetssystem; MagnaCura 
som administrerar SoL och HSL ärenden samt Combine som successivt 
ersätter MagnaCura. Nämnden är även informationsägare i system som 
man inte är systemägare för t.ex. diarie- och ärendehanteringssystemet 
Lex.  

För MagnaCura och Combine är respektive systemförvaltare 
systemansvarig.  

 
Lillemor Berglund 

Förvaltningschef 
 

 

 

 

 
Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 
Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
www.kungsbacka.se 
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Datum 

2022-03-31 
Diarienummer 

VO 2022-00080 

 
 

 
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 

 
Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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Personer kan 
vara med och 
handla. 

Gör det möjligt att 
i högre 
utsträckning vara 
med och välja till 
exempel den sort 
av en vara man 
vill köpa.



Personer kan 
vara med och 
handla. 

Gör det möjligt att 
i högre 
utsträckning vara 
med och välja till 
exempel den sort 
av en vara man 
vill köpa.

Gör att personalen 
slipper åka till 
kontoret för att 
hämta nycklar. 



Personer kan 
vara med och 
handla. 

Gör det möjligt att 
i högre 
utsträckning vara 
med och välja till 
exempel den sort 
av en vara man 
vill köpa.

Gör att personalen 
slipper åka till 
kontoret för att 
hämta nycklar. 

Personalen kan 
använda 
surfplatta/ 
smartphone på 
plats och därmed 
slippa 
dokumentera 
besöket i 
efterhand.



Personer kan 
vara med och 
handla. 

Gör det möjligt att 
i högre 
utsträckning vara 
med och välja till 
exempel den sort 
av en vara man 
vill köpa.

Gör att personalen 
slipper åka till 
kontoret för att 
hämta nycklar. 

Personalen kan 
använda 
surfplatta/ 
smartphone på 
plats och därmed 
slippa 
dokumentera 
besöket i 
efterhand.

Personer som får 
stöd slipper att bli 
störda mitt i 
natten 

Samtidigt innebär 
det minskad restid 
för 
nattpersonalen.



Tekniken ersätter inte personal
Välfärdsteknik kan aldrig helt ersätta 
personal. En person med behov av stöd 
kan klara vissa saker på egen hand, 
men fortfarande behöva stöd från 
personalen för att vardagen ska 
fungera.

Förändringsbenägenhet
Att arbeta med välfärdsteknik handlar 
till 20 procent om teknik och till 80 
procent om ändrade arbetssätt.



 
 

Datum 

2022-04-29 
Diarienummer 

VO 2022-00065 

 
 

 
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 

 

Återrapportering av uteblivna svar för årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef  



 

Område Frågor Svar Kommentar 

Verksamhetsutveckling Ingår systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig 
del i den dagliga verksamheten? 

 

Ja Det görs en riskbedömning hos varje ny omsorgstagare av 
uppstartsombuden eller kontakpersonen. 

Delaktighet och samverkan Medverkar medarbetare och är 
delaktiga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

Ja Se ovan 
 

 Medverkar skyddsombud- och 
eller elevskyddsombud i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Vi har inget skyddsombud på arbetsplatsen men vi har en 
kontaktperson på Kommunals Kungsbackasektion 

Kunskap Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

Ja  

 Finns kunskap om hur man ska 
rapportera/anmäla tillbud och 
arbetsolyckor? 

Ja  

 Finns kunskap om Kungsbacka 
kommuns regler och rutin för 
kränkande särbehandling? 

Ja  

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

Ja  

 Finns kunskap om vilka 
föreskrifter, AFS, som gäller för 
verksamheten? 

Ja  

 Finns kunskap om 
personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

Ja  

 Finns kunskap om 
företagshälsovården? 

Ja  



Genomförande Genomförs riskbedömning vid 
planering och eller förändring i 
verksamheten? 

Ja Har inte förekommit några förändringar i verksamheten som 
behövt riskbedömas sedan jag började här i september. 

 Genomförs arbete med 
friskfaktorer på arbetsplatsträffen 
eller i annat forum? 

Ja  

 Genomförs utredning av allvarliga 
tillbud, ohälsa och olycksfall? 

Ja I samverkan med HR-generalist vid ohälsa. 
I övrigt på arbetsplatsen av chef och arbetsplatsombud vid 
behov 

 

 

Nedan frågor besvaras av chef med arbetsmiljöansvar: 

Förutsättningar Finns skriftlig uppgiftsfördelning 
för arbetsmiljöansvarig chef? 

Ja  

 Finns tillräckliga befogenheter, 
resurser och kompetens utifrån 
uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper om organisatorisk och 
social arbetsmiljö? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper för att se till att 
medarbetarnas arbetsuppgifter 
och befogenheter inte ger upphov 
till ohälsosam arbetsbelastning? 

Ja Dock är det svårt att skapa utrymme för enklare arbete inom 
befintlig ram. 

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper om vilka åtgärder som 

Ja  



behövs för att motverka 
attarbetstidens förläggning leder 
till ohälsa hos medarbetarna? 

 



 

Område Frågor Svar Kommentar 

Verksamhetsutveckling Ingår systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig 
del i den dagliga verksamheten? 

 

Ja/nej Uppföljning av specifika områden vid genomgång av OSA-
kollen, 
Tex uppföljning av hur frånvaro påverkar gruppen. 

Delaktighet och samverkan Medverkar medarbetare och är 
delaktiga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

ja  
 
 

 Medverkar skyddsombud- och 
eller elevskyddsombud i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Ja  

Kunskap Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

Ja/nej Repetera på nästa APT 

 Finns kunskap om hur man ska 
rapportera/anmäla tillbud och 
arbetsolyckor? 

Ja  

 Finns kunskap om Kungsbacka 
kommuns regler och rutin för 
kränkande särbehandling? 

Nej Repetera på APT 

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

Ja  

 Finns kunskap om vilka 
föreskrifter, AFS, som gäller för 
verksamheten? 

Ja Repetition och genomgång vart man hittar info på insiedan 

 Finns kunskap om 
personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

Ja  

 Finns kunskap om 
företagshälsovården? 

Ja  



Genomförande Genomförs riskbedömning vid 
planering och eller förändring i 
verksamheten? 

Ja  

 Genomförs arbete med 
friskfaktorer på arbetsplatsträffen 
eller i annat forum? 

Nej Behöver aktualiseras, görs på planeringsdag 

 Genomförs utredning av allvarliga 
tillbud, ohälsa och olycksfall? 

Ja  
 

 

 

Nedan frågor besvaras av chef med arbetsmiljöansvar: 

Förutsättningar Finns skriftlig uppgiftsfördelning 
för arbetsmiljöansvarig chef? 

Ja  

 Finns tillräckliga befogenheter, 
resurser och kompetens utifrån 
uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper om organisatorisk och 
social arbetsmiljö? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper för att se till att 
medarbetarnas arbetsuppgifter 
och befogenheter inte ger upphov 
till ohälsosam arbetsbelastning? 

Ja  

 Har du som chef tillräckliga 
kunskaper om vilka åtgärder som 
behövs för att motverka 

Ja  



attarbetstidens förläggning leder 
till ohälsa hos medarbetarna? 
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§ 42 Dnr 2022-00065 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

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

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

Beslutsunderlag 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 2022-04-12 

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

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

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



 
 

Datum 

2022-04-21 
Diarienummer 

VO 2021-00373 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Maria Hallberg 
0300 83 87 16 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Information om avslutande av utökad kvalitetssäkring och uppföljning av vård- och 
omsorgsboenden som drivs av Vardaga 

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

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 

Beskrivning av ärendet 
Vardaga Äldreomsorg AB driver fyra av kommunens vård- och omsorgsboenden som 
driftentreprenad.   
 
Nämnden för Vård & Omsorg är enligt lag skyldig att kontrollera och följa upp verksamhet som 
genom avtal bedrivs i extern regi och att i avtalen tillse att allmänheten ges möjlighet till insyn även i 
den här delen av nämndens verksamhet. Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9, så att insatser inom vård och 
omsorg systematiskt och fortlöpande utvecklas, säkras och granskas för att säkerställa att erbjudna 
insatser uppfyller kraven på god vård och omsorg.  Utifrån ledningssystemet följer förvaltningen för 
Vård & Omsorg regelmässigt upp externa utförare genom dels så kallad avtalsuppföljning dels 
egenkontroll. Förvaltningen genomför uppföljning via kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse del- och helår. Förvaltningen genomför även så kallade händelsestyrd 
uppföljning vid behov.  
  
Förvaltningen har genomfört flertalet granskningar av Vardaga på grund av upprepade indikationer om 
att driften var bristfällig och inte förenlig med avtal. Därför fattade nämnden beslut om en utökad 
kvalitetssäkring och uppföljning i oktober 2021. I mars 2022 fattade nämnden beslut om att den 
utökade kvalitetssäkringen och uppföljningen ska avslutas. Granskningen kommer i stället att övergå 
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till Vardagas egna årliga kvalitetskontroller, förvaltningens ordinarie och händelsestyrda uppföljning 
och till en extern granskare på de två vård- och omsorgsboenden som kommunen har längre avtal med, 
Vickan och Ekhaga. 
 
Förvaltningen har sedan beslutet fattades om att avsluta utökad granskning slutfört alla de påbörjade 
granskningarna och granskningsteamet kommer inom kort avslutas och övergå till ordinarie arbete.  
 
Förvaltningen har hittills intervjuat fyra externa företag för en första intervju av deras 
granskningserfarenhet och kompetens.  
 
Förvaltningen kommer ta fram en granskningsplan för vad som omhändertas i de ordinarie 
uppföljningarna och vad den externa granskaren bör granska inom de ramar som getts. 
 
Kommunen ska därefter, i dialog med Vardaga, utse sakkunnig med god branschkännedom och 
erforderliga kunskaper samt erfarenhet av verksamhet av motsvarande slag samt ha dialog med 
Vardaga om ramarna och metoderna för de löpande kvalitetskontrollerna som ska genomföras av 
extern sakkunnig. 
 
 

Arian Faily     Maria Hallberg 

Förvaltningschef    Verksamhetschef kvalitet & utveckling 

 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00058 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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, 2022-04-20 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
I oktober varje år beslutar nämnden för Vård & Omsorg om en lokalbehovsplan, där bland annat 
prognos över framtida behov av vård- och omsorgsplatser och behov av vård- och omsorgsboenden 
beskrivs. Under våren har förvaltningen, med hjälp av ett metodstöd från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), gjort ett omtag på arbetet med att prognostisera behov av platser på vård- och 
omsorgsboende. Preliminärt ser det ut som att behovet av platser på vård- och omsorgsboenden 
kommer minska jämfört med lokalbehovsplanen som antogs 2021. Arbetet är dock pågående och 
kommer bli klart först till att nämnden fattar beslut om lokalbehovsplan i oktober. Då arbetet ännu inte 
är klart går det idag inte att säga hur stort behovet av platser kommer vara framöver och därmed inte 
heller hur stor eventuell överkapacitet skulle vara. Utifrån den nya prognosen kommer även planerad 
nybyggnation ses över och ställas i jämförelse med kostnader för att underhålla äldre boenden, innan 
beslut om framtida byggnation rivs upp.  

Det är fortfarande oklart hur pandemin kommer påverka behovet av platser framöver. Under pandemin 
har ansökningar och inflyttning 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. Det kan 
vara så att antal ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende kommer öka under våren.  

Med beaktande av att Vård & Omsorg arbetar med att ta fram en ny prognos för framtida behov och att 
det är fortsatt oklart hur pandemin kommer påverka är det svårt att säga vad Vård & Omsorgs behov 
av platser är och hur många tomplatser som kommer finnas. Förvaltningen föreslår därför att motionen 
anses besvarad.  

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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Kommer dessa lä~er~heter att fyllas av hyresgästyr r~~ biståndsbedömning? 

Om inte kommer nedan en motion med förslag på "nytänk". 

• • s • 

1- • •- • - ~ r~- ~ -r -•• 

Fortsättning sidan 2. 



z/z 

Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige snarast besluta; 

• Att ge i uppdrag ti~~ berörda nämnd/er~ att 

omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 
Vård &Omsorgsboende och om de inte behövs till 

omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de 
som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

(De boende/studenterna i dessa lägenheter nyttjar de 

"allmänna" kök som redan är finplanerade på varje våning, 
på varje plan finns det flera kök rnp~anerade viket gör att 

lägenheterna inte behöver egna "kök"). 

Dessutom finns det redan på varje plan planerade 

gemensamhetsutrymmen mm. 

• Att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 

undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under 
utbildningen. 

• De som hyr dessa lägenheter ska~~ också erb1udas arbete 

inom Vård & Omsorg i kommunen. 

När/om kön tilti omsorgsboende ev. kommer att ha behov av dessa {ägenheter, 

finns de redan och inga större ombyggnationer behövs för att "återställa" 
lägenheterna till omsorgsboende. 

Kungsbacka 2022-01-24 

~' Agne a Ernegård (-) 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00093 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer 
0300-83 40 44 
Ekonomichef Förvaltning 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2022 
 

Förslag till 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  
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 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Arian Faily     Annakarin Svennebjer 

Förvaltningschef     Ekonomichef 



   

 
 

Uppföljning och prognos april 2022 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Vård och omsorg visar på ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret är + 9,6 miljoner kronor. 

Vård och omsorg har rekvirerat statsbidrag med ca 53 miljoner kronor för 2022. Dessa medel kommer även att 

fördelas till de externa utförarna. 

Medlen tillförs den egna regin allt eftersom aktiviteter påbörjas/genomförs och kostnaderna uppstår. Detta för 

att statsbidragen inte ska ha en resultatpåverkan. 

 

I budgetarbetet inför 2022 var informationen att Björkris skulle övertas under hösten 2022, vilket då innebär att 

chefer och medarbetare är på plats i ca 2 månader innan inflyttning sker. Driftkostnaden för 3 månader med 120 

platser är ca 18 miljoner kronor. Det ser nu ut som att VO tar över boendet i december 2022 och att de boende 

börjar flytta in i mars 2023. Detta har en mycket stor påverkan på prognosen. Kostnaden för 2022 blir då 20% 

av hyran och för tomma lägenheter. Denna kostnad uppskattas till närmare 1 miljon kronor per månad för 120 

lägenheter. 

 

Under hösten kommer även två av omsorgsboendena som i dagsläget är extern entreprenaddrift på att återgå till 

kommunal drift. Detta innebär att det är bland annat att ett antal enhetschefer och viss administrativ personal 

kommer att finnas på plats från maj för att vara med och arbeta med övertagandet. Kostnaden för detta beräknas 

till 2,4 miljoner kronor. 

I början av året fanns det gott om lediga lägenheter, vilket har medfört att personer som beviljats en boendeplats 

har kunnat flytta in omgående. I slutet av april har antalet lediga lägenheter minskat med hälften. Detta har även 

haft en stor påverkan på hemtjänsttimmarna som för årets första månader jämfört med samma period 2021 är 

11 600 färre hemtjänsttimmar i år än förra året. 

 

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. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2022 

Avvikelse 
2021/2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Årsbudget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Nämnd -375 -386 -11 -1 423 -1 423 0 -1 143 

Förvaltning 
gemensamt 

2 313 187 -2 126 -19 168 -36 368 17 200 6 675 

Kvarboende -22 881 -27 956 -5 075 -65 781 -59 581 -6 200 -60 694 

Omsorgsboende -113 
042 

-117 
616 

-4 574 -368 641 -368 641 0 -349 257 

Hälso och Sjukvård 
Rehab 

-41 987 -42 565 -578 -130 780 -130 780 0 -134 022 

Verksamhetsutvecklin
g 

-8 284 -9 110 -826 -31 034 -31 034 0 -27 653 

Myndighet -126 
758 

-123 
946 

2 812 -382 963 -381 463 -1 500 -381 283 

Kommunikation och 
kansli 

-1 627 -1 587 40 -5 525 -5 625 100 -5 453 

Ekonomi -1 445 -1 584 -139 -4 844 -4 844 0 -4 224 

HR -928 -1 390 -462 -4 648 -4 648 0 -3 804 

Vikariecenter 993 369 -624 0 0 0 -132 

Periodens resultat 
-314 
021 

-325 
584 

-11 563 
-1 

014 807 
-1 024 407 9 600 -960 990 

 

Analys och kommentarer till nämnden 

Kommentarer till utfall och prognos: 

Kvarboende: utfall -8 091 tkr, prognos -6 200 tkr 

Verksamheten har under början av året haft stora kostnader för extremt hög frånvaro på grund av sjukdom och 

vab. Övertidskostnaderna för perioden är 2 mkr mer än för samma period förra året. Kostnaden för julavtalet är 

3 000 tkr. 

Varje enhet med ett prognostiserat underskott arbetar med en handlingsplan för att få en budget i balans. 

Effekterna av handlingsplanerna följs upp regelbundet för att se att de ger det beskrivna resultatet. 

De beviljade hemtjänsttimmarna fortsätter att minska. Enheter som har tappat många timmar ska se över 

planeringen och justera bemanningen så att det matchar intäkterna. Arbetet pågår fortlöpande. Övergripande ska 

resursplaneringen struktureras upp ytterligare för att bli mer jämförbar mellan enheter samt att lättare kunna 

anpassa efter resursbehovet. Förarbete med detta pågår nu och första delen av väntas vara infört i september, en 

ytterligare förstärkning kommer också att göras med central schemaplanering för att kunna skapa ett tydligare 

gemensamt arbetssätt med scheman. 

Inom verksamheten finns även kostnader för en omsorgstagare där kostnaden uppgår i april till 2 000 tkr. 
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Avsikten är att brukaren ska flytta in till ett boende framöver. 

 

Vård & Omsorgsboende: utfall 3 015 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget 

Hemsjukvård & Rehabilitering: utfall 1 029 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget 

Myndighetsutövning: utfall 3 224 tkr, prognos – 1 500 tkr 

Årets första månader har varit en gynnsam period med lägre inflöde av brukare till hemtjänsten samtidigt som 

några ärenden flyttats till IF. Under våren har det funnits lediga platser på våra särskilda boenden, vilket 

möjliggjort att snabbt kunnat verkställa boendebeslut. Under hösten förväntas den positiva trenden inte att hålla 

i sig, utan en ökning av hemtjänsttimmarna kan komma att ske då brukarna är i allt sämre skick. 

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag är hittills lägre än budgeterat. Det finns några stora bidrag som beviljats, 

men ännu ej utbetalats. Handläggarna för bostadsanpassningarna ser en ökning av kostnaderna på grund av att 

materialkostnaderna har ökat. 

Personalkostnaden har varit lägre än budgeterad på grund av vakanser, men nya anställda är på väg in. 

Betalningsansvarsdagarna för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

prognostiseras till 1 500 tkr över budget 

Förvaltningen gemensamt: utfall 4 266 tkr, prognos +17 200 tkr 

Det positiva överskottet om 4,2 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 det bli 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 14,7 miljoner kronor 

i dagsläget förväntas bli ett överskott av dessa medel. 

Övertagandet av driften på Kolla och Blåvingen från 1 november kan komma att medföra ökade kostnader med 

ca 1,5 miljoner kronor 

Nämnd: utfall 88 tkr, prognos +-0 tkr 

Prognosen är att utfallet följer budget 

Stab: utfall 1 949 tkr, prognos 100 tkr 

Överskottet hänförs främst till lediga tjänster och att licenskostnaderna är periodiseras över hela året. Prognosen 

är att utfallet följer budget. 

Vikariecenter: utfall 283 tkr, prognos +-0 tkr. 

Prognosen är att utfallet följer budget 

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen 

Ej aktuellt då nämnden inte visar ett underskott per april eller har en negativ resultatfond. 
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2.2 Apriluppföljning investeringar 

Investeringar (belopp tkr) 

  
Bokslut 

2021 
Utfall Jan-
Apr 2022 

Helårsprog
nos 2022 

Årsbudget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -5 862 -618 -6 009 -6 009 0 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter -14 0 -6 442 -6 442 0 

Netto -5 876 -618 -12 451 -12 451 0 

Kommentarer investeringar 

Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden, 

träffpunkterna och dagomsorgsverksamheterna. 

Övriga investeringar består av tekniska lösningar, detta kan bestå av till exempel trygghetskameror eller 

hjälpmedel för dementa. 

Förvaltningen har avsatt medel för att möjliggöra att testa nya idéer och innovationer. Medlen kan användas för 

investering som påverkar arbetsmiljön och/eller en kvalitetsförbättring för kunden. 

Det pågår mycket arbete inom kris- och säkerhetshantering som kan påverka investeringskostnaderna. Detta 

arbete är påbörjat vilket i dagsläget gör att det är svårt att prognostisera när utfallet sker och till vilken kostnad. 

Prognosen är att utfallet följer budgeten. 
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3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
Tvistigt belopp 

(tkr) 
Hanterad i 

redovisningen 

   0 

 



 
 

Datum 

2022-04-21 
Diarienummer 

VO 2022-00095 

 
 

 
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 

 
Arvode för presidiet vid deltagande kunskapsdag med fokus på nära vård 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

 

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00086 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annika Fryckberg 

Enhetschef Myndighet  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Telefon 0300-83 58 73 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 kvartal 1 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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. 
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2022 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

13    

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

6    

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

4    

 - ej fått något erbjudande 0    
 - avlidna 0    
 - avsagt sig beslut 2    
 - Verkställda under kvartalet 7    
Summa 19    
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

6    

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  

4    

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

2    

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

1    

Summa 13    
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

1    

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 

1    

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

1    

 - ej fått något erbjudande 0    
- avlidna 0    
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- avsagt sig beslut 0    
- Verkställda under kvartalet 0    
Summa 1    
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 

1    

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0    

Summa 1    
     

 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Arian Faily      Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet 

    



 
 

Datum 

2022-04-29 
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 april 2022 
 

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

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 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

VO 2022-00012 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 

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 
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 

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 




