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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.    
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 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.       



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 4(4) 
 

 

 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 

 





































































 

 
Kungsbacka kommun  
  

 

 
Diarienummer: VO 2022-00044   

 

Utredning om missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande - lex Sarah 
 
 

Utredning om 
missförhållande eller 
påtaglig risk för 
missförhållande 

 Enligt 14 kap § 6 SoL 
 

 Enligt § 24 e LSS 

Uppgifter om rapport 

Rapporten har 
lämnats av   

Namn: 
Johan Sandström  

Befattning/titel: 
Personalchef på förvaltningen för Vård & Omsorg 

Var och när har 
missförhållandet 
inträffat eller risken 
för ett missförhållande 
inträffat  

Förvaltning 
Vård & Omsorg 

Typ av verksamhet 
Vård- och omsorgsboende 

Telefonnummer: (enhet) 
0300 - 83 58 71 

Datum, veckodag, samt klockslag för det inträffade. 
2022-02-11, fredag, 9.00 

Innehåll i rapporten 
(rapporten kan 
bifogas) 

Personalchef får den 10 februari 2022 kännedom om att medarbetare på ett av kommunens vård- 
och omsorgsboende har stängda, så kallade slutna grupper på sociala medier där det förekommer 
diskussioner, bilder och filmer. Överlag är det främst kollegiala inlägg men det förekommer även 
bilder och en film på enskilda personer som bor på boendet. Informationen om gruppen kommer 
från HR-generalist som den 10 februari träffade medarbetare på det aktuella boendet i ett annat 
ärande. Under mötet framkom att det fanns en sluten Facebook-grupp på enheten. Inom 
Kungsbacka kommun är det inte tillåtet att dela bilder eller filmer på sociala medier, vilket gjorde 
att HR-generalist meddelande sin chef tillika personalchef. Det framkom även muntlig uppgift om 
att det eventuellt förekom slutna grupper inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg också. 
Därav lämnades information om uppgiften till båda förvaltningarna. Personalchef informerar 
socialt ansvarig samordnare på förvaltningarna Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg 
den 11 februari 2022. 
 
Händelsen hanterades även som en personuppgiftsincident och anmäldes till IMY 2022-02-11.   
 
 

Utredning av händelsen 

Redogör för vilka uppgifter som inhämtats och som ligger till grund för utredningen 
- Samtal den 11 februari 2022 med personalchef Johan Sandström, förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg 

Karin Martinsson, förvaltningschef för Vård & Omsorg Arian Faily, verksamhetschef på vård- och omsorgsboende 
kommunal regi Helene Ljungqvist, dataskyddskontakt på Vård & Omsorg Damir Mahmutovic, dataskyddskontakt på 
Individ & Familjeomsorg Elin Forsne, kommunikationsspecialist Emma Hellström, socialt ansvarig samordnare på 
Individ & Familjeomsorg Sanna Heikkinen och socialt ansvarig samordnare på Vård & Omsorg Therése Lindén  

- Samtal med medarbetare med verksamhetschef Helene Ljungqvist och socialt ansvarig samordnare Therese Lindén.  
 

Beskriv vad det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållandet har bestått i och vilka konsekvenser 
det har fått för eller kunnat få för den enskilde. 
Medarbetare inom en arbetsgrupp har en sluten Facebook-grupp. Syftet med gruppen är främst att dela uppgifter mellan 
varandra som kollegor, tex information om after-work, god jul-hälsningar till varandra samt avtackningar av medarbetare. I 
flödet förekommer även bilder på enskilda personer som bor på vård- och omsorgsboendet.  Den slutna gruppen består av 
medarbetare på aktuell enhet. Främsta syftet med gruppen är att samordna praktiska saker och inläggen är i en positiv anda. 
Trots att gruppen är sluten har det skett en publicering av omsorgstagare på sociala medier.  



Utredning om missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande – lex Sarah 
 

2 
 

Det rapporterade består därmed i att sekretessuppgifter om enskilda individers personliga förhållande har hanterats på ett 
olämpligt sätt i en sluten grupp på sociala medier.  
 
Konsekvenser för enskild 
Bedömningen är att ingen har lidit men av händelsen men det är en brist inom verksamheten som ska hanteras och åtgärdas. 
De enskilda som finns med på bilderna och i filmen kommer att få information på lämpligt sätt. Om någon uttrycker oro eller 
negativ konsekvens kring det inträffade kommer separat utredning göras. Detta för att utreda konsekvens för enskild utifrån 
ett individperspektiv.  
 
Beskriv när och hur missförhållandet eller risken för missförhållandet har uppmärksammats. 
HR-generalist får den 10 februari 2022 kännedom om att enskildas sekretessuppgifter i form av bilder och filmer förekommer 
i en sluten grupp på sociala medier.  

Uppge när missförhållandet inträffade. 
Information om händelsen lämnades till socialt ansvarig samordnares kännedom 2022-02-11. Utredningen påbörjades samma 
dag. Det kan inte konstateras några konsekvenser för de enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa vilket innebär 
att bedömning sker utifrån socialtjänstens skyldighet att inte möjliggöra för obehöriga att ta del av uppgifter om enskilda.  
Flertalet av inläggen berör endast medarbetarna och har ingen koppling till de enskilde. Detta omfattas inte av utredningen.  
 
Redogör för de orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållandet som har identifierats utifrån områdena  
Bakomliggande orsaker till ett missförhållande är orsaker som finns på så kallad systemnivå: något som är relaterat till 
organisationen i sig, ledningen och styrningen av en verksamhet och därför bidrar till varför ett missförhållande kan inträffa. 
Fokus i utredningen behöver ligga på de bakomliggande orsakerna, det vill säga varför det kunde hända, då syftet med 
bestämmelserna om lex Sarah är att utveckla kvaliteten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom 
förhindra att liknade missförhållanden inträffar igen. 
 
• Kommunikation och information 
Enligt 26 kapitlet 1 § Offentlighets- och sekretesslagen: Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men. 
Följande information lämnas i samband med anställning: 
Sekretess och tystnadsplikt  
Medarbetare inom förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg möter i sitt uppdrag människor i olika 
situationer i livet. En god verksamhet kan dock inte bedrivas utan förtroende för förvaltningens medarbetare. Våra brukare 
måste vara övertygade om att medarbetarna inte berättar sådant till obehöriga som de fått kännedom om i tjänsten. Brukarna 
måste också vara säkra på att deras handlingar inte lämnas till andra än dem som på grund av sina arbetsuppgifter skall ha 
tillgång till dem. Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och är till för 
att skydda brukarnas personliga integritet. Även förhållanden och handlingar som rör förvaltningens egna angelägenheter, 
anställdas förhållanden, avtalsförberedelser mm kan omfattas av sekretess. Sekretess och tystnadsplikt har alla som arbetar, 
praktiserar eller har uppdrag inom kommunen. Sekretessen omfattar all information som hanteras i våra verksamhetssystem. 
Sekretess och tystnadsplikt fortsätter att gälla oförändrat även efter att anställningen avslutats. Den som bryter mot sin 
lagstadgade sekretess och tystnadsplikt kan dömas till dagsböter eller fängelse. Brott mot sekretess och tystnadsplikt kan 
också medföra uppsägning på grund av personliga skäl. Det finns olika grader av sekretess; absolut sekretess, stark sekretess 
och mindre stark sekretess. Varje medarbetare ska i dialog med sin chef få tydliggjort vilken nivå av sekretess uppdraget 
omfattas av. Det finns undantag från huvudregeln om sekretess som innebär att du ibland får eller ska bryta sekretessen, Om 
du är osäker på om du får lämna ut en handling eller uppgift ska du rådfråga din närmsta chef. 
 
Med anledning av det inträffade görs bedömning att kommunikation och information om Offentlighets- och sekretesslagen 
behöver förstärkas i förvaltningen. För att minimera att liknande händelser uppkommer inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorgen kommer även utbildningsinsatser sker inom denna förvaltning.   
 
• Utbildning och kompetens  
Kungsbacka kommun har en rutin sedan tidigare om att inte dela bilder eller filmer på enskilda. Informationen om rutinen är 
förmedla till samtliga verksamheter inom förvaltningen och finns att ta del av på intranätet. Information om rutinen har givits 
till berörd medarbetargrupp. Medarbetarna har troligtvis bedömt att då det är en sluten grupp har de inte spridit uppgifterna till 
obehöriga.  
Här bedöms det föreligga utbildningsinsatser till både berörd arbetsgrupp och inom hela förvaltningen. Detta för att förhindra 
att liknande händelser uppkommer inom andra enheter.  
 
• Processer, rutiner och riktlinjer  
Det finns en tydlig koppling mellan att bilder/filmer inte ska publicera på sociala medier och GDPR. Denna information är 
lämnad till samtliga enhetschefer vid återkommande tillfällen. Det finns enheter som har öppna konton som enskilda och 
anhöriga/närstående kan följa. På dessa konton presenteras oftast aktiviteter, mat och dukning.  
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Kopplingen mellan sekretess och slutna grupper är dock inte uttalad i styrdokument.  
I rutin Kommunikation framkommer: 
Förvaltningsledningen på Vård & Omsorg har fattat beslut om att verksamheten inte får publicera bilder på omsorgstagare på 
sociala medier. Anledningen till beslutet är framförallt att det är mycket svårt att garantera omsorgstagarens rättigheter som 
dataskyddsförordningen (GDPR) ger dem. Beslutet påverkar inte eventuella personliga profiler på sociala medier. 
Beslutet togs den 23 april 2019, frågor kring beslutet besvaras av närmaste chef. 
Rutinen upprättades 23 april 2019 och reviderades senast 3 december 2021. 
 

 Fanns det rutin för den aktuella situationen? Ja 
 Följdes rutinen vid den aktuella situationen? Nej 
 Varför följdes inte rutinerna? Otydlighet om vad som gäller och varför. Det finns också en svårighet i att hitta rutinen 

som är aktuella.  
 Hade tillräcklig information om gällande rutin getts? Nej 
 Var rutinerna inaktuella, felaktiga eller otydliga? Socialt ansvarig samordnare bedömer att rutinen är otydlig. Rutinen 

ger möjlighet till tolkningar och innehåller ingen information om koppling mellan bilder/filmer-GDPR-Offentlighets- 
och sekretesslagen samt öppna eller slutna grupper på sociala medier.  

 
Rutinen bedöms inte vara tillräckligt känd inom förvaltningen och det krävs därför utbildningsinsats alternativt tydligare rutin. 
Att det finns en tydlig koppling mellan bild och sekretessuppgift är viktigt att tydliggöra. Rutinen förvaras även på en 
samarbetsyta som det krävs åtkomst till för att få ta del av innehållet.  
 
• Omgivning och organisation  
Organisationen har, genom respektive chef, i omgångar informerat om att bilder/filmer inte är tillåtna att visa på nätet. 
Bedömningen är att det saknas en tydlig information om att det även gäller slutna grupper. Syftet och innehållet i den slutna 
gruppen har varit i en positiv anda och det finns inga skäl att misstänka att det är gjort med uppsåt. Dock är bilderna 
förmedlade på Facebooks plattform vilket innebär att bilderna är delade. Detta möjliggör en spridning av uppgifterna som står 
utanför huvudmannens kontroll.   
Bedömningen är att anställda får tillräcklig information om vikten av att hantera handlingar på ett integritetssäkert sätt men att 
det inte gjorts någon koppling mellan integritetssäkert sätt och sluten grupp.  
Den slutna gruppen innehåller endast medarbetare från enheten. En medlem har avslutat sin fasta tjänst men kommer in som 
vikarie. En ny medarbetare har tillkommit och har därigenom tagit del av personaluppgifter som hen inte har rätt att ta del av 
utifrån sitt uppdrag. Grunden är att bara den som är delaktig i den enskildes stöd, i utredning- eller utförandesyfte, har rätt att 
ta del av uppgifterna om en person -så kallat tjänsteintresse. För personer som inte längre bor kvar har den nya medarbetaren 
ingen koppling alls. Det innebär även att den inre sekretessen är bruten, eftersom medarbetare som inte har rätt att ta del av 
samtliga uppgifter har tagit del av samtligt innehåll i gruppen. Bedömningen är dock att de enskilda inte lidit men av detta.  
 
• Teknik, utrustning och apparatur 
Sociala kanaler har blivit mer och mer vanliga. Det förekommer även att olika verksamheter har egna konton för att dela med 
sig av verksamhetens innehåll.  
I detta fall har det inte handlat om att någon utanför den slutna gruppen har tagit del av uppgifterna men det finns en risk att 
detta kan inträffa. Det finns även risk att de som är medlemmar i gruppen visar obehöriga eller på annat sätt delar uppgifterna 
vidare. Det finns inga indikationer på att detta har hänt men utifrån riskbedömning föreligger risk.  
 
Redogör för om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen. 
Under utredningen har det framkommit muntliga uppgifter om att det förekommer slutna grupper även på andra arbetsplatser. 
Någon kontroll på eventuella övriga slutna grupper har inte skett, endast ett stickprov som visade det innehåll som är tillåtet. 
Att det finns en sluten grupp mellan kollegor är tillåtet. Det som avgör är vilka uppgifter som delas i den slutna gruppen. Om 
det förekommer fler slutna grupper med bilder, filmer eller andra personuppgifter om enskilda som tar emot stöd av 
socialtjänsten ska detta informeras till närmsta chef. Det är viktigt att varje händelse utreds för sig.  
Från början inkom muntliga uppgifter om att det även förekom slutna grupper med bilder/filmer inom Individ & 
Familjeomsorg men det har inte kunnat styrkas under utredningens gång. Dock kommer händelsen uppmärksammas även 
inom Individ & Familjeomsorg för att informera om att det inte är tillåtet att i något forum delar bilder eller filmer på enskilda 
som tar emot stöd från socialtjänsten.   
 
Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen. 
Så länge det förekommer en osäkerhet kring vad som kan och inte kan delas på sociala medier så finns det en risk för att 
liknande händelser kan uppkomma. Dock bedöms planerad utbildningsinsats minimera risken. Om utbildningen sedan ges 
återkommande, exempelvis årligen, så minimerar det upprepning ytterligare.  
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Redogör för vad som i övrigt har framkommit under utredningen. 
Dataskyddskontakter på förvaltningarna Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg anmäler händelsen till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som en eventuell personuppgiftsincident den 11 februari 2022. 
 
Beskriv verksamhetens organisation och bemanning. 
På enheten finns det 14 lägenheter. Bemanningen är i grunden 3 personal på dagen med hjälp av ytterligare en person med 
ansvar för punktinsatser (så kallad löpare) och 2 personal på kvällen. På natten är grundbemanningen två personal på tre 
enheter. Gemensam löpare för hela boendet. Bemanningen varierar då bedömningar efter vårdtyngd och mående hos de 
enskilda avgör.  
Till enheten finns det kopplat en patientansvarig sjuksköterska samt sjukgymnast och arbetsterapeut. Legitimerad personal 
ingår i teamet och arbetar tätt tillsammans med ansvarig enhetschef och omsorgspersonal för att möjliggöra god och säker 
vård och omsorg till enskilda på enheten.  
Enhetschefstjänst med ett totalt ansvar för cirka 26 medarbetare.  
 
Uppgifter om personalens utbildning, tjänstgöringstid och anställningsform (på den berörda enheten). 
Medarbetare 1 - 90% tillsvidareanställning – undersköterska, anställdes sommaren 2021, erfarenhet av vård och omsorg 
Medarbetare 2 - 100% tillsvidareanställning – vårdbiträde, 15 års erfarenhet av vård och omsorg 
Medarbetare 3 - 100% tillsvidareanställning – undersköterska, anställdes på enheten 2018, erfarenhet av vård och omsorg 
Medarbetare 4 - 100% tillsvidareanställning – undersköterska, anställd inom förvaltningen i över 20 år 
Medarbetare 5 - 100% tillsvidareanställning – anställd inom förvaltningen i 36 år 
Medarbetare 6 - 95% tillsvidareanställning – undersköterska anställd inom förvaltningen i 15 år 
Medarbetare 7 - 100% tillsvidareanställning – undersköterska anställd inom förvaltningen i 22 år 
Medarbetare 8 - 100% tillsvidareanställning – undersköterska, anställd under 2021, erfarenhet av vård och omsorg 
Återkommande vikarie – pensionär, arbetat inom vård och omsorg hela det yrkesverksamma livet  
 

Åtgärder 
 

Redogör för vidtagna åtgärder samt datum för dessa: 
Samtal med medarbetare 2022-02-11. 
Samtal med ansvarig enhetschef 2022-02-11. 
Samtal med annan enhetschef för att göra ett stickprov på om bilder/filmer på enskilda förekommer i fler slutna grupper 2022-
02-11. Stickprovet visar att det inte förkommer bilder/filmer på enskilda. 
Information om händelsen till de medarbetarna som delat kort på enskilda i den slutna gruppen 2022-02-14. Informationen 
lämnades av ansvarig enhetschef.  
Information till berörda enskilda, under vecka 7. Om någon enskild uppger obehag eller oro kring det inträffade kommer det 
att rapporteras i individuell händelserapport. Utredning och bedömning får därefter göras utifrån individuella konsekvenser för 
enskild.  
Information 2022-02-14 till samtliga chefer inom kommunala vård- och omsorgsboende om händelsen.  
 
Redogör för planerade åtgärder och när dessa ska genomföras:  
Utbildningsinsats till samtliga enheter inom Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg, startar upp under våren 2022. 
Utbildningsupplägg sker tillsammans med kommunikatör och dataskyddskontakt.  
 
Innehållet i händelsen kommer att inkluderas i det årliga utbildningsmaterialet för lex Sarah som skickas till samtliga enheter 
för genomgång under året. Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att detta sker under första kvartalet 2022. 
 
Fastställd riktlinje 2022-02-14 avseende loggning med tillhörande utbildningsmaterial som berör sekretess och obehörig 
åtkomst av personuppgifter. Innehållet i utbildningsmaterial går till viss del i linje med den utbildningsinsats som bedöms 
finnas kring sekretessuppgifter och sociala medier.     
 
Utökat med frågor i egenkontrollen för 2022 för att säkerställa arbetet med personuppgiftsincidenter på ett mer systematiskt 
tillvägagångssätt. Åtgärden bedöms även vara en förebyggande åtgärd för att liknande händelser ska inträffa inom andra 
enheter.  

Information till den enskilde 

Redogör för den ställning som tagits till om och hur den enskilde som berörs ska ges information och de åtgärder som 
vidtagits med anledning av denna.  
Bedömningen är att ingen enskild har lidit men av händelsen men det är en brist som ska hanteras och åtgärdas. Information 
kommer att lämnas på lämpligt sätt till de enskilda som förekommer på bild eller filmen.  



Utredning om missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande – lex Sarah 
 

5 
 

Om det uppmärksammas att händelsen har fått konsekvenser hos någon av de enskilda som förekommer på bild eller filmen 
ska individuell händelserapport upprättas som berör enskild person. Dessa händelser får därefter hanteras på individ-nivå.  
 

Information till berörd personal 

Redogör för den ställning som tagits till vilka personer i verksamheten som ska informeras om en rapport och de 
åtgärder som vidtagits med anledning av den.  
Information kommer att ges till hela personalgruppen som ingår i den slutna gruppen. Det kan komma att ske arbetsrättsliga 
åtgärder i form av korrigerande samtal. Ytterligare åtgärder bedöms inte krävas utifrån aktuell händelse.  
Information om innehållet i händelsen kommer även lämnas till samtliga enheter inom förvaltningen för Vård & Omsorg.  

 
Utredarens bedömning 

Redogör för vilken bedömning som utredningen har avslutas med. 
En lex Sarah-utredning syftar till att bedöma om en händelse inneburit ett missförhållande och om rätt åtgärder i så fall har 
vidtagits för att avhjälpa missförhållandet och förebygga att det inträffar något liknande igen. Ett missförhållande är enligt 3 § 
SOSFS 2011:5 en handling eller underlåtenhet att agera som skapat en situation som inneburit hot mot eller faktiska 
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller hälsa. Om ett missförhållande bedöms som allvarligt ska det anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (Offentlighets- och sekretesslagen. 26 kap. 1§).  
Socialtjänstens arbete ska bedrivas med god kvalité och de enskilda som har kontakt med verksamheten ska ha förtroende för 
förvaltningens medarbetare. De enskilda måste vara övertygade om att medarbetarna inte delar sådant till obehöriga som de 
fått kännedom om i tjänsten. Utredningen visar att förvaltningen brustit i sin hantering av sekretessbelagda uppgifter. Bristen 
har uppkommit i och med att det inom ett arbetslag har funnits en sluten grupp på Facebook. I den slutna gruppen finns även 
bilder och en film på enskilda. Utredningen visar att det främsta syftet med gruppen var att samordna praktiska saker och 
inläggen har varit i en positiv anda. Ändock har bilderna och filmen spridits på en plattform där huvudmannen inte har full 
kontroll. Det innebär att huvudmannen har brustit i sin hantering av sekretessuppgifter kring enskilda.  
  
Händelsen bedöms inte har åsamkat enskilda några bestående konsekvenser eller påtaglig risk för påtagliga konsekvenser för 
den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Bedömningen är dock att de brister som uppmärksammats är 
allvarliga utifrån ett rättsperspektiv och socialtjänstens skyldighet att hantera och förvara uppgifter om personliga 
förhållanden så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
 
Utredning har genom detta dokument inletts, genomförts och avslutats.  
 

 
 

Beslut 

Beslut som utredningen har avslutats med. 

☒ ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap § 7 SoL eller 24 f § LSS har förelegat  
 
Bedömning och beslut fattats med stöd av delegeringsförteckning  
Utredning och beslut tas av socialt ansvarig samordnare enligt delegeringsförteckning antagen av nämnden för Vård & 
Omsorg den 16/9 2020, § 72, nr 3.5.1. 
Datum: 2022-02-15 

Beslut har fattats av 
 

Namn: 
Therése Lindén  
 

Befattning/titel: 
Socialt ansvarig samordnare, Vård & Omsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra äldre 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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.  

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Högstrand (KD) väckte vid sammanträdet 15/9 2021 ett initiativ om att hemtjänsten via 
lämpligt media ska börja meddela namn och gärna bild på den vårdpersonal som ska komma för att 
öka tryggheten och minska oron för äldre med vårdbehov i hemmet. Nämnden för Vård & Omsorg 
bifaller initiativet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda om det går att hemtjänsten, via lämpligt 
media, börjar meddela namn och bild på den vårdpersonal som ska komma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15 §78 

 

Beskrivning av ärendet 
Inom hemtjänsten Egenregi använder vi oss av planeringssystemet Intraphone. För att systematiskt 
kunna meddela omsorgstagare om vem som kommer behöver funktionen vara kopplad till 
planeringssystemet. Det bedöms orimligt för verksamheten att manuellt hantera en sådan uppgift. 
Intraphone har en funktion där man har möjlighet att med bank-id, logga in på en websida och få 
tillgång till uppgifter om kommande och senast utförda besök. Denna funktion finns idag tillgänglig 
och kopplad till planeringssystemet. I dagsläget finns inte funktionen att man kan koppla bild utan 
enbart namn på personalen som ska komma. Företaget kan till en kostnad på 60 000–90 000 kronor 
utveckla detta, så att man även kan se bild på personalen. Att fotografera och lägga in bild i systemet 
och hålla detta uppdaterat blir en administrativ uppgift som ska hanteras i verksamheten. Innan detta 
kan ske krävs dessutom en konsekvensbedömning vad gäller juridiska aspekter utifrån 
personalperspektivet där man säkerställer: 
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o Rättslig grund enligt GDPR 
o Hur vi hanterar om någon har skyddad identitet 
o Hur vi hanterar om någon inte vill vara med på bild 
o Hur säkerställer vi att personuppgifterna inte sprids (brukare skriver ut bilder på 

personal för diverse olika ändamål) 
 

För att testa funktionen utan bild uppkommer en uppstartskostnad på 14 500 kronor.  

Vid ett breddinförande blir årskostnaden 95 000 kronor, (för nuvarande funktionen utan bild på 
personalen). 
 
Initiativet är förenat med en kostnad för att använda den funktion som finns tillgänglig i Intraphone 
idag. En ytterligare kostnad tillkommer för att utveckla funktionen till att även innefatta bild på 
personalen. Ett omfattande arbete kommer behöva göras för att säkerställa verksamheten utifrån 
GDPR. Förvaltningen ser också över vilka system som kan vara mest lämpliga i samband med 
planering, vilket kan komma att innebära byte av system. Med avseende på detta ser vi att vi inte ska 
gå vidare i dagsläget.   
 
 

 

Arian Faily      Ann-Helen Svensson 

Förvaltningschef     Verksamhetschef  
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§ 78 Dnr 2021-00319 
Initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra äldre 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg bifaller initiativet och ger förvaltningen i uppdrag: 
- att utreda om det går att hemtjänsten, via lämpligt media, börjar meddela namn och 
bild på den vårdpersonal som ska komma. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Högstrand (KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att hemtjänsten via 
lämpligt media ska börja meddela namn och gärna bild på den vårdpersonal som ska 
komma för att öka tryggheten och minska oron för äldre med vårdbehov i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra äldre, 2021-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Ulrika Högstrands (KD) yrkande om bifall till initiativet. 
 
Ordföranden prövar Ulrika Högstrands (KD) yrkande, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg bifaller initiativet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun (SD) 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har inkommit med en motion 
om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och 
omsorg samt vid nyanställning inom gymnasium och arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda 
inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium samt att kommunen 
fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det 
berör. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Carita Boulwéns (SD) motion om Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun, 2021-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Frågan har utretts ett flertal gånger av lagstiftaren och i dagsläget finns ingen reglering i lag. 
Bedömningen är dock att arbetsgivaren utifrån en avvägning mellan den personliga integriteten och 
arbetsgivarens intresse, inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. 
 
När det gäller frågan om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning har frågan utretts i SOU 2019:19, där det lämnas 
förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. Utredningen bereds vidare inom 
Regeringskansliet.  
 
Lagstiftningen innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda när det gäller 
brottsregisterutdrag, men lagstiftaren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av 
hänsyn till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssökande kan en redan anställd inte 
välja att avstå från att lämna registerutdraget. 
 
I SoU 2014:48 genomfördes en kartläggning av förekomsten av arbetsgivares registerkontroll och den 
visade att det inte var vanligt bland kommunerna att utföra registerkontroll av redan anställda.  
SKL (nuvarande SKR) biföll ovan utredningsförslag, att införa en begränsning mot att arbetsgivare 
begär in belastningsregisterutdrag från arbetssökande och arbetstagare utan uttryckligt lagstöd. 
Utredningen resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. 
 
Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på 
lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det 
innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under 
förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga 
integriteten. Det måste alltså göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och den 
anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger tyngst, 
har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 
 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 
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Motion	angående	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	anställning	inom	Kungsbacka	kommun	
	
För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	tryggheten	en	av	de	absolut	viktigaste	frågorna.		
Att	åtgärder	vidtas	för	att	så	långt	det	är	möjligt	garantera	invånarnas	trygghet	och	säkerhet	är	för	
oss	oerhört	viktigt.	Kungsbacka	kommun	har	ett	extra	stort	ansvar	för	att	tillse	att	trygghet	och	
säkerhet	för	de	individer	som	riskerar	att	vara	mer	utsatta	än	andra	särskilt	beaktas,	såsom	barn	och	
unga,	sjuka,	personer	med	funktionsnedsättning	och	äldre	i	behov	av	omsorg.		
	
Vi	har	idag	krav	på	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	inhämtas	inför	anställning	i	verksamheter	
där	man	arbetar	med	barn,	som	inom	barnomsorg,	för-	och	grundskola,	fritidshem,	LSS-	boende	och	i	
stödboende	för	barn	och	unga.		
	
Den	som	arbetar	med	barn	måste	enligt	Lag	om	registerkontroll	för	personer	som	ska	arbeta	med	
barn	(	2013:852)	visa	upp	ett	utdrag	ur	belastningsregistret.	Däremot	finns	inte	samma	krav	enligt	lag	
när	det	gäller	för	arbete	med	äldre,	något	som	vi	finner	mycket	anmärkningsvärt	då	våra	äldre	kan	
vara	precis	lika	utsatta	och	oskyddade	som	våra	barn.	
			
Vi	i	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	anser	det	precis	lika	viktigt	att	utdrag	ur	belastningsregistret	
görs	även	när	det	gäller	för	arbete	inom	hemtjänst	och	äldreomsorg.	Kungsbacka	kommun	måste	
därför	säkerställa	att	det	finns	rutiner	som	skyddar	våra	sjuka,	svaga	och	äldre	så	att	de	och	deras	
anhöriga	kan	känna	trygghet	i	den	omsorg	kommunen	ansvarar	för.	
	
För	arbete	inom	gymnasium	och	särgymnasium	anser	vi	också	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	
inhämtas.	Sedan	2014	gäller	att	registerutdrag	ska	uppvisas	för	anställning	inom	gymnasium	och	
särgymnasium	om	arbetsgivaren	kräver	det,	vilket	vi	anser	är	av	vikt	och	därmed	ska	göras.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	på	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	vård	
och	omsorg		
	
-Att		Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	vård	och	
omsorg	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	
Gymnasie-	och	arbetsmarknad	för	arbete	inom	Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium.	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	
Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium		
	
-Att	Kungsbacka	kommun	fortlöpande	kräver	in	utdrag	från	belastningsregistret	för	de	anställda	
inom	de	verksamheter	som	det	berör	
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Remiss: Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom 
vård och omsorg (-) 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför varje 
nyanställning av medarbetare inom vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa krav om att uppvisa ett 
utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom Vård & Omsorg och på 
kommunala vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Agnetha Ernegårds (-) motion om Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning inom 
vård och omsorg, 2021-11-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Frågan har utretts ett flertal gånger av lagstiftaren och i dagsläget finns ingen reglering i lag. 
Bedömningen är dock att arbetsgivaren utifrån en avvägning mellan den personliga integritet och 
arbetsgivarens intresse, inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. 
 
När det gäller frågan om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre 
personer eller personer med funktionsnedsättning har frågan utretts i SOU 2019:19, där det lämnas 
förslag på författningsstöd för att inhämta registerutdrag. Utredningen bereds vidare inom 
Regeringskansliet.  
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Lagstiftningen innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda när det gäller 
brottsregisterutdrag, men lagstiftaren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av 
hänsyn till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssökande kan en redan anställd inte 
välja att avstå från att lämna registerutdraget. 
 
I SoU 2014:48 genomfördes en kartläggning av förekomsten av arbetsgivares registerkontroll och den 
visade att det inte var vanlig bland kommunerna att utföra registerkontroll av redan anställda.  
SKL (nuvarande SKR) biföll ovan utrednings förslag, att införa en begränsning mot att arbetsgivare 
begär in belastningsregisterutdrag från arbetssökande och arbetstagare utan uttryckligt lagstöd. 
Utredningen resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. 
 
Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på 
lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det 
innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under 
förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga 
integriteten. Det måste alltså göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och den 
anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger tyngst, 
har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 
 

 

Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 



 

   

 

    

   
 

              
 

   

  

 

      
     

         

                               

 

    
             

 
    

 

       

   
  

        

   
    

             
 

  
             

     

 



  

   

  

 

 

           
  

 

 

        

      

        

 

                  
   

            

          

                   

    
   

             
       

        
          

                   
   

             

  

         
     





 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

VO 2022-00030 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Arian Faily 

Förvaltningschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation av hjärtstartare 
på vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hjärtstartare på vård- 
och omsorgsboenden.  

Sammanfattning av ärendet 
På sitt sammanträde den 16 februari 2022 väckte Bengt Alderin (C) ett initiativ om att se över behovet 
och installation av hjärtstarter på vård- och omsorgsboendena. Nämnden beslutade att remittera 
initiativet för beredning och att initiativet ska tas upp på sammanträdet den 16 mars 2022. 
Förvaltningen ser att frågan behöver utredas ur olika perspektiv: 

 Patientsäkerhetsperspektiv 

 Ansvarsfördelning avseende drift 

 Ansvarsfördelning avseende hälso- och sjukvård 

 Ekonomiskt perspektiv 

 Utredningen hinner inte bli klar till sammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 11 

 

 

 

Arian Faily      

Förvaltningschef     



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 11 Dnr 2022-00030 
Initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation 
av hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

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

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

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

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



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

VO 2022-00034 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Karolina Apler 
0700-81 53 64 
HR-generalist förvaltning 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Initiativ från Elisabeth Svensson (SD) om förbättrade arbetsvillkor 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet ej utreds vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Svensson (SD) väckte vid nämndens sammanträde den 16 februari ett initiativ om 
Förbättrade villkor för medarbetare inom Vård & Omsorg, en förutsättning för välmående personal och 
framtida rekrytering  

Förvaltningen har utrett frågan initialt och bedömer att initiativet ej utreds vidare:  

 Att ge förvaltningen i uppdrag att se till helheten i arbetssituationen för medarbetarna, där 
scheman, tid för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras med arbetsgrupperna och att 
individuell hänsyn tas för bästa möjliga resultat. 

o Omhändertas inom förvaltningen och Kungsbacka kommuns arbete med SAM 
(Systematiskt arbetsmiljöarbete) utifrån de arbetsmiljömål som är beslutade. 

 Att man inte påtvingar de så kallade hälsoscheman utan att arbetsgrupperna godkänt dessa 

o Inom förvaltningen har delar av vår verksamhet så kallade hälsoscheman utifrån 9 
timmars natt. 

o Från 1 april sänks heltidsmåttet för personal som arbetar ständig natt från 36,33 till 
34,33 

 Att utreda behov och möjlighet att införa form av veckoslutstjänstgöring 

o Veckoslutstjänstgöring enligt förvaltningens upplägg om ständig helg är implementerat 
och erbjuds till omsorgspersonal inom Särskilt boende och Hemtjänst på frivillig basis. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 13 

Initiativ från Elisabeth Svensson (SD) om förbättrade arbetsvillkor, 2022-01-28 
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Arian Faily      Johan Sandström 

Förvaltningschef     Personalchef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-02-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

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

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

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

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

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

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



                                                                                                                                                         Kungsbacka 220120 

 

Initiativärende V o O 

Förbättrade villkor för medarbetare inom V o O, en förutsättning för välmående personal och framtida 
rekrytering 

  

Att Kungsbacka kommun ska vara en riktigt god och attraktiv arbetsgivare som värnar och vårdar sina 
medarbetare är för oss i Sverigedemokraterna oerhört viktigt och en självklarhet.  

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och är det viktigaste vi har. Det är då av högsta vikt att vi har 
en god dialog och att våra medarbetare känner att de blir lyssnade på. Deras ord och deras syn på sitt 
arbete och sin arbetsmiljö är viktigt för oss. Vi kan inte ha en arbetsmiljö som riskerar våra medarbetares 
egna hälsa.  

Ska vi vara en attraktiv arbetsplats så behövs framförallt bättre villkor. Bättre villkor handlar bl a om 
schemaläggning och tid för återhämtning. Och inom vård och omsorg är just detta ett mycket stort 
problem.  

De s k hälsoscheman har fått enorm kritik, då tiden för återhämtning istället blivit sämre. Exempelvis 
förkortade nattpass leder till fler arbetspass för att man ska komma upp i sina timmar. Rätten till heltid 
förlorade lite sitt syfte och upplevs tydligt som försämring för många av våra medarbetare, och de så 
kallade hälsoscheman/hållbara scheman har visat sig vara det rakt motsatta, varken hälsosamma eller 
hållbara, inte för våra medarbetare i alla fall.  

Dessutom kan personalen inte känna sig ledig på sin lediga tid. Finns vakanser rings de in, beordras in, och 
tvingas ställa in all egen planering. Detta skapar en oerhörd stress där sommarperioden är värst. Denna 
stress och arbetsbelastning utan tillräcklig tid för återhämtning är en orsak till höga sjuktal och att 
anställda lämnar. Det är varken hållbart eller rimligt. 

Vi har ett enormt problem med att fylla våra vård och omsorgsutbildningar, inte bara här i Kungsbacka, 
och vi har många vårdutbildade som lämnar vården och börjar arbeta med något helt annat.. Det beror ju 
naturligtvis på något.  

Kungsbacka kommun bör göra sitt yttersta för att vända den trenden, sitt yttersta för att bli en riktigt god 
och attraktiv arbetsgivare för alla våra yrkeskategorier. 

Vi pratar mycket om jämställdhet, och ett bra sätt att verkligen förbättra och öka densamma är att göra 
de kvinnodominerade yrkena mer attraktiva genom kraftigt förbättrade villkor och en riktigt god och 
hälsosam arbetsmiljö med ökat medarbetareinflytande. Det behövs mer individanpassad flexibilitet 

  

Vi vill nu se krafttag för att få nöjd personal som stannar, håller sig friska och trivs oavsett vilken 
sysselsättningsgrad de önskar och för att få fler som vill börja arbeta inom vård och omsorg i Kungsbacka 
kommun  
Vi i Sverigedemokraterna Kungsbacka yrkar därmed nämnden besluta; 

  

Att ge förvaltningen i uppdrag att se till helheten i arbetssituationen för medarbetarna, där scheman, tid 
för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras med arbetsgrupperna och att individuell hänsyn tas för 
bästa möjliga resultat. 
Att man inte påtvingar de så kallade hälsoscheman utan att arbetsgrupperna godkänt dessa 

Att utreda behov och möjlighet att införa form av veckoslutstjänstgöring  

 

 





 
 

Datum 

2022-02-18 
Diarienummer 

VO 2022-00032 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Karolina Apler 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Initiativ från Ermin Škorić (S) om vaccinationskrav för nyanställda 

Förslag till beslut i nämnden för vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet ej utreds vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väckte vid nämndens sammanträde den 16 februari ett initiativ om att införa 

vaccinationskrav vid nyanställning.  

Förvaltningen har utrett frågan initialt och hänvisar till 2 kap. 6 § 1 st regeringsformen: 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än 
som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och 
liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig 
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

Med kroppsligt ingrepp avses bland annat skydd mot våld mot människokroppen, 
läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccinationer och blodprovstagning. 

Kungsbacka kommun arbetar för att all personal som arbetar vårdnära ska vara vaccinerad och 
uppmuntrar samtliga medarbetare att vaccinera sig samt erbjuder möjligheten att göra det under 
arbetstid. Uppfattningen är att det finns en stor vaccinationsvilja bland våra medarbetare. 

Kungsbacka kommun bedömer att det i dagsläget saknas lagmässiga förutsättningar att kräva 
vaccination av arbetstagare, men följer den nationella utvecklingen på området noga. Tillsvidare gäller 
därför fortsatt gott arbete med basala hygienrutiner och klädregler, adekvat användning av 
skyddsutrustning, städrutiner och tydlig information om hur man som medarbetare ska förhålla sig vid 
eventuella sjukdomssymptom. 

Region Dalarna har sen tidigare beslutat att kräva att anställda och blivande anställda ska uppvisa 
vaccinationsbevis. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten i Falun meddelade den 1 mars 2022 att 
överklagandet avslås. Det är dock endast en dom från förvaltningsrätten och den har därmed inte 
prejudicerande verkan. Rättsläget är fortfarande oklart. Om Kungsbacka kommun väljer att kräva 
vaccination vid nyanställning behöver kommunen göra det som Ett Kungsbacka och det är därför inte 
ett beslut för Vård & Omsorg.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 12 

Initiativ från Ermin Škorić (S) , 2022-01-28 

 

 

Arian Faily     Johan Sandström 

Förvaltningschef    Personalchef 
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§ 12 Dnr 2022-00032 
Initiativ från Ermin Škorić (S) om vaccinationskrav för nyanställda 

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

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

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

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

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

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

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 



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

ledamot i nämnden för Vård och Omsorg 

 

Vaccinationskrav vid nyanställningar inom Vård & Omsorg  

 

Ärendet 

Vaccinationskrav vid nyrekryteringar innebär en möjlighet att skapa trygghet för våra äldre i 

verksamheten. Befintliga rutiner för nyanställningar föreslår Socialdemokraterna ska kompletteras 

med vaccinationsbevis hos de som söker olika tjänster inom Vård och Omsorg. 

 

Förslag till beslut 

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

vaccinationskrav vid nyanställningar så att vaccinationsbevis efterfrågas av dem som söker tjänst 

inom olika former av omsorg där kontaktnära verksamhet till våra äldre förekommer.   

 



 
 

Datum 

2022-02-24 
Diarienummer 

VO 2022-00027 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Karolina Apler 
0700-815364 
HR-generalist förvaltning 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på initiativ från Hanna Schölander (L) om att utreda möjligheterna för 
omsorgstagare att tacka nej till insats från ovaccinerad personal 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet ej utreds vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Schölander (L) väckte vid nämndens sammanträde den 16 februari ett initiativ om 
möjligheterna för omsorgstagare att tacka nej till insats från ovaccinerad personal. Förvaltningen har 
utrett frågan initialt och hänvisar till 2 kap. 6 § 2 st regeringsformen: 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.  

Arbetsgivare ska värna arbetstagarens integritet men det finns inget förbud att fråga arbetstagare om de 
är vaccinerade. Det finns dock heller ingen skyldighet för arbetstagare att svara på en sådan fråga. 

Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enlig dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara 
behandlas under vissa specifika förutsättningar. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte som 
nödvändigt att förvaltningen på något sätt registrerar eller upprättar listor över personalens immunitet 
eller det motsatta. Bedömningen är att vi som arbetsgivare saknar stöd för att föra register över de 
anställda utifrån vaccination. 

Förvaltningen bedömer att det i dagsläget saknas lagmässiga förutsättningar för att följa upp 
medarbetarnas vaccinationsstatus och därmed saknas förutsättningar för att tillgodose eventuella 
önskemål från omsorgstagare om att få hjälp av endast vaccinerad personal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 10 

Initiativ från Hanna Schölander (L), 2022-01-26 
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Arian Faily     Johan Sandström 
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§ 10 Dnr 2022-00027 
Initiativ från Hanna Schölander (L) om att utreda möjligheterna för 
omsorgstagare att tacka nej till insats från ovaccinerad personal 

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

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

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

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

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



Initiativärende från Alliansen 

 

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Folkhälsomyndigheten har lagt fram nya 

rekommendationer kring hanteringen av Covid-19. Smittspridningen ökar och fler patienter läggs in 

för sjukhusvård. Vi i alliansen är oroliga för våra omsorgstagare. De utsätts för smitta dagligen av 

ovaccinerad personal. Vi kan inte arbetsrättsligt tvinga våra medarbetare att vaccinera sig. Samtidigt 

så ska vi förhindra risken för smitta hos våra brukare och omsorgstagare. 

 

Alliansen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna, att utifrån 

dagens lagstiftning, att våra omsorgstagare inom hemtjänsten, ska kunna tacka nej till att få vård och 

omsorg av personer som inte är vaccinerade mot Covid-19. 

 

 

Liberalerna 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Moderaterna 
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Remiss: Motion - Öppna restaurangerna på våra äldreboenden (S) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att bedriva restaurangverksamhet inte ingår i 
Vård & Omsorgs kärnuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkom i december 2021 med en motion om att 
återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens äldreboenden till självkostnadspris 
samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till tillagningskök. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat motionen till nämnden för Service och nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Johan Tolinssons (S) m.fl. motion om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-24 

Beslut om att stänga restaurangerna för externa besökare på vård- och omsorgsboenden, 2019-11-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
2019 beslutade Vård & Omsorgs dåvarande förvaltningschef att stänga restaurangerna för externa 
besökare på vård- och omsorgsboendena. Boende och deras besökare har fortsatt möjlighet att äta i 
restaurangerna. Bakgrunden till beslutet var att serveringen till externa besökare finansierades genom 
att Vård & Omsorg betalade en serveringskostnad till Service. Årskostnaden för att tillgodose externa 
besökare med mat uppgick årligen till cirka 2 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,5 
underskötersketjänster. Då det inte ingår i Vård & Omsorgs uppdrag att servera mat ansåg 
förvaltningschefen att det var en omotiverad kostnad.  

Sedan restaurangerna stängdes för externa besökare har vissa restauranglokaler börjat användas för 
andra syften. På vård- och omsorgsboendet Signeshus används restauranglokalen bland annat numera 
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som lunchrum för personalen, då flera hälso- och sjukvårdspersonal har flyttat in och har sina 
kontorsplatser på Signeshus. Matsalen används även vid anordnande av aktiviteter för de boende. På 
Måhaga vård- och omsorgsboende används matsalen idag för aktiviteter för de boende. 

Vård & Omsorg står inför stora utmaningar de kommande åren. Andelen äldre ökar kraftigt de 
kommande åren vilket kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Prognoser visar att 
andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med cirka 71 % i 
Kungsbacka fram till 2035. Då fler personer kommer behöva insatser från Vård & Omsorg kommer 
Vård & Omsorgs kostnader att öka. En stor del av Vård & Omsorgs verksamhet är lagstyrd, vilket 
innebär att det finns begränsade möjligheter att skära ner på verksamheten. Det är därför viktigt att 
Vård & Omsorg fokuserar på sitt kärnuppdrag, och i kärnuppdraget ingår inte att bedriva 
restaurangverksamhet. Förvaltningen anser därför att motionen ska avslås vad gäller yrkandet om att 
öppna restaurangerna.  

Det är nämnden för Service som ansvarar för att tillhandahålla och utveckla måltidsproduktion och 
servering i vård- och omsorgsboenden. Yrkandet om att köken på vård- och omsorgsboenden ska 
utvecklas till tillagningskök är därför en fråga för nämnden för Service.  

 

 

Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 
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Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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.  

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer 
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera 
antalet fallolyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Kultur & Fritid för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Agnetha Ernegårds (-) motion om Gratis broddar till 70+, 2021-11-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Region Hallands utdelning av broddar 
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen. 
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De 
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de 
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det 
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig 
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.  
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Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut 
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari 
2022 på grund av pandemin.  

Omvärldsanalys 
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar 
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar 

till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat 

ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention.  

Ekonomisk bedömning 
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt 990 
000 kr.  Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i 

Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det 

innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp 
som Mölndal.   

Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, 
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som 
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.  

Juridiskt ramverk  
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska 
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta 
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i 
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder 
kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde 
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och 
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en 
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för 
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och 
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar 
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.  

För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs 
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala 
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående 
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop. 
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är 
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som 
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda 
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bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig 
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.  

Övriga aspekter 
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av 
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden. 
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst 
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende 
eller sjukhus.1 

Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat 
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december. 
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen 
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den 
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar 
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.  

Vård & Omsorg står inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren vilket 
kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Då fler personer kommer behöva insatser från 
Vård & Omsorg kommer Vård & Omsorgs kostnader att öka. En stor del av nämndens verksamhet är 
lagstyrd, vilket innebär att det finns begränsade möjligheter att skära ner på verksamheten. Det är 
därför viktigt att Vård & Omsorg fokuserar på sitt kärnuppdrag. Att dela ut broddar ingår inte i 
kärnuppdraget och skulle vara en ambitionshöjning.  

Slutsats 
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i 
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på 
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 

 

Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 

                                                
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fallolyckor: statistik och analys. 2014. https://rib msb.se/filer/pdf/27442.pdf hämtad 
2022-02-01 
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Revidering av delegeringsförteckning 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar reviderad delegeringsförteckning, daterad 2022-02-22.  

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver delegeringsförteckning antagen av nämnden 2020-09-16, § 
72. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg får enligt kommunallagen överlåta sin beslutanderätt till anställda i 
kommunen. Ett sådant överlåtande kallas delegation. Det finns inga formkrav på hur ett sådant 
överlåtande ska se ut men det är vanligt att samla dem i en förteckning för att det ska gå att få en 
överblick. 

Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att se över sina delegeringsförteckningar årligen. 
Nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning reviderades senast 2020-09-16 och 
förvaltningen har därför genomfört en översyn. Samtliga ändringar redovisas i förslag till reviderad 
delegeringsförteckning, där majoriteten rör förtydliganden. I sak innebär revideringen följande 
ändringar:  

* Nr. 3.5.4 – lagt ner anmälan om negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter till 
tillverkare och Läkemedelsverket till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (MAR) 

* Nr. 4.4 – förtydligat att delegat även får besluta om vite 

* Nr. 6.4 – tillagd, beslut om konsekvensbedömning enligt GDPR 

* Nr. 6.5 – lagt ner anmälan av personuppgiftsincident till dataskyddskontakt 

* Nr. 6.12 – brutit ut och lagt ner remissyttrande över samrådsutskick, ingick tidigare i 6.11, till 
verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Förslag till reviderad delegeringsförteckning för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-22 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 
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1. Allmänt om delegering 

Utgångspunkten i kommunallagen är att den politiska nämnden 
som ansvarar för en viss ärendetyp fattar alla beslut som rör den 
ärendetypen. Men nämnden har också möjlighet att överlåta 
beslutanderätten åt anställda i kommunen. Ett sådant överlåtande 
kallas delegation och den som då får beslutanderätten kallas 
delegat. Det finns inga formkrav på hur ett sådant överlåtande ska 
se ut men det är vanligt att samla dem i en förteckning för att det 
ska gå att få en överblick. 
Kommunallagen skiljer på beslut och verkställighet. Beslut är 
avgöranden mellan olika alternativ som kräver mer omfattande 
bedömningar och som har en inte obetydlig påverkan på den 
verksamhet nämnden ansvarar för eller rör myndighetsutövning 
mot enskilda. Verkställighet är det handlande som följer av ett 
beslut eller de förberedelser som sker inför ett beslut. 
Verkställighet kan dock också innefatta mindre avgöranden, 
bedömningar och vägval inom ramen för ett bredare beslut, till 
exempel ett beslut om budget eller mål, och det är därför inte alltid 
självklart var gränsen mellan beslut och verkställighet går. Det 
måste avgöras från fall till fall.  
Bara beslut behöver delegeras från nämnden, medan 
verkställighet faller inom förvaltningens ansvar att hantera. När en 
nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe och kan göra slutliga avgöranden i nämnden 
namn. Till beslut som kan delegeras räknas därför också yttranden 
som sker i nämndens namn till andra myndigheter. Nämnden kan 
inte delegera ifrån sig sitt ansvar för vissa frågor, utan nämnden är 
alltid ytterst ansvarig för det beslutsfattande som sker. Men 
tjänstepersoner som fattar beslut i nämndens namn kan 
fortfarande bli personligt ansvariga för de beslut som tagits om de 

till exempel brutit mot reglerna om jäv, korruption eller begått 
någon form av tjänstefel.  
I vissa typer av ärenden får inte nämnden delegera sin 
beslutanderätt till någon annan. Det handlar då särskilt om 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, eller yttranden till fullmäktige eller till domstol med 
anledning av att ett beslut som ursprungligen tagits av nämnden 
överklagats. Ett undantag från detta är att nämnden kan ge 
ordförande i uppdrag att fatta beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan inväntas. Den som 
innehar ett sådant uppdrag är inte begränsad i vilka beslut som 
kan fattas, så som för vanlig delegation. 
Här nedan följer först nämnden för Vård & Omsorgs egna 
bestämmelser och vägledning för sin delegering, och sedan den 
förteckning över ärendetyper där nämnden har överlåtit sin 
beslutanderätt till någon annan. I bilaga 1 finns också en 
förteckning över nämndens förordnanden. 
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2. Bestämmelser för nämndens 

delegering 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att sköta vissa av 
Kungsbacka kommuns lagstadgade skyldigheter när det gäller 
vård och omsorg till enskilda enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen, i enlighet med nämndens reglemente det 
reglemente för nämnden som fastställts av Kommunfullmäktige. I 
reglementet anges att nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
och verkställighet för följande insatser: 

 Särskilt boende 

 Hemtjänst 

 Dagomsorg 

 Korttidsplatser 
 Växelvård 

 Kontaktperson 

 Omsorgsbidrag 

 Hemsjukvård 

 Rehabilitering 

 Bostadsanpassningsbidrag 
Ändringskommentar: Ovan tas bort då det framgår i reglementet.  

Nämnden för Vård & Omsorg är därmed socialnämnd enligt 2 kap 
4 § socialtjänstlagen när det gäller dessa insatser, men också 
huvudman enligt 11 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen för den 
kommunala sjukvården i Kungsbacka kommun. Omfattningen för 

delegeringen från nämnden kan inte överskrida den 
beslutsbefogenhet som nämnden har fått av fullmäktige.  
Beslut fattade med stöd av denna delegeringsförteckning ska inte 
anmälas till nämnden, om inte något annat anges i villkoren för 
delegeringen här nedan. Undantaget är beslut som kan komma att 
överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap 
kommunallagen. Sådana beslut ges till nämndsekreterare som 
ansvarar för att de anmäls till nämnd.  
Beslutanderätt i en ärendetyp avser rätt att besluta i både form och 
sak, det vill säga rätt att ta beslut om exempelvis avvisning, 
avskrivning, bifall eller avslag, när det är tillämpligt och om inget 
annan anges.  
Beslutanderätt medför också rätt att underteckna handlingar i 
ärendet.  
Överordnad till delegat har samma beslutanderätt som delegaten.  
Om någon tillfälligt träder in på en tjänst med delegation har den 
tillförordnande anställde samma delegation som den ordinarie.  
Som verksamhetschef i delegeringsförteckningen räknas också 
övriga chefer direkt underställda förvaltningschefen.  
Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera ärenden, 
stadigvarande för en viss ärendegrupp eller i enskilda ärenden, 
som delegerats direkt till denne. Sådan vidaredelegation ska 
dokumenteras i ett beslut men vidaredelegationen behöver inte 
anmälas till nämnden. 
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Beslutad av: Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16, § 

x 

Gäller från: 2022-03-16 

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Avsluta uppdrag om budget i balans för verksamhetsområdena Kvarboende och 
Myndighet 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg förklarar uppdraget om budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende som avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärdsplaner för verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans. 
Åtgärdsplanerna redovisades på nämndens sammanträde den 20 oktober 2021. Nämnden beslutade då 
bland annat att förvaltningen skulle återkomma med förslag på åtgärder som kan inledas under 2022 
kompletterade med konsekvensbeskrivningar till nämndens sammanträde i mars 2022.  

Förvaltningen har ett pågående arbete med en budget i balans inför 2023. Arbetet har ett 
helhetsperspektiv och arbetet kommer även innefatta att en budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-21 

Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15 § 73 

Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20 § 92 

 

 

Arian Faily     Pia Berglund 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 73 Dnr 2021-00228 
Delårsrapport 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta Delårsrapport 2021. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
återrapporteringsplaner för enheterna Myndighet och Kvarboende för att få budget i 
balans och redovisa det till nämndens sammanträde i oktober 2021. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att 
åtgärdsplanerna tas fram, ta fram risk- och konsekvensanalyser och som är 
samverkade. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge 
övergripande information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från 
faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god 
ekonomisk hushållning. Delårsrapporten innehåller även en redovisning över hur 
verksamheten under första halvåret levererat mot årets mål och direktiv. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Delårsrapport 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: 
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram återrapporteringsplaner för enheterna 
Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans och redovisa det till nämndens 
sammanträde i oktober 2021. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar på att följande tillägg görs: 
- Ge förvaltningen i uppdrag att, i samband med att åtgärdsplanerna tas fram, ta fram 
risk- och konsekvensanalyser och som är samverkade. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande och Ermin Škorićs (S) 

tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden prövar först förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande, och 
finner att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
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Ordföranden prövar sedan Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande mot avslag, och finner 

att nämnden för Vård & Omsorg bifaller yrkandet. 
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§ 92 Dnr 2021-00344 
Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera förvaltningens förslag till åtgärder. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid samt restriktivitet med 
semesterledigheter. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i december 2021 med utvecklade förslag på åtgärder som 
avser omsorgsbidrag samt kundval hemtjänst. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till nämndens sammanträde i mars 2022 med förslag på åtgärder som kan inledas 
under 2022 kompletterade med konsekvensbeskrivningar. 

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

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut med anledning av att vi 
ser att verksamheten är systematiskt underfinansierad och den politiska styrningen 
undergräver möjligheterna för förvaltningen att utföra sitt välfärdsuppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram åtgärdsplaner för verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende för att 
få budget i balans. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och 
konsekvensanalyser i samband med åtgärdsplanen som ska vara samverkade. 

Verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende har tagit fram åtgärdsplaner för 
budget i balans. Åtgärdsplanerna har samverkats på extrainsatt lokal 
samverkansgrupp måndagen den 4 oktober hos Myndighet respektive på ordinarie 
lokal samverkansgrupp torsdagen den 30 september hos Kvarboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Kvarboende, 2021-09-30 
Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet, 2021-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande till 
förvaltningens förslag till beslut om att nämnden även ska besluta följande: 
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Nämnden för Vård & Omsorg begär att kommunstyrelsen godkänner utökad budget 
för samtliga verksamhetsdelar, som Vård & Omsorg ansvarar för, där det framgår 
tydligt i åtgärdsplanerna att ersättning för korrekta volymuppräkningar saknas för 
innevarande år och tidigare verksamhetsår. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära till kommunstyrelsen att en översyn 
av befintliga reglementen mellan VO och IF snarast genomförs med fokus på 
ansvarsområde och kostnadsansvar.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
en större anställningsomfattning och erbjudande om heltidstjänster kan minska 
behovet av en stor timvikariepool och övertidskostnader.   

Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 

förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag till beslut samt Ermin Škorićs (S) m.fl. tilläggs- och 
ändringsyrkanden. Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla tilläggs- och ändringsyrkandena. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

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   

Marianne Hultén (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   
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Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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Redovisning av inkomna skrivelser under februari 2022 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Vård & 
Omsorg: 

Diarienummer: 2022-00052. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2022-02-22 KS § 34 Svar på 
initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter 

Diarienummer: 2022-00046. (Kommunledningskontoret) Råd: Dataskyddsombudets råd om sociala 
medier 

Diarienummer: 2022-00046. (Kommunledningskontoret) Stöd: Rättsläget för amerikanska 
molntjänster och tredjelandsöverföring 

Diarienummer: 2022-00039. (Kommunledningskontoret) Dataskyddsombudets sammanställning över 
dataskyddet året 2021 

Diarienummer: 2022-00018. (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY om att avsluta 
ärendet rörande anmälan om personuppgiftsincidenten kring personuppgifterna som röjdes via 
Kungsbacka kommuns instagramkonto 

Diarienummer: 2021-00347. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO om att avsluta 
ärendet om anmälan enligt lex Maria gällande en allvarlig vårdskada vid Särö vård- och 
omsorgsboende där ett utsatt läkemedel hade givits under en period om tre månader 

Diarienummer: 2021-00042. (Driftansvarig vid Vickans vård- och omsorgsboende) Beslut från IVO 
för kännedom om att de avslutar ärendet gällande tillsynen av Vickans äldreboende i Kungsbacka som 
bedrivs av Vardaga Äldreomsorg AB som inleddes med anledning av inkomna klagomål till IVO 

Diarienummer: 2021-00005. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-02-08 KF § 5 Rapport från 
nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2021 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

 

 

Eva Apelvi      Cecilia Wahlgren 

Biträdande förvaltningschef    Registrator 
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Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner. 
Ordförandebeslut ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämndens nästa sammanträde. 
Enligt nämndens delegeringsförteckning ska endast beslut som kan överklagas enligt 13 kap. 
kommunallagen redovisas till nämnden.  

Ordförandebeslut 
Inga ordförandebeslut fattade under perioden. 

Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 

2022-02-01 till 2022-02-28, totalt 35 beslut om anställning, varav allmän visstid 14, tillsvidare 17, 
vikariat 4 

Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 

2022-01-01 till 2022-01-31, 10 fattade beslut 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-04 

 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 




