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2019-02-20

§2
Budgetläget 2020 och framåt
Beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning
Ann-Charlotte Järnström och Christina Hermansson informerar om kommunbudget
2020. Bland annat redovisas tidplan, demografi, årets resultat för Kungsbacka
kommun utifrån arbetet med kommunbudget.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§3
Redovisning av delegeringsbeslut - Tilldelningsbeslut driftentreprenad
Kolla vård- och omsorgsboende
Dnr VO/2018:128
Beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut från förvaltningschef avseende tilldelningsbeslut
driftentreprenad Kolla Vård & Omsorgsboende godkänns.
Sammanfattning

Förvaltningschef har beslutat, på delegation för nämnden för Vård & Omsorg att
godkänna förvaltningschefen för Service, Inköps förslag till tilldelningsbeslut i
upphandlingen av driftentreprenad Kolla vård- och omsorgsboende och tilldela
Vardaga AB som leverantör.

Beslutsunderlag,

Delegeringsbeslut tilldelning driftentreprenad Kolla vård- och omsorgsboende 18-52,
2019-02-02
Tilldelningsbeslut, 2019-02-07
Upphandlingsprotokoll, 2019-01-18
Protokoll MBL § 38 Förhandling, 2019-01-22

Justerare
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2019-02-20

§4
Godkännande av ny utförare inom kundval, hemtjänsten Kungsbacka
kommun, Blommans hemtjänst och service i Halland AB
Dnr VO/2018:151
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut från tillförordnad förvaltningschef avseende
godkännande av ny utförare inom kundval, hemtjänst godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad Förvaltningschef har på delegation för Nämnden för Vård & Omsorg
beslutat att godkänna Blommans hemtjänst och service i Halland AB, 556974-4773
som utförare av hemtjänstinsatser i Kungsbacka kommun. Godkännandet gäller för
både omsorgs- och servicetjänster.
Förvaltningen tecknar avtal med utföraren i enlighet med Lag (2008:962) Om
Valfrihet, LOV, inom område 2 och 3 enligt nedan tabell.
Namn

Beskrivning

Omfattas i avtal med Blommans
hemtjänst och service i Halland AB

Område 1

Frillesås och Åsa

Nej

Område 2

Fjärås, östra centrala Kungsbacka samt
östra delen av kommunen

Ja

Område 3

Västra centrala Kungsbacka samt
Anneberg

Ja

Område 4

Kullavik, Särö

Nej

Område 5
Område 6

Vallda
Onsala

Nej
Nej

Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Beslut, Godkännande av ny utförare inom kundval, hemtjänsten Kungsbacka
kommun, Blommans hemtjänst och service i Halland AB, 2019-01-24

Justerare
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§5
Kvalitetsberättelse 2018
Dnr VO/2019:10
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvarar Socialt
ansvarig samordnare, Sas, för att upprätta en årlig kvalitetsberättelse.
Kvalitetsberättelsen omfattar det kvalitetsarbete som genomförts inom Vård &
Omsorgs verksamheter under 2018. Kvalitetsberättelsen utgör en översiktlig bild och
är skriven för en bred målgrupp. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen
Socialtjänstlagens område.
Utvecklingsområden för 2019 kommer att vara:
Att verksamheten fokuserar på förvaltningen av och den fortsatta
implementeringen av Ibic.
Att dokumentationen i verksamhetssystemet Combine och även att
integrationen med planeringsverktyget Intraphone säkras. Vidare att
personalen får utbildning och stöd i arbetet med de digitala verktygen.
Att ett digitalt system för händelserapportering tas i bruk som är heltäckande
för alla verksamheter inom Vård & Omsorg.
Att ta fram en riktlinje för informationssäkerhet i förvaltningen.
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-02-01
Kvalitetsberättelse 2018

Justerare
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§6
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Dnr VO/2019:9
Beslut

Nämnden för Vård & Omsorg fastställer den upprättade patientsäkerhetberättelsen
för 2018
Sammanfattning av ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren upprätta en årlig
patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och
vilka resultat som uppnåtts. En övergripande strategi på inriktning för
patientsäkerhetsarbetet under nästkommande år ska beskrivas. Berättelsen ska hålla
tillgänglig för allmänheten.
Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i
förvaltningen för Vård & Omsorg är av god kvalitet utifrån de uppsatta mål, statistik samt
utifrån granskningar och uppföljningar som genomförts. Det har under året har funnits
allvarliga brister i verksamhetssystemet Combine som har inneburit
patientsäkerhetsrisker. De områden som ur ett patientsäkerhetsperspektiv är extra viktiga
att fokusera på under 2019 och som behöver utvecklas för att nå upp till intentionerna i de
lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer som finns är enligt medicinskt
ansvarigas bedömning:
1. Att hälso- och sjukvårdsdokumentationen i verksamhetssystemet Combine säkras.
2. Att ett digitalt system för händelserapportering tas i bruk som är heltäckande för
alla verksamheter inom Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.
3. Att ett digitalt system för signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser tas
i bruk som är heltäckande för alla verksamheter inom Vård & Omsorg och Individ
& Familjeomsorg.
4. Att ta fram en riktlinje för informationssäkerhet i förvaltningen.
5. Att en enkät kring hälso- och sjukvårdsområdet tas fram som är möjlig för
patienter med kognitiva nedsättningar att besvara.
Beslutsunderlag

Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Patientsäkerhetsberättelse 2018, 2019-01-14
Beslutet skickas till

Förvaltningen för Individ & Familj
Justerare
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§7
Lex Maria Combine
Dnr VO/2019:3
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den 13 december 2017 togs verksamhetssystemet Combine i drift för hälso- och
sjukvårdsverksamheten inom förvaltningen för Vård & Omsorg. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska Lex Maria-anmälde i februari 2018 brister i systemet utifrån att det
innebar patientsäkerhetsrisker då systemet hade återkommande driftstopp. Det
upprättades handlingsplaner och åtgärder vidtogs.
Under 2018 har det uppmärksammats ett flertal brister i verksamhetssystemet
Combine som tillsammans bedömts innebära risker för allvarlig vårdskada. Den mest
riskfyllda bristen innebär att dokumentation stundtals försvinner ur systemet vilket
innebär att journalen inte bedöms vara tillförlitlig. Att journalsystemet inte är
tillförlitligt och säkert innebär risker gällande patienternas vård, rehabilitering och
behandling. Att journaluppgifter inte är säkrade och tillgängliga kan leda till allvarlig
vårdskada.
En risk och konsekvensanalys är genomförd utifrån de risker som är
uppmärksammade vilken medför att en handlingsplan med åtgärder upprättas av
verksamhetschefer för hälso- och sjukvård och verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Beslutet skickas till
Inspektionen för Vård & Omsorg

Justerare
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§8
Uppföljningsrapport internkontroll
Dnr VO/2018:218
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad uppföljningsrapport för
internkontroll 2018
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har intern kontroll gjorts på flera av nämndens verksamhetsområden.
Mer omfattande brister har återfunnits i följsamheten till riktlinjerna för delegering
och avvikelsehantering, processen ansökan- verkställighet samt den enskildes
delaktighet i genomförandeplanen. Även fakturor med representationskostnader
visade på behov av ytterligare information och utbildning. På de områden där brister
har konstaterats har åtgärder genomförts.
Resultatet av arbetet med intern kontroll samt självskattningen visar att nämndens
verksamhetsområde präglas av tillfredställande strukturer. Det är på intet sätt så att
nämndens verksamhetsområde inte har uppvisat några brister, men det finns
fungerande arbetssätt för att hantera uppkomna brister. Då brister upptäcks i
samband med att kontrollmoment genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna följs upp
för att säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser nämnden att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Uppföljningsrapport internkontroll 2018
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§9
Årsredovisning 2018
Dnr VO/2018:217
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad årsredovisning 2018.
Sammanfattning
I årsredovisningen beskrivs hur förvaltningen har arbetat med de mål, inriktningar
och direktiv som kommunfullmäktige och nämnd har gett förvaltningen, samt vad
som hänt och påverkat förvaltningen under året. 2018 har varit ett händelserikt år,
med byte av verksamhetssystem, öppnade av ett nytt vård- och omsorgsboende,
”Sandlyckan”, beslut om att Kultur & Fritid tar över träffpunktsverksamheten, många
nya mobila och digitala arbetssätt har initierats såsom digital nyckelhantering, digital
signering och planeringsverktyg för tid- och insatsregistrering.
Det är fortsatt en hård konkurrens på arbetsmarknaden, och förvaltningen har
genomfört flera initiativ för att minska personalomsättningen och söka nya sätt att
möta medarbetarnas önskemål och kundernas behov i personalplaneringen. Dessa har
bland annat inkluderat försök att separera omsorgsinsatser från serviceinsatser.
Trots ett flertal utmaningar i verksamheten, så har god- och säker vård och omsorg
levererats och förvaltningen har lyckats bedriva verksamheten inom budgeterad ram.

Beslutsunderlag

Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 10
Förslag till ombudget för drift och investeringar samt resultatfond 2018
Dnr VO/2019:6
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner begäran om ombudget och resultatfond och
överlämnar till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar in sitt underlag för ombudget
och resultatfond till kommunfullmäktige tillsammans med bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Blankett ombudget och resultatfond
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 11
Taxor för nyttigheter 2019
Dnr VO/2018:153
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg fastställer taxorna för 2019 för följande nyttigheter,
samt att dessa nyttigheter kopplas till det index som Service Måltid använder.
Mat, korttidsplats, 127 kronor per dygn
Mat, helabonnemang, särskilt boende, 3 751 kr per månad
Matportion, ordinärt boende, 65 kronor per portion
Lunch och fika, dagomsorg 65 kronor per dag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-16 beslut om att taxorna inom Vård & Omsorg
och Individ & Familjeomsorg ska vila på i huvudsak samma beräkningsgrund.
Taxor som direkt har en koppling till lagstiftning och biståndsbeslut uppräknas
årligen med ett prisbasindex.
Taxor för nyttigheter som avser sådant som tillhandahålls av verksamheterna som ett
led i kommunens omsorg om invånarna, till exempel mat- och hygienabonnemang på
boende, mat och fika på dagomsorg ska vara kopplade till samma index som Service
Måltid använder för årliga uppräkningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Kommunfullmäktige 2016-06-16 §97
Nämnden för Vård och Omsorg, 2016-02-17 §11
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 12
Stängning av Pölagårdens matsal
Dnr VO/2019:4
Beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning
Vård och omsorg har en matsal, öppen för daglig lunchservering, på Pölagården.
Serveringen drivs av Service måltider på uppdrag av Vård & Omsorg. I lokalerna
finns idag ingen annan verksamhet som är beroende av köket. Service har av
organisatoriska skäl samt av bemanningsskäl svårt att i framtiden tillhandahålla
tjänsten i samma omfattning och struktur. Antal gäster till matsalen är i genomsnitt
cirka 10 st per dag. Gästerna kommer från lägenheterna i anslutning till boendet och
betalar måltiderna via abonnemang eller kontant. Servering till så få gäster medför
självklart en hög kostnad för varje måltid. Varje serverad lunch kostar kommunen
243 kr i dagsläget.
Förvaltningen ställer sig bakom förvaltningen för Service beslut att stänga
matsalsserveringen och istället tillgodose behovet av lunchmåltider med
portionsförpackade måltider. Beslutet kommer att innebära en besparing för Vård
och Omsorg på ca 574 000 kr per år.
Årskostnad för lunchserveringen på Pölagården:
Serveringskostnad
Hyra kök

709 000 kr
135 000 kr (kostnad som kvarstår då det inte går att säga
upp enskilda lokaler i huset)

Total besparing:

574 000 kr

Det kommer att finnas fortsatt möjlighet för kunderna att vara och äta i matsalen.
Kunder med biståndsbeslut kan få matportioner levererat till sin lägenhet och med
insatsen måltidshjälp kan de få hjälp att ta sig till matsalen för att äta tillsammans.
Detta för att effekten då serveringen stängs minimeras. Kunderna kan fortsätta äta
tillsammans i matsalen.
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-02-01

Justerare
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§ 13
Yttrande till Förvaltningsrätt - Föreläggande
Dnr VO/2019:7
Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut från ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
avseende yttrande till Förvaltningsrätten godkänns.
Sammanfattning
På grund av kort svarstid har ordförande på nämndens vägnar upprättat och skickat in
ett skriftligt yttrande i rubricerat ärende. Beslutet är fattat i enlighet med nämnden för
Vård & Omsorgs delegeringsförteckning, 2017-12-13. 5.5.1, att ordförande har rätt
att fatta beslut på nämndes vägnar i brådskande beslut.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut, 2019-01-23
Yttrande till Förvaltningsrätten, 2019-01-23
IVO:S ansökan om utdömande av särskild avgift 2018-12-18

Justerare
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§ 15
Kvartalsrapport 3, ej verkställda beslut 2018
Dnr VO/2018:31
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1
§ som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2018, 19
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-21
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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§ 16
Kvartalsrapport 4, ej verkställda beslut 2018.
Dnr VO/2018:31
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1
§ som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2018, 9
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-02-05
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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§ 17
Förslag om endast ett öppet sammanträde under 2019
Dnr VO/2018:213
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att endast hålla ett öppet sammanträde under
2019 som äger rum den 16 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Den nya nämnden avser att ha ett öppet sammanträde under sitt första mandatår. Det
öppna sammanträdet kommer hållas den 16 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-01-24
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§ 18
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr VO/2018:33
Beslut

Nämnden för Vård & Omsorg godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
Sammanfattning

För kännedom redovisas 542 fattade delegeringsbeslut (varav 5 avslag) under
perioden 1 – 30 november 2018.
Besluten redovisas i listor med sidnummer 1 - 56, daterade den 12 december 2018 i
ärenden rörande:
- Hemtjänst
-

Trygghetslarm

-

Korttidsplats

-

Växelvårdsplats

-

Omsorgsbidrag

-

Dagomsorg

-

Särskilt boende

-

Hemtjänst på boende

Handläggare inom Individ & Familjeomsorg har fattat 11 delegeringsbeslut avseende
personer som har insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) under perioden 1–30 november 2018. Besluten redovisas i listor med
sidnummer 1–2, daterade den 12 december 2018 i ärenden rörande:
- Hemtjänst
-

Trygghetslarm

-

Omsorgsbidrag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-12-21
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§ 19
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Informationen noteras i protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Helene Ljunqvist informerar att personer varit inne och skräpat ner
på Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende.
Förvaltningschef Lillemor Berglund informerar och förtydligar om insatser i
hemtjänsten med anledning av nytt tidsplaneringssystem i hemtjänsten, som även
uppmärksammats av en lokaltidning. Informationen handlar om att insatser beviljas
efter behov och sedan när planeringen görs uppskattar biståndshandläggaren hur lång
tid det tar att hjälpa kunden att få sina behov tillgodosedda. Denna uppskattade tid är
utgångspunkt för tidsplaneringen av insatser hos kund, men att det är insatsen som är
beviljad och att den tid det tar för att tillgodose kundens behov kan variera.
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