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Datum

2020-02-19

§1
Dnr 2020-00104
Information: Barnkonventionen som lag
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Emma Snelder, utvecklare vid förvaltningen Kultur & Fritid, informerar om
barnkonventionen, att den har blivit lag och att den trädde i kraft den 1 januari 2020.
1989 kom Barnkonventionen och innehåller rättigheter för alla barn upp till 18 år
samt består av 54 artiklar. Barnkonventionen vilar på fyra grundprinciper, vilka är:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets
bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och
erfarenhet
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte
enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala
utvecklingen
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn
ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till
barnets ålder och mognad
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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Datum

2020-02-19

§2
Information: Digga Halland

Dnr 2020-00105

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Johanna Sporrong informerar om projektet Digga Halland. Digga
Halland är ett tvåårigt samverkansprojekt som genomför kompetenshöjande insatser
för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet med projektet är att
öka förutsättningarna för medarbetarna att möta den digitala utvecklingen. I projektet
ingår Högskolan i Halmstad, Region Halland samt samtliga halländska kommuner.
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och av samtliga ingående
parter i projektet. Samtliga deltagande organisationer har gemensamt tagit fram och
genomfört projektet. Tillsammans har en webbutbildning om cirka tre timmar tagits
fram och i Kungsbacka kommun ska samtliga månadsanställda genomföra denna
kompetensutveckling gällande digitalisering. I Kungsbacka kommun har
förvaltningen för Vård & Omsorg utöver detta valt att inom ramen för Digga Halland
införa rollen digitaliseringscoach som arbetar 10 % av sin ordinarie arbetstid med
uppdraget. Digitaliseringscoacherna har bland annat varit en del av att ta fram en
modell för omhändertagandet och testandet av idéer från medarbetare.
Digitaliseringscoacherna har även besökt alla arbetsgrupper runt om på förvaltningen
för att diskutera digitalisering, utifrån ett underlag som de själva varit med och tagit
fram. Projektet avslutas under 2020 och fokus för resterande del av projektet är att
utvärdera projektet och ta tillvara på digitaliseringscoachernas kompetens och
engagemang genom att se över lösningar för att implementera coachernas arbete i
befintlig organisation.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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Datum

2020-02-19

§3
Dnr 2019-00176
Information: Upphandling driftentreprenad - Vickan och Ekhaga vårdoch omsorgsboende
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Linda Tilander informerar om upphandlingen av driftentreprenad
på Vickan och Ekhaga vård- och omsorgsboende och att anbudsgivarna i form av
Fursten AB, Förenade Care AB, Humana Omsorg AB samt Vardaga Äldreomsorg
AB igår under eftermiddagen den 18 februari 2020 meddelades tilldelningsbeslut.
Vardaga Äldreomsorg AB har efter genomförd utvärdering erhållit högst totalpoäng
för kvalitet och har därmed inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Förvaltningschef har med stöd av delegering (Delegeringsförteckning,
Nämnden för Vård & Omsorg beslutad 2019-03-20, dnr NVO 2019:41 § 24, punkt nr
7.1) fattat beslut om att godkänna förvaltningen för Service, Inköps förslag till
tilldelningsbeslut och tilldela Vardaga Äldreomsorg AB som leverantör av
driftentreprenaden. I och med tilldelningen infaller en avtalsspärr då anbudsgivarna
har möjlighet att överpröva beslutet. Avtal kan tecknas först därefter och om inte
någon av anbudsgivarna under tiden för avtalsspärr lämnat in en överprövning av
beslutet till allmän förvaltningsdomstol och denna förordnat om åtgärder. Under
förutsättning att avtal kan tecknas och att Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
ger leverantören tillstånd att driva boendet är driftstarten för entreprenaden 2021-0401.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum

2020-02-19

Dnr 2020-00072

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvarar socialt
ansvarig samordnare, Sas, för att upprätta en årlig kvalitetsberättelse.
Kvalitetsberättelsen beskriver det kvalitetsarbete som genomförts inom Vård &
Omsorgs samtliga verksamhetsområden, både inom kommunal och privat regi, under
2019. Kvalitetsberättelsen utgör en översiktlig bild och är skriven för en bred
målgrupp. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen Socialtjänstlagens område.
Den sammanfattande bedömningen är att kvaliteten inom nämndens
verksamhetsområde är god. Verksamheterna arbetar aktivt med att skapa
förutsättningar för ett systematiskt arbete som går i linje med de sex områden för god
kvalitet som Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har tagit
fram.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Kvalitetsberättelse 2019
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Datum

2020-02-19

§5
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020-00063

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg fastställer den upprättade patientsäkerhetsberättelsen
för 2019.
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 samt
vilka resultat som har uppnåtts. En övergripande strategi på inriktning för
patientsäkerhetsarbetet under nästkommande år ska beskrivas. Berättelsen ska hållas
tillgänglig för allmänheten
Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i
förvaltningen för Vård & Omsorg är av god kvalitet i verksamheten utifrån de
uppsatta mål, statistik samt utifrån granskningar och uppföljningar som genomförts.
Enligt medicinskt ansvarigas bedömning behöver dock förvaltningen inom områdena
informationssäkerhet och dokumentation vidta åtgärder för att ur ett
patientsäkerhetsperspektiv nå upp till intentionerna i de lagar, föreskrifter, nationella
och lokala riktlinjer som finns.
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen i verksamhetssystemet Combine behöver
säkras.
Systematiskt kvalitetsarbete ska genomsyra informationssäkerhetsarbetet främst
avseende riskanalys och uppföljning på förvaltningsnivå. Att
informationssäkerhetsarbetet ingår som en del i ledningssystemet.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Patientsäkerhetsberättelsen
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Datum

2020-02-19

§6
Dnr 2018-00177
Uppföljning: Intern kontrollplan 2019
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad uppföljningsrapport för intern
kontroll 2019.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har intern kontroll gjorts på flera av nämndens verksamhetsområden.
Sammanfattningsvis återfinns de allvarligaste bristerna i följsamheten till riktlinjerna
för delegering och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Inom informationssäkerhet
finns åtgärder som förs över och följs upp i 2020 års interna kontrollplan och det är
värt att notera att den interna kontrollplanen för 2020 innehåller ytterligare
granskningar och kontroller på detta område. 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 tillfredsställande 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
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Uppföljningsrapport intern kontroll 2019
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Datum

2020-02-19

Dnr 2020-00073

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad årsredovisning 2019.
Sammanfattning av ärendet
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. 2019 har varit ett händelserikt år
med implementering av digitala nycklar och planeringsverktyg för tid- och
insatsregistrering. Vi har granskats på området informationssäkerhet, arbetat för
godare måltider och alla hemtjänstutförare har fått tillstånd från IVO för att bedriva
verksamhet. 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
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Årsredovisning 2019
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Datum

2020-02-19

§8
Dnr 2020-00111
Underlag till kommunbudget 2021 och plan 2022-2023
Beslut
Nämnden för Vård och Omsorg godkänner underlag till Kommunbudget 2021, plan
2022–2023.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag
Kommunbudget 2021, plan 2022–2023 tillsammans med bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Nämndens underlag till Kommunbudget 2021, plan 2022-2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
nämnden äskar tillägg om 35 miljoner kronor år 2021 samt 30 miljoner kronor år
2022 och 2023.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag samt ett tilläggsyrkande. Ordföranden (M) ställer proposition
om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på Maj-Britt Rane Anderssons (S)
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår det.
Protokollsanteckning
Maj-Britt Rane Andersson (S) och Susanne Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerare
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§9
Förändring av dagordning

Dnr 2020-00188

Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane Andersson (S) anmäler ett extra ärende "Projekt restauranger".
Ordförande Lisa Andersson (M) föreslår att ärendet tas upp som sista punkt på
dagordningen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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Datum

2020-02-19

§ 10
Dnr 2020-00089
Ombudget för drift och investeringar samt resultatfond 2019
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner begäran om ombudget och resultatfond och
överlämnar till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar in sitt underlag för ombudget
och resultatfond till kommunfullmäktige tillsammans med bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Blankett ombudget och resultatfond
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Datum

2020-02-19

Dnr 2019-00273

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg överlämnar de äldrelägenheter som inte är att betrakta
som kategoriboende, utifrån Socialstyrelsens definition, till Kommunstyrelsen vid
halvårsskiftet 2020.
Nämnden för Vård & Omsorg hemställer åt Kommunstyrelsen att vidta de åtgärder
som krävs för att förmedla dessa lägenheter genom den kommunala bostadskön till
åldersgruppen över 70 år.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar i dag för förmedling av lägenheter som inte
föregåtts av en biståndsbedömning. Förmedlingen av lägenheter utan
biståndsbedömning ligger utanför nämnden för Vård & Omsorgs grunduppdrag och
förvaltningen föreslår att ansvaret för lägenheterna överlämnas till Kommunstyrelsen
och att förmedling genom den kommunala bostadskön till åldersgruppen över 70 år.
Beslutsunderlag
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar avslag på förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane Anderssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane
Anderssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Protokollsanteckning
Maj-Britt Rane Andersson (S) och Susanne Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet.
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Datum

2020-02-19

§ 12
Dnr 2019-00020
Kvartalsrapport 4 för ej verkställda beslut år 2019
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 av ärendet
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. Dessa återfinns i tabellen nedan
som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. Nämnden för Vård & Omsorg och
kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen
för vård och omsorg. Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på
individnivå varje kvartal. Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den
31 december 2019, 60 beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts
inom 3 månader. Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.

Justerare
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Datum

2020-02-19

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1
2
3
4

2019

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har
verkställts inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till
fler erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav

22

42

53

60

3

13

8

8

4

2

0

0

1
0
5
9

12
1
2
12

21
1
3
20

23
0
7
22

22

42

53

60

- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader

17

33

26

36

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

1

6

19

22

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

3

0

5

1

1

3

3

1

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa

22

42

53

60

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare
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Datum

2020-02-19

§ 13
Dnr 2020-00100
Anmälan av delegeringsbeslut fattade under december 2019 och januari
2020 och 2020-02-18
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade
under perioden 2019-12-01 – 2020-01-31 och 2020-02-18.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstepersoner i enlighet med nämnden för Vård & Omsorg delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Justerare

Nr.

Delegat

Beskrivning

5.1.1,
5.1.2
5.1.3,
5.1.5
5.1.6,
5.1.7
5.1.8,
5.1.9
5.1.10,
5.1.11
5.1.12,
5.1.13

Biståndshandläggare 910 fattade delegeringsbeslut
(varav 14 avslag)

2019-12-01 2020-01-31

5.1.4

Verksamhetschef

2020-01-15

5.2.1,
5.2.2
5.2.3,
5.2.4
5.2.5,
5.2.6

Socialsekreterare

Beslut om köp av plats i annan
kommun eller förvaltning
25 fattade delegeringsbeslut
(varav 1 avslag) avseende
personer som har insatser enligt
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

5.3.1

Avgiftshandläggare

2019-12-01 2020-01-31

5.3.2

Enhetschef bistånd

302 beslut om avgift för
hemtjänst, dagverksamhet och
avgifter i särskilt boende
Beslut om
nedsättning/avskrivning av
Expedierat/bestyrkt

Beslutsdatum

2019-12-01 2020-01-31

2019-12-27
kreditering
nov faktura
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Datum

2020-02-19

avgift för insatser inom vård &
omsorg
126 fattade beslut om
bostadsanpassningsbidrag, varav
3 återkallade

5.4.1

BAB-HL (max 10
prisbasbelopp)
VC (Över 10
prisbasbelopp)

5.4.2

BAB-HL (max 10
prisbasbelopp)
VC (Över 10
prisbasbelopp)

2 fattade beslut om bidrag till
återställning av anpassade
bostäder

2019-12-05
2019-12-18

5.4.3

BAB-HL (max 10
prisbasbelopp)
VC (Över 10
prisbasbelopp)

28 fattade beslut om
reperationsbidrag

2019-12-01 2020-01-31

5.5.6

Biståndshandläggare Yttrande i ärende rörande
godmanskap eller förvaltarskap

2020-01-23
2020-01-20

6.3.1

Socialt ansvarig
samordnare

2019-12-01 2020-01-31

7.1

Förvaltningschef

7.1

Förvaltningschef

26 stycken fattade
delegeringsbeslut, utredning och
beslut avseende inrapporterade
missförhållande/påtaglig risk för
missförhållande.
Dispens för avsteg från avtal
18/52 gällande nattbemanning
på Kolla vård- och
omsorgsboende (avslag)
Tilldelningsbeslut
driftentreprenad Vickan och
Ekhaga vård- och
omsorgsboende

2019-12-01 2020-01-31

2019-12-16

2020-02-18

Beslutsunderlag
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare
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Datum

2020-02-19

§ 14
Dnr 2020-00101
Redovisning av inkomna skrivelser under december 2019 och januari
2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar redovisningen av inkomna skrivelser för
perioden
2019-12-01 – 2020-01-31 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2019-12-01 – 2020-01-31 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Vård & Omsorg:
Protokollsutdrag, §8 Uppstart av projekt enligt lokalplan för nytt vård- och
omsorgsboende
Att omsätta IBIC från teori till praktik
Protokollsutdrag, §6 Uppdrag om att införa Lätt & Rätt i Kungsbacka
Broschyr
Kommunikationspolicy
Protokollsutdrag, KF §184 Antagande av kommunikationspolicy
Riktlinjer för integration
Protokollsutdrag, KS §275 Antagande av reviderade riktlinjer för integration
Protokollsutdrag, KF §192 Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
Information till avdelningen för äldreomsorg
Protokollsutdrag, KF §181 Sammanslagning av byggnadsförvaltningen och
förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd
Riktlinjer för krisberedskap och civilt försvar perioden 2019-2022
Protokollsutdrag, KF §190 Antagande av riktlinjer för krisberedskap och civilt
försvar
Protokollsutdrag, KF §189 Antagande av säkerhets- och beredskapspolicy
Säkerhets- och beredskapspolicy
Protokollsutdrag, §188 Antagande av reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för krisledningsnämnden
Protokollsutdrag, KF §185 Rapport från Nämnden för Vård & Omsorg om ej
verkställda beslut, kvartal 2 2019
Justerare
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Datum

2020-02-19

Ombud till samverkansgrupper
Protokollsutdrag, §198 Förlängning av ersättningsmodell inom hemsjukvården i
Halland
Protokollsutdrag, §94 Förlängning av ersättningsmodell inom hemsjukvården i
Halland
Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t.o.m. (2020-06-30)
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Region Halland
Protokollsutdrag, §190 Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Protokollsutdrag, §92 Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Reglemente för Patientnämnden i Halland
Protokoll 2019-12-06
Brev om parkering
Protokollsutdrag, § 276 Beslut om lönestruktur för 2020
Allmänmedicinsk beredskapsjour
Planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan
Uppföljning av svar från kommuner och regioner på öppet brev
Beslut om tillstånd att bedriva hemtjänst
Tillståndsbevis, Bilaga till beslut
Beslut gällande anmälan enligt lex Sarah
Protokollsutdrag, § 75 Beslut om vårdriktlinjer samt övergripande riktlinjer
Protokollsutdrag, § 75 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens
samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2020
Protokollsutdrag, § 133 Beslut om förlängning av avtal om ersättningsmodell för
hemsjukvården i Halland
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Inkomna skrivelser 2019-12-01 – 2020-01-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare
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Datum

2020-02-19

§ 15
Dnr 2020-00103
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Justerare

•

Förvaltningschef Lillemor Berglund informerar om förvaltningsbudgeten i
form av broschyren "Det här ska vi göra i Vård & Omsorg förvaltningsbudget
2020".

•

Verksamhetschef Maria Hallberg informerar om pågående
förvaltningsövergripande projekt enligt utvecklingskartan i
Förvaltningsbudgeten 2020.

•

Förvaltningschef Lillemor Berglund informerar om att verksamhetschefen för
Myndighet Pia Berglund har fått ett uppdrag om att sitta med i en arbetsgrupp
för att säkerställa processerna inom ”Trygg och effektiv utskrivning” med
kommunrepresentanter från halländska kommuner och Region Halland.

•

Ekonomichef Annakarin Svennebjer informerar om hur långt förvaltningen
har kommit i effektiviseringsarbetet med budget i balans.

•

HR-chef Johan Sandström informerar om ”Call for care” som är en tjänst för
sjuk- och friskanmälan, att den fungerar bra och att den är uppskattad.

•

Verksamhetschef för Kvarboende och Hemsjukvård Ann-Helen Svensson
informerar om IntraPhone och att ruttoptimeringen ses över i hemtjänsten och
att projekt har inletts i hemtjänstgrupperna för att förbättra kontinuiteten.
Projektet finansieras utifrån tilldelade medel från kommunbudgeten.

•

Verksamhetschef för Vård- och omsorgsboende och Rehab Heléne
Ljungqvist informerar om förändringen av dagomsorg, att Källarbacken,
Linden, Näckrosen, Solliden och Korallen ska flytta in till vård- och
omsorgsboendena och att ett arbete kring detta pågår, bland annat genom
risk- och konsekvensanalyser.

•

Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi informerar om att hon har rekryterat
en ny nämndsekreterare som heter Carl Odhnoff. Carl kommer att börja
arbeta två dagar i veckan i början på mars till dess att han börjar arbeta heltid
i början på maj.

•

Registrator Cecilia Wahlgren informerar om diarieföring av inkommande och
utgående handlingar i form av exempelvis enkäter och enkätsvar.

•

Förvaltningschef Lillemor Berglund informerar om det världsunika projektet
genom samarbetet mellan Kungsbacka kommun, Halmstad kommun, Region
Halland och Högskolan i Halmstad som handlar om att skapa ett välfungerade
virtuellt sjukhus, Det virtuella sjukhuset testas med Åsa vårdcentral och Åsa
hemsjukvård som piloter.
Expedierat/bestyrkt
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller det.

Justerare
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Datum

2020-02-19

§ 16
Dnr 2020-00189
Socialdemokraternas förslag "Projekt restauranger"
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg behandlar inte ärendet i sak, utan återlämnar ärendet
till Maj-Britt Rane Andersson (S) med hänvisningen att förslaget lämnas till ansvarig
nämnd.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane Andersson (S) har vid dagens sammanträde anmält ett extra ärende
gällande att samtliga restauranger på vård- och omsorgsboenden blir kvar men driver
det som projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten på
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Maj-Britt Rane Andersson (S), 2020-02-19
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden ska behandla
ärendet i sak under dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att inte
behandla ärendet, utan återlämnar ärendet till Maj-Britt Rane Andersson (S) med
hänvisningen att förslaget lämnas till ansvarig nämnd då det är nämnden för Service
som ansvarar för personalen i restaurangerna och nämnden för Vård & Omsorg inte
kan besluta om projekt som bara rör andra nämnders ansvarsområden.
Protokollsanteckning
Maj-Britt Rane Andersson (S) och Susanne Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerare
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