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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-03-03 

 
  

Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Barbro Hjelström (M) 

1.  Tillkommande och utgående 

ärenden 

 

     

2.  Information om digitala inköp 

Carolina Fornell, projektledare 

13.05-13.20 

2020-00871  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    

3.  Information om utökad 

kvalitetssäkring och uppföljning 

av Vardagas vård- och 

omsorgsboenden 

Anna Gröneberg, MAS, Linda 

Tilander, utvecklingsledare 

13.20-13.40 

2021-00373  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 

4.  Information om god och nära 

vård samt trygg och effektiv 

utskrivning 

Anna Gröneberg, MAS, Pia 

Berglund, verksamhetschef 

13.40-14.00 

2022-00049  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(4) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Anmälan enligt lex Sarah, 

Brister kring sekretess utifrån 

hantering av personuppgifter 

Therése Lindén, SAS 

14.00-14.10 

2022-00044  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    

6.  PAUS 

14.10-14.25 

  

7.  Ärende om överenskommelse 

Vardaga 

 

14.25-14.50 

2021-00337  Förslag till beslut 

Handlingar senare    

8.  Svar på initiativ från Ulrika 

Högstrand (KD) om ökad 

trygghet för våra äldre 

Ann-Helen Svensson, 

verksamhetschef 

14.50-14.55 

2021-00319  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inte gå 

vidare med att undersöka möjlighet att informera 

omsorgstagare med bild och namn på vårdpersonal 

som ska komma.        

9.  Remiss: Motion - Utdrag ur 

belastningsregistret vid 

anställning inom Kungsbacka 

kommun (SD) 

Johan Sandström, personalchef 

14.55-15.00 

2021-00429  Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att 

utdrag ur Polisens belastningsregister genomförs 

inför varje nyanställning av medarbetare inom vård 

och omsorg.  

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende 

utdrag ur Polisens belastningsregister för befintliga 

anställda med hänvisning till att arbetsgivaren inte 

kan kräva registerutdrag av redan anställd personal. 

10.  Remiss: Motion - Krav på 

utdrag ur Polisens 

belastningsregister för 

anställning inom vård och 

omsorg (-) 

Johan Sandström, personalchef 

15.00-15.05 

2021-00428  Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om krav på 

utdrag ur Polisens belastningsregister inför varje 

nyanställning av medarbetare inom vård och 

omsorg. 

11.  PAUS 

15.05-15.15 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Initiativ från Bengt Alderin (C) 

om att se över behovet och 

installation av hjärtstartare på 

vård- och omsorgsboenden 

Arian Faily, förvaltningschef 

15.15-15.20 

2022-00030  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i 

uppdrag att utreda behovet av hjärtstartare på vård- 

och omsorgsboenden.  

13.  Svar på initiativ från Elisabeth 

Svensson (SD) om förbättrade 

arbetsvillkor 

Johan Sandström, personalchef 

15.20-15.30 

2022-00034  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet 

ej utreds vidare. 

14.  Svar på initiativ från Ermin 

Skoric (S) om vaccinationskrav 

för nyanställda 

Johan Sandström, personalchef 

15.30-15.40 

2022-00032  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet 

ej utreds vidare. 

15.  Svar på initiativ från Hanna 

Schölander (L) om att utreda 

möjligheterna för 

omsorgstagare att tacka nej till 

insats från ovaccinerad personal 

Johan Sandström, personalchef 

15.40-15.50 

2022-00027  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet 

ej utreds vidare. 

16.  Remiss: Motion - Öppna 

restaurangerna på våra 

äldreboenden (S) 

Emma Pettersson, 

nämndsekreterare 

15.50-15-55 

2022-00008  Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med 

hänvisning till att bedriva restaurangverksamhet inte 

ingår i Vård & Omsorgs kärnuppdrag.  

17.  Remiss: Motion - Gratis 

broddar till invånare som fyllt 

70 år (-) 

Emma Pettersson, 

nämndsekreterare 

15.55-16.00 

2021-00427  Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med 

hänvisning till att gratis broddar inte kommer 

minska antal fallolyckor i nämnden för Vård & 

Omsorgs verksamhet, utdelning av gratis broddar 

strider mot likställighetsprincipen samt att det 

medför en hög kostnad.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

18.  Revidering av 

delegeringsförteckning 

Emma Pettersson, 

nämndsekreterare 

16.00-16.05 

2021-00212  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg antar reviderad 

delegeringsförteckning, daterad 2022-02-22.  

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver 

delegeringsförteckning antagen av nämnden 2020-

09-16, § 72.       

19.  Indexuppräkning av 

hemtjänstersättning 2022 

Annakarin Svennebjer, 

ekonomichef 

16.05-16.10 

2022-00040  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet. 

20.  Avsluta uppdrag om budget i 

balans för 

verksamhetsområdena 

Kvarboende och Myndighet 

 

2021-00344  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget 

om budget i balans för verksamhetsområdena 

Myndighet och Kvarboende som avslutat.  

21.  Redovisning av inkomna 

skrivelser 2022 

 

2022-00035  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    

22.  Anmälan av delegeringsbeslut 

2022 

 

2022-00012  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    

23.  Information från ledamöter och 

förvaltning 

 

2022-00011  Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 

till protokollet.    

 

Hravn Forsne 

ordförande 

Emma Pettersson 

sekreterare 

 


