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§ 17
Dnr 2020-00195
Information: Läget kring Covid-19 på förvaltningen för Vård & Omsorg
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om läget kring covid-19
på förvaltningen för Vård & Omsorg. Lillemor förklarar att vård och omsorg är en
samhällsviktig verksamhet, att socialtjänstens verksamheter och den kommunala
hälso- och sjukvården är en viktig del av det svenska samhällets krisberedskap och
att nämnden för Vård & Omsorg är vårdgivare och har det yttersta ansvaret för
kommunens hälso- och sjukvård.
Vidare informerar Lillemor om ansvarsprincipen, vilken är en vägledande princip i
det svenska krishanteringssystemet. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar
för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, till
exempel vid spridning av en allvarlig smitta. Andra principer är likhetsprincipen som
innebär att verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor utsträckning som
möjligt samt närhetsprincipen som innebär att en kris ska hanteras där den inträffar
och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunallagen reglerar
kommunens ansvar inom det egna geografiska området, och av 2 kap. 1 §
Socialtjänstlagen framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som
vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos
kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt
kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunens ansvar för krisberedskap och krishantering inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård utgår från den ordinarie verksamhetens krav på
säkerhet och uthållighet, och från verksamhetens planering för att kunna hantera
tillkommande uppgifter. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav måste
därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna
bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse. De lagar och
bestämmelser som kan vara av särskild betydelse för socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvårdens planering för att kunna hantera konsekvenserna
av en allmän spridning av covid-19 eller liknande infektion är bland annat:

Justerare

•

Förvaltningslagen (2017:900), FL

•

Kommunallagen (2017:725), KL

•

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL

•

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL

•

Patientdatalagen (2014:821), PL

•

Smittskyddslagen (2004:168), SmL
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•

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

•

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

•

Lagen (1990:52) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal
hygien i vård och omsorg

•

Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker

Därutöver finns det särskilda bestämmelser som ska säkerställa att kommuner och
regioner vidtar åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och har en god
förmåga att hantera krissituationer i fred.
•

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH

•

Förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, FEH

Enligt 2 kap. 1–9 §§ LEH har kommuner bland annat ålagts att i sina planer för
extraordinära händelser:
•

genomföra risk- och sårbarhetsanalyser,

•

inrätta en krisledningsnämnd (ordföranden bedömer och beslutar om
situationen är sådan att nämnden ska träda in),

•

utbilda och öva och

•

rapportera till länsstyrelsen

De halländska kommunerna möter Region Halland på tre nivåer varje vecka i form
av:
•

Strategisk grupp, socialchefer, hälso- och sjukvårdsdirektör med flera

•

Socialchefer och närsjukvården

•

Avstämningsmöte om läget på verksamhetsnivå Halland

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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Dnr 2020-00308

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om de beslut hon har
tagit i form av förvaltningschef kopplade till covid-19.
Diarienummer Beslut av förvaltningschef kopplade till covid-19
2020-00366
Avsteg från riktlinje för händelserapportering med anledning av
Corona/covid-19
2020-00367
Avsteg från riktlinje för social dokumentation inom
verkställigheten och riktlinje för myndighetsutövning med
”Individens behov i centrum” IBIC som modell med anledning av
Corona/covid-19
2020-00365
Avsteg från riktlinje god vård och omsorg vid livets slut med
anledning av Corona/covid-19
2020-00364
Avsteg från riktlinje delegering med anledning av Corona/covid19
2020-00363
Förebyggande avsteg från basala hygienrutiner inom kommunal
vård och omsorg med anledning av Corona/covid-19
2020-00369
Informationsskärmar i verksamheterna
2020-00368
Upprättade riktlinjer och rutiner med anledning av Corona/covid19
2020-00370
Tillfällig begränsning av innehållet i biståndsinsatsen aktivitetstid
med anledning av Corona/covid-19

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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§ 19
Dnr 2020-00095
Tillägg i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner tillägg till ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram kommungemensamma regler för arbetet
med informationssäkerhetsarbetet ”Regler för informationssäkerhet för medarbetare
och förtroendevalda”. För att ytterligare tydliggöra roller och ansvar kring arbetet
avseende informationssäkerhetsarbete och säkerhetsarbete görs ett tillägg i nämndens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tillägget innehåller även
beskrivning på hur nämnd ska ges återrapportering på de aktiviteter och uppföljning
som sker kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Tillägg i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete avseende
informationssäkerhet samt säkerhet, 2020-01-23
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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Dnr 2020-00076

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen anger att kunder ska erbjudas minst sex
måltider varje dag och att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar för att på så sätt
förebygga undernäring och fall. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna
delen av dygnet, med tre huvudmål och tre mindre mål, ges goda förutsättningar för
kunderna att tillgodose sitt behov av energi och näring.
Kungsbacka Vård & Omsorg genomför årligen mätning av måltider samtliga vårdoch omsorgsboenden samt korttidsenhet. 2019 genomfördes mätningen på kunder
med risk för eller konstaterad undernäring och samtidig tillsyn på natten, cirka fem
kunder per enhet. Medelvärdet för nattfastan var elva timmar.
Vårt fokus är att fortsätta sträva efter att minska nattfastan för de personer som
riskerar att utveckla undernäring eller är undernärda. Vårt mål är att alltid erbjuda
kunder som vaknar på natten något att äta eller dricka. Detta är något vi kommer
fortsätta att arbeta med för att förbättra vårt omhändertagande.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-06
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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§ 21
Dnr 2020-00199
Digitala inköp av dagligvaror i hemtjänsten
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg inför digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten i
Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Vård och Omsorg har ett sparkrav på 24 miljoner kronor år 2020.
Verksamheten behöver därför anpassas utifrån givna resurser. En av de föreslagna
åtgärderna är att genomlysa insatsen inköp av dagligvaror till kunder i hemtjänst. En
förstudie har därför genomförts i syfte att utreda möjligheten att införa digitala inköp
av dagligvaror inom hemtjänsten i Kungsbacka. I förstudien har vi använt oss av en
arbetsgrupp med representanter från ett flertal verksamheter som har koppling till
ämnesområdet. Vi har även hämtat in perspektiv från nyckelmålgrupper genom en
gemensam workshop med representanter från pensionärsföreningar, nämndspolitiker
samt fackliga representanter. Förstudien visar sammanfattningsvis följande;
Den tid som går åt för omsorgspersonalen i hemtjänst för inköp av dagligvaror,
bedöms kunna hanteras på annat sätt. Att hantera manuella beställningar, plocka och
packa varor samt frakta hem mat bedöms inte ligga i linje med kärnuppdraget för
undersköterskor och deras kompetens. Betalningsrutinen för kunderna är också
problematiskt i nuvarande system och behöver säkerställas, då personalen hanterar
kundernas pengar och betalkort i samband med insatsen.
Studien visar också att allt fler kommuner idag använder sig av internet-handel för
inköp av dagligvaror, men även för matleveranser inom hemtjänsten. Det innebär att
hemtjänsten bistår kunden med att beställa varorna via nätet och kunden kan då ta del
av utbudet, få inspiration till en varierad kost och göra val. Därigenom ökar
delaktigheten och kvalitén för brukaren. Vanligast är att kommunerna väljer en
helhetslösning för både beställning och leverans, det vill säga en aktör för inköp av
dagligvaror upphandlas där också hela distributionskedjan hem till kunden
säkerställs, men även modeller där kunden fritt kan välja leverantör finns prövade i
några av kommunerna som vi studerat. De samlade effekterna av införande av
digitala inköp har, enligt den information vi fått från kommunerna, varit övervägande
goda. Det gäller bland annat att kunderna upplever en ökad delaktighet och valfrihet,
en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonal samt en kostnadseffektivitet för både kund
och kommun.
Sammanfattande slutsats och rekommendation
Med förstudien ”Digitala inköp av dagligvaror” som grund är förvaltningens samlade
bild att digitala inköp av dagligvaror skapar ett större mervärde för både kunder och
kommun, än dagens inköpssystem. Digitaliseringens möjligheter inom detta område
behöver tas tillvara i syfte att möta kommande kompetensförsörjningsproblematik
samt för att skapa mer delaktighet och inflytande för kunder i deras vardag. Därav
Justerare
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Datum

2020-04-15

föreslås nämnden för Vård och omsorg att besluta om ett införande av digitala inköp
i Kungsbacka kommun.
Förvaltningen bedömer dock att ett pilottest av digitala inköp inom hemtjänsten
(egen regi) i Kungsbacka är nödvändig. Detta då det återstår frågor av
implementerande karaktär, som exempelvis hur ett system för digitala inköp av
dagligvaror i Kungsbacka skulle kunna införas, både vad gäller organisation,
arbetssätt och teknik. Denna grund för ett nytt system för digitala inköp behöver tas
fram och därefter testas i en liten skala (pilottest) innan breddinförande.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård och Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-14
Förstudie Digitala matinköp, 2020-02-14
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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§ 22
Förstudie måltider i hemtjänst

Dnr 2020-00122

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att distribution av måltider i hemtjänst
övergår till att beställas och levereras via digitala inköp i dagligvaruhandeln.
Sammanfattning av ärendet
Vård & Omsorg har ett sparkrav på 24 miljoner kronor år 2020. Verksamheten
behöver anpassas utifrån givna resurser. Flera områden ses över, däribland leveranser
av måltider till hemtjänstkunder. Ambitionen är att behålla all personal och istället ta
vara på de möjligheter som den digitala utvecklingen kan ge. Målet är att
effektivisera verksamheten och samtidigt ge större möjligheter till flexibilitet och
valfrihet för den enskilde.
Förvaltningen för Service ansvarar idag för produktion och kvalitet av måltiderna
och kan komma att påverkas om ny inriktning beslutas, varför arbetet med förstudien
genomfördes gemensamt mellan förvaltningarna. I arbetsgrupperna har
representanter från verksamhetsområdena hemtjänst, myndighet och ekonomi samt
förvaltningen för Service ingått. En workshop har hållits tillsammans med
representanter från pensionärsföreningar, nämndspolitiker samt fackliga
representanter.
Förstudien måltider har undersökt alternativ för hemtjänstkundernas måltid och dess
leverans och redovisar tre alternativ av leverans av måltider; varm mat som levereras
dagligen, kyld färdigmat som levereras en gång i veckan och färdigmat som beställs
och levereras via veckovisa inköp i dagligvaruhandeln. Förstudien belyser även
vikten av individanpassningar utifrån kundens behov, så som till exempel behov av
specialkost.
Kungsbacka kommun är ensam i både Halland och Göteborgsregionen med att
leverera varm mat dagligen. Flera kommuner har gått från varm färdigmat som
levereras dagligen till färdig mat som levereras kyld en gång per vecka. Allt fler
kommuner går över till att måltider beställs och levereras via digitala inköp av
dagligvaror och erfarenheterna är övervägande goda.
Effektiviseringspotentialen är cirka 7 miljoner kronor vid en övergång från varm mat
dagligen till att leverera kylda måltider en gång i veckan oavsett om det är via
upphandlad leverantör eller via digitala inköp i dagligvaruhandeln.
Utöver en stor kostnadsbesparing finns det flera positiva effekter med att istället för
varm mat leverera maten kyld. Bland annat kan maten hållas mer näringsrik, det är
lättare att upprätthålla en god livsmedelshygien, hållbarheten är längre och kundens
valfrihet ökar gällande vad och när denne ska äta. Ett förändrat distributionssätt
skulle även frigöra tid och möjlighet för undersköterskor i hemtjänsten att renodla
Justerare
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Datum
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sina arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde.
Förvaltningen för Service ser styrkan i att kunna ställa om sin produktion från att
leverera portioner till att inte leverera portioner, då de kan lägga om arbetet i köken
för att bli mer effektiva. Produktionen av hemtjänstportioner är idag resurskrävande
och omständligt. De negativa konsekvenser som framkommit i förstudien är att
tillsynen samt det sociala mötet som kommer med matleveransen dagligen
försvinner. Det är dock viktigt att förtydliga att matleveransen i sig inte utgör en
tillsyn utifrån ett myndighetsbeslut och att de kunder som behöver tillsyn ej påverkas
av vilket slags matleveranssystem kommunen kommer välja.
Sammanfattande resultat och rekommendation
Förvaltningarna för Vård & Omsorg och Service var, trots förkunskaperna,
överraskade av att finna att så pass många kommuner antingen var i färd med att gå
över- eller redan hade gått över till att sköta mathållningen i hemtjänst via inköp via
dagligvaruhandeln. Förvaltningarna för Vård & Omsorg och Service bedömer att
detta alternativ att organisera måltider i hemtjänst, via inköp i dagligvaruhandeln, är
det mest kostnadseffektiva alternativet men att det även kan medverka till en ökad
kvalitet, flexibilitet och valfrihet för kunden samt bättre arbetsmiljö för våra
medarbetare.
Förvaltningarna för Vård & Omsorg och Service samlade bedömning är att det är
angeläget att utforska vidare vad digitala inköp av dagligvaror kan innebära för
Kungsbacka kommun, i syfte att utforska om digitala dagligvaruinköp och leverans
av måltider går att förena i ett gemensamt system.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-14
Förstudie måltider, 2020-02-14
Förstudie digitala inköp av dagligvaror, 2020-02-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar tillägg enligt följande:
Att nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen för Vård & Omsorg i uppdrag att
bjuda in de i kommunen befintliga restauratörer till en workshop med syfte att
diskutera/utveckla leveranser av måltider.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag och Lisa Anderssons (M) tilläggsyrkande. Ordföranden
(M) ställer proposition på förvaltningens förslag, och finner att nämnden bifaller det.
Ordföranden (M) prövar sedan Lisa Anderssons (M) tilläggsyrkande och finner att
nämnder bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-15

Beslutet skickas till
Nämnden för Service

Justerare
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Datum

2020-04-15

§ 23
Dnr 2020-00144
Indexuppräkning av hemtjänstersättningen 2020
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 2019 innebär den 1 april. I höjningen skall ingå
kompensation för avtalsmässiga kostnader samt kompensation för förändringar i
konsumentprisindex (KPI). Enligt modellen blir ersättningarna för 2019 421
kronor/timme för omsorg och 382 kronor/timme för service.

Omsorg per timme
Service per timme

2019 2020
410 421
372 382

OPI

2,6% 2,7%

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-10
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

2020-04-15

Dnr 2020-00293

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet och ställer sig
bakom analysen.
Sammanfattning av ärendet
Vård & Omsorg har ett negativt resultat efter februari månads utgång. Prognosen för
helåret 2020 visar på ett underskott om -15 miljoner kronor. Under rådande läge med
Covid-19 är prognosläget mycket osäkert.
Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för januari månad är 10,39 procent, vilket är
0,02 procent lägre än samma månad föregående år.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-03-23
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

2020-04-15

§ 25
Dnr 2020-00359
Kvartalsrapporter för ej verkställda beslut år 2020
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 ska 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 kommun hade den 31/3 2020, 63
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

2020-04-15

Kvartal
1

2020

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

Kvartal
3

Kvartal
4

63

13
9
11
1
9
29
72
49

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

9

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

4

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

Kvartal
2

1
63

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-08
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.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerare
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Datum

2020-04-15

§ 26
Dnr 2020-00160
Anmälan av delegeringsbeslut fattade under februari 2020, mars 2020,
2020-01-15, 2020-04-09 och 2020-04-14
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade
under perioden 2020-02-01 – 2020-03-31, 2020-01-15, 2020-04-09 och 2020-04-14.
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 996 fattade delegeringsbeslut
(varav 15 avslag)

2020-02-01 2020-03-31

5.1.4

Verksamhetschef

4 beslut om köp av plats i
annan kommun eller
förvaltning

2020-03-01 –
2020-03-31

5.3.1

Avgiftshandläggare

2020-02-01 –
2020-03-31

5.2.1,
5.2.2
5.2.3,
5.2.4
5.2.5,
5.2.6

Socialsekreterare

3411 beslut om avgift för
hemtjänst, dagverksamhet och
avgifter i särskilt boende
22 fattade delegeringsbeslut
(varav 0 avslag) avseende
personer som har insatser
enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade
(LSS)

5.4.1

BAB-HL (max 10
prisbasbelopp)

58 (inklusive 5 återkallade)
fattade beslut om
bostadsanpassningsbidrag

2020-02-01 2020-03-31

Expedierat/bestyrkt

Beslutsdatum

2020-02-01 2020-03-31
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Datum

2020-04-15

VC (Över 10
prisbasbelopp)
5.4.2

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

4 fattade beslut om bidrag till
återställning av anpassade
bostäder

2020-02-01 –
2020-03-31

5.4.3

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

9 fattade beslut om
reperationsbidrag

2020-02-01 2020-03-31

5.5.4

Biståndshandläggare 2 utfärdande av skriftligt
förordnande för kontaktperson

2020-03-19
och
2020-03-13

5.5.5

Biståndshandläggare 1 anmälan till överförmyndare
om enskilds behov av
förmyndare, förvaltare eller
god man respektive anmälan
om att anordnat
förmynderskap, godmanskap
eller förvaltarskap bör kunna
upphöra

2020-03-27

6.1.1

Ordförande

7 fattade delegeringsbeslut.
Ordförande har rätt att fatta
beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

2020-03-01 –
2020-03-31,
2020-04-09
samt
2020-04-14

6.3.1

Socialt ansvarig
samordnare

20 fattade delegeringsbeslut,
utredning och beslut avseende
inrapporterade
missförhållande/påtaglig risk
för missförhållande

2020-02-01 2020-02-29
samt
2020-01-15

Information om händelser som har rapporteras enligt lex Sarah samt datum, vad
händelserna avser, åtgärder som vidtagits och ställningstaganden i respektive ärende.

Justerare

6.3.1 Beslut fattade på delegering
Händelse
Inrapporte Åtgärder
rad

Beslut

Datum

Hantering av
digitala lås
Diarienummer
2019-00339

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för

2020-02-05

2019-11-24

Samtal med
enskild
medarbetare.
Genomgång av
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2020-04-15

arbetssätt och
rutin. Översyn av
utredningstid.

missförhålland
e.

Bristande
bemötande
Diarienummer
2019-00340

2019-12-03

Löpande lyfta
bemötandefrågor
samt arbeta med
värdegrundsarbet
e i arbetsgruppen
kontinuerligt på
gemensamma
möten. Översyn
av utredningstid.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-20

Bristande
omsorg
Diarienummer
2019-00369

2019-12-14

Gå igenom rutin
för samtliga
personalgrupper
på huset för att
säkerställa
rutinen. Samtal
med enskilda
medarbetare.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-04

Bristande
omläggning av
sår
Diarienummer
2019-00385

2019-12-18

Händelsen som
beskrivs i
rapporten är av
hälso- och
sjukvårdskaraktär
och händelsen
utreds utifrån
vårdskada/risk för
vårdskada.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-01-15

Utebliven
insats
Diarienummer
2020-00007

2019-12-30

Ny rutin avseende Händelsen
informationsöverf utgör inte ett
öring.
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-04

Utebliven
insats
Diarienummer
2020-00003

2019-12-31

Revidering av
arbetssätt och
rutin. Samtal med
enskilda
medarbetare.

Händelsen
utgör påtaglig
risk för
missförhålland
e.

2020-02-04

Händelsen
hanteras som ett
tillbud.
Genomgång på

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för

2020-02-04

Händelse som 2020-01-12
beskriver ett
tillbud,
personalen fick
Justerare
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Datum

2020-04-15

motta verbala
hot
Diarienummer
2020-00071

Justerare

21 (31)

arbetsplatsträff
missförhålland
om skillnad
e.
mellan tillbud och
händelserapporter
ing.

Utebliven
omsorg
Diarienummer
2020-00092

2020-01-20

Den enskilde har
tackat nej till
stöd.
Genomförandepla
n och
bemötandeplan
följs upp.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-04

Utebliven
insats,
handhavandefe
l i system
Diarienummer
2020-00099

2020-01-23

Genomgång av
rutin med
arbetsgrupp,
utbildning till
berörd personal.

Händelsen
utgör påtaglig
risk för
missförhålland
e.

2020-02-04

Glidit ur säng
Diarienummer
2020-00123

2020-01-31

Personal har gjort
ett felaktigt val
och inte haft för
avsikt att
rapportera
händelsen enligt
lex Sarah.
Avsikten var att
rapportera
händelsen som ett
fall. Genomgång
av riktlinje för
händelserapporter
ing.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-05

Glidit ur säng,
hittades på
golvet
Diarienummer
2020-00170

2020-02-11

Personal har gjort
ett felaktigt val
och inte haft för
avsikt att
rapportera
händelsen enligt
lex Sarah.
Avsikten var att
rapportera
händelsen som ett
fall. Genomgång
av riktlinje för

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-18

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2020-04-15

händelserapporter
ing.
Hittades på
golvet, inga
synliga skador
Diarienummer
2020-00174

Justerare

2020-02-15

Personal har gjort
ett felaktigt val
och inte haft för
avsikt att
rapportera
händelsen enligt
lex Sarah.
Avsikten var att
rapportera
händelsen som ett
fall. Genomgång
av riktlinje för
händelserapporter
ing.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-20

Felaktig
2020-02-15
informationsöv
erföring från
annan
vårdgivare
samt
otydlighet i
planerad
hemgång.
Diarienummer
2020-00193

Inga brister inom
kommunens
verksamhet, tagit
emot den enskilde
och utfört omsorg
och omvårdnad
enligt plan.
Upprättat en
vårdkedjeavvikels
e.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-02-28

Bristande
2020-02-09
omsorg
uppmärksamm
at av
patientansvarig
sjuksköterska.
Diarienummer
2020-00150

Samtal med
berörda
medarbetare.
Genomgång av
riktlinje för
händelserapporter
ing, riktlinje för
vård i livets slut
samt tydliggöra
samverkan mellan
enhetschef,
sjuksköterska och
omsorgspersonal.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller påtaglig
risk för
missförhålland
e.

2020-03-04

Bristande
omsorg
uppmärksamm
at av
sjuksköterska.

Samtal med
berörda
medarbetare.
Genomgång av
riktlinje för vård i

Bifynd i
utredning:
Händelsen
utgör en
påtaglig risk

2020-03-04

2020-02-09
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Datum

2020-04-15

Diarienummer
2020-00151

Justerare

23 (31)

livets slut samt
för
tydliggöra
missförhålland
samverkan mellan e.
enhetschef,
sjuksköterska och
omsorgspersonal.

Den enskilde
uppger till
personal att
hen har ramlat
under natten.

2020-02-13

Personal har gjort
ett felaktigt val
och har inte haft
för avsikt att
rapportera
händelsen enligt
lex Sarah.
Avsikten var att
rapportera
händelsen som ett
fall. Händelsen
har hanterats som
vårdskada/risk för
vårdskada.
Genomgång av
riktlinje för
händelserapporter
ing.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller påtaglig
risk för
missförhålland
e.

2020-02-18

Magsjuka på
en enhet
Diarienummer
2020-00227

2020-03-03

Genomgång av
riktlinjen gällande
hur enheten ska
arbeta vid
magsjuka.
Skyddskläder
finns samt tydliga
rutiner. Enheten
har varit stängd
för utomstående
och det har varit
prioritet att
begränsa antalet
personal.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller påtaglig
risk för
missförhålland
e.

2020-03-04

Personal
uppmärksamm
ar att den
enskilde har
ramlat, sår i
ansiktet

2020-03-08

Personal har gjort
ett felaktigt val
och har inte haft
för avsikt att
rapportera
händelsen enligt
lex Sarah.
Avsikten var att

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2020-04-15

Diarienummer
2020-00236

Justerare
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rapportera
händelsen som ett
fall. Händelsen
har hanterats som
vårdskada/risk för
vårdskada.
Genomgång av
riktlinje för
händelserapporter
ing.

Den enskilde
har ätit
kaffepulver.
Diarienummer
2020-00284

2020-03-11

Flyttat handsprit
och övriga
kemikalier såsom
rengöringsmedel,
tvål, och lotion,
till enhetens
tvättstuga.
Pågående
samverkan med
Myndighet för
översyn av
boendeplats.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

Den enskilda
har ätit ur
sopavfallet
Diarienummer
2020-00312

2020-03-19

Ställt undan
farliga produkter i
gemensamhetsutr
ymmena samt
pågående
samverkan med
Myndighet för
översyn av
boendeplats.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

Underrättelse från privat utförare
Händelse
Inrapporte Åtgärder
rad

Beslut

Datum

Utebliven
omsorg
Diarienummer
2020-00132

Händelsen
utgör ett
missförhålland
e.

2019-12-30

2019-10-24

Omedelbart stöd
till den enskilde,
information till
närstående,
tydliggörande av
dagplanering och
ansvarsfördelning
. Ny rutin för
hantering av
Expedierat/bestyrkt
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Datum

2020-04-15

tillfällig ökad
omsorgstyngd.
Händelsen rör
kund som
blivit lämnad
på toalett utan
larm någon
gång mellan
19-20 på
kvällen.
Upptäcktes där
senare av
nattpersonal
21:37.
Information
lämnad
muntligt till
SAS
2019-12-18
Diarienummer
2020-00187

Justerare

2019-12-10

Kund kan komma
att ta av sig
larmet även
fortsättningsvis,
men med
regelbundna
tillsyner och
kontroll att kund
har larm på sig.
Tydlig social
dokumentation
och
genomförandepla
n medför mindre
risk för
upprepning.

Händelsen
utgör inte ett
missförhålland
e eller risk för
missförhålland
e.

2020-01-20

Bristande
2019-12-20
omsorg,
nyinflyttad
kund, bristande
riskbedömning
och klagomål
från anhörig
om bristande
tillsyn och
omsorg
Diarienummer
2020-00202

Tillsättande av
personal, utse
kontaktmän,
utbildning i
kontaktmannaska
p, social
dokumentation,
riskhantering
samt förtydligat
ansvarsfördelning
en.

Händelsen
utgör ett
missförhålland
e.

2020-01-10

Bristande
omsorg,
försenad
förflyttning
Diarienummer
2020-00228

Uppdatera
genomförandepla
n, öka följsamhet
till rutiner
avseende
informationsöverf
öring samt
rapportblad. Se
över delegering
till personal,
utbildning i

Händelsen
utgör ett
missförhålland
e.

2020-01-02

2019-12-11
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Datum

2020-04-15

förflyttningstekni
k.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden
2020-02-01 – 2020-03-31, 2020-01-15, 2020-04-09 och 2020-04-14, och finner att
nämnden bifaller det.

Justerare
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Datum

2020-04-15

§ 27
Dnr 2020-00280
Redovisning av inkomna beslut under februari 2020 och mars 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar redovisningen av inkomna beslut för perioden
2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-02-01 – 2020-03-31 har följande beslut inkommit till nämnden
för Vård & Omsorg:
Diarienummer

Beskrivning

2019-00315

(IVO) Beslut från IVO

2020-00162
2020-00162
2020-00180

(IVO) Beslut om tillstånd att bedriva hemtjänst
(IVO) Tillståndsbevis, Bilaga till beslut
(Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag, KF § 8 Lokala
ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun;
ändringar 2020
(Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag, KF § 7
Antagande av näringslivsstrategi för Kungsbacka
kommun 2030
(IVO) Beslut från IVO
(Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel)
Protokollsutdrag, GNHH
§ 5 Årsredovisning 2019
(Länsstyrelsen i Hallands län) Beslut angående ansökan
om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i
miljöbalken, Frillesås-Rya 2:123 Kungsbacka kommun
(Socialdepartementet) Regeringsbeslut, Utbetalning av
medel för överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
(Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag, KS § 32
Antagande av reviderade riktlinjer för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
(Göteborgsregionen) Protokollsutdrag
Förbundsstyrelsen § 111 Framtidens
vårdinformationsmiljö - tecknande av optioner
(IVO) Beslut från IVO
(Patientnämnden Halland) Protokollsutdrag, § 7 PNH
Verksamhetsberättelse 2019

2020-00181
2019-00108
2020-00196
2020-00198
2020-00158

2020-00201
2020-00281
2019-00087
2020-00327

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-15

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Sammanställning av inkomna beslut 2020-02-01 – 2020-03-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan notera redovisningen av inkomna beslut för perioden
2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

29 (31)

Datum

2020-04-15

§ 28
Dnr 2020-00131
Redovisning av inkomna skrivelser under februari 2020 och mars 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar redovisningen av inkomna skrivelser för
perioden 2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-02-01 – 2020-03-31 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Vård & Omsorg:
Diarienummer

Beskrivning

2020-00146

(Sveriges Kommuner och Regioner) Nationell tillämpning av
Yrkesresan
(Sveriges Kommuner och Regioner) Informationsbrev om
Yrkesresan
(Kommunfullmäktige) Lokala ordningsföreskrifter - Avgift för
användning av offentlig plats
(Kommunfullmäktige) Näringslivsstrategi 2030
(Sveriges Kommuner och Regioner) Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
(Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel) Årsrapport
2019
(Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel) Rapport
intern kontroll 2019
(Sveriges Kommuner och Regioner) Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
(Kommunstyrelsen) Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning
av arbetsmiljöuppgifter
(Sveriges Kommuner och Regioner) Meddelande från styrelsen
vid Sveriges Kommuner och Regioner samt Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en
strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025
(Vårdföretagarna) Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande,
ordförande i omsorgsnämnd/äldrenämnd samt
kommundirektören
(Patientnämnden Halland) Verksamhetsberättelse 2019

2020-00146
2020-00180
2020-00181
2020-00197
2020-00196
2020-00196
2020-00158
2020-00201
2020-00173

2020-00300
2020-00327

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Inkomna skrivelser 2020-02-01 – 2020-03-31
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-15

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan notera redovisningen av inkomna skrivelser för perioden
2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (31)

Datum

2020-04-15

§ 29
Dnr 2020-00103
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
•

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson ger en nationell bild av
covid-19, informerar om att förvaltningen arbetar mycket utifrån covid-19, att
det är mycket frågor från allmänhet och media, att förvaltningen följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, att det sedan några
veckor tillbaka finns en stab med olika funktioner vid förvaltningen för Vård
& Omsorg samt att förvaltningen har förvaltningsledning på tisdagar varje
vecka.

•

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg Lisa Andersson (M) informerar
om att förvaltningen för Vård & Omsorg har ansökt om att bli
modellkommun i välfärdsteknik.

•

Helene Engstrand (KD) framför att hon tycker det har fungerat mycket bra
med tekniken och Teams-mötet.

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

