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§ 17 Dnr 2022-00068 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) m.fl. anmäler ett initiativ om intraprenadverksamhet på Kolla och 
Blåvingevägen vård- och omsorgsboende som läggs som ärende 22 på ärendelistan.  

Ermin Škorić (S) m.fl. anmäler ett initiativ om skyddsutrustning för covid-19 som 
läggs som ärende 23 på ärendelistan.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan godkänna förändring av 
ärendelistan, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 18 Dnr 2020-00871 
Information om digitala inköp 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Carolina Fornell informerar om nuläge för projektet digitala inköp.  

Beslutsunderlag 
Presentation om digitala inköp, 2022-03-11 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 19 Dnr 2021-00373 
Information om utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardagas 
vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg och utvecklingsledare Linda 
Tilander redovisar resultat av utökad kvalitetssäkring och uppföljning för månaderna 
december och januari. Granskningen har utgått från 14 olika områden, till exempel 
dokumentation, samverkan och händelserapportering. Resultat på de olika punkterna 
kan vara godkänt, delvis godkänt, flera uppgifter behövs innan status kan redovisas 
eller ej godkänt. Resultaten är blandade, där majoriteten av resultaten är godkänt, 
delvis godkänt eller fler uppgifter behövs innan status kan redovisas.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 20 Dnr 2022-00049 
Information om god och nära vård samt trygg och effektiv utskrivning 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Gröneberg och verksamhetschef Myndighet 
Pia Berglund informerar om god och nära vård samt trygg och effektiv utskrivning.  

Beslutsunderlag 
Information om god och nära vård - trygg och effektiv utskrivning, 2022-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 21 Dnr 2022-00044 
Anmälan enligt lex Sarah, Brister kring sekretess utifrån hantering av 
personuppgifter 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om en anmälan enligt Lex Sarah rörande brister kring sekretess 
vid hantering av personuppgifter.  

Beslutsunderlag 
Utredning om missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande - Lex Sarah, 
2022-02-15 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (32) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-03-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 23 Dnr 2021-00319 
Svar på initiativ från Ulrika Högstrand (KD) om ökad trygghet för våra 
äldre 

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.  

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 biföll 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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 24 Dnr 2021-00429 
Remiss: Motion - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun (SD) 

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. 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för förvaltningens förslag till beslut 
första beslutsmening, beslutar följande: 

Kommunfullmäktige överlämnar frågan om behovet att begära belastningsregister till 
verksamheten inom Vård och Omsorg för att bedöma om behov finns i relation till 
arbetets karaktär och utformning.  

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag andra beslutsmeningen.  

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr 2021-00428 
Remiss: Motion - Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg (-) 

Beslut 
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 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 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 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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 27 Dnr 2022-00034 
Svar på initiativ från Elisabeth Svensson (SD) om förbättrade 
arbetsvillkor 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att initiativet ej utreds vidare. 

Reservation 
Elisabeth Svensson (SD) och Tommy Bech (SD) reserverar sig till förmån för 
initiativet. 

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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Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 28 Dnr 2022-00032 
Svar på initiativ från Ermin Škorić (S) om vaccinationskrav för 
nyanställda 

Beslut 
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.  

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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar avslag på förvaltningens 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Ermin Škorićs (S) m.fl. yrkande om avslag. Ordföranden 
(M) prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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§ 29 Dnr 2022-00027 
Svar på initiativ från Hanna Schölander (L) om att utreda möjligheterna 
för omsorgstagare att tacka nej till insats från ovaccinerad personal 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 30 Dnr 2022-00008 
Remiss: Motion - Öppna restaurangerna på våra äldreboenden (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att bedriva 
restaurangverksamhet inte ingår i Vård & Omsorgs kärnuppdrag.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.  

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 Vård & Omsorg för yttrande. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Ermin Škorić (S) yrkar på bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär att bifalla Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster mot 2 nej-
röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
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Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Marianne Hultén (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   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2021-00427 
Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

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.  

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 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2021-00212 
Revidering av delegeringsförteckning 

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. 

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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 33 Dnr 2022-00040 
Indexuppräkning av hemtjänstersättning 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade 2011-09-22, § 104, att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till indexreglering av ersättningen till hemtjänstutförare enligt Lagen om 
Valfrihetssystem (LOV). 

Ersättningen för hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV) räknas upp en gång per 
år. Uppräkningen sker i anslutning till att förändringarna i det kommunala 
löneavtalet träder i kraft, vilket 2022 innebär den 1 april. I höjningen skall ingå 
kompensation för avtalsmässiga kostnader samt kompensation för förändringar i 
konsumentprisindex (KPI). Enligt modellen blir ersättningarna för 2022 440 
kronor/timme för omsorg och 399 kronor/timme för service. 

 
  2021 2022 

Omsorg per timme 434 440 

Service per timme 394 399 

    

OPI  3,0% 1,5% 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 34 Dnr 2021-00344 
Avsluta uppdrag om budget i balans för verksamhetsområdena 
Kvarboende och Myndighet 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 35 Dnr 2022-00063 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om intraprenadverksamhet Kolla och 
Blåvingevägen 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) väcker ett initiativ om att införa 
intraprenad på vård- och omsorgsboendena Kolla och Blåvingevägen.   

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl., 2022-03-11 

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

Ermin Škorić (S) yrkar bifall till initiativet.  

Beslutsgång 
Ordföranden (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga ordförandens 
(M) yrkande om avslag till initiativet och Ermin Škorić (S) yrkande om bifall till 
initiativet.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

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

Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorić (S) yrkande om bifall till initiativet.  

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

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  
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Marianne Hultén (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 36 Dnr 2022-00066 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om skyddsutrustning för covid-19 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar ärendet till förvaltningen för beredning. 
Förvaltningen ska återkomma till nämndens nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) väcker ett initiativ om att 
förvaltningen ska undersöka om det finns tillräckligt med skyddsutrustning. De yrkar 
på att förvaltningen ska inventera skyddsutrustningen och återkomma till nämndens 
sammanträde i april.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl., 2022-03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet remitteras till förvaltningen för 
beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga ordförandens 
(M) yrkande om att remittera initiativet till förvaltningen för beredning. Ordföranden 
(M) prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar enligt förslag.  
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§ 37 Dnr 2022-00035 
Redovisning av inkomna skrivelser 2022 

Beslut 
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 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

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

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

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

Ordförandebeslut 
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 

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

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Arian Faily och nämndsekreterare/utredare Emma Pettersson 
informerar kort om förvaltningens beredningsprocess.  

Förvaltningschef Arian Faily informerar om att två annonser kommer gå ut, den 
första för biträdande förvaltningschef då Eva Apelvi kommer gå i pension och den 
andra för personalchef då Johan Sandström kommer gå över till förvaltningen för 
Individ & Familjeomsorg på heltid.  

Ulrika Högstrand (KD) förmedlar beröm från en bekant till förvaltningen.  

Maj-Britt Rane-Andersson (S) frågar om presidiet har en arbetsordning. Ordförande 
Hravn Forsne (M) svarar att presidiet inte har en arbetsordning.  

Ermin Škorić (S) frågar om det kommer bli en organisationsförändring. 
Förvaltningschef Arian Faily svarar att hela organisationen håller på att ses över men 
att det inte finns ett färdigt förslag.  

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