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§ 44
Ändring av dagordning

Dnr 2020-00102

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ta upp ett tillkommande ärende vid
sittande sammanträde om att rikta uppmaning till Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel (GNHH) om god och nära vård.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Bengt Alderin (C) föreslår under sittande möte att nämnden tar upp ett
nytt ärende om att rikta uppmaning till Gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel (GNHH) om god och nära vård.
Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut om att ta upp
ett nytt ärende om att rikta uppmaning till Gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel (GNHH) om god och nära vård. Ordföranden (C) prövar förslaget och
finner att nämnden beslutar att ta upp ärendet.
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§ 45
Dnr 2020-00463
Information: Granskningsrapport - hanteringen av personuppgifter
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombud Marinette Edlund informerar nämnden om kraven på kommunens
personuppgiftshantering som följer av dataskyddsförordningen och GDPR.
Marinette informerar även om den granskning av Vård & Omsorgs
registerförteckning som har utförts av henne i samverkan med förvaltningen genom
stickprov. Utifrån resultaten av granskningen har Marinette lämnat vissa
rekommendationer till Vård & Omsorg om förbättringar, men Marinette bedömer att
arbetet med registerförteckningen i stort skett systematiskt och att det är troligt att
den fångar in de flesta personuppgiftsbehandlingar som förekommer inom Vård &
Omsorgs verksamheter.
Granskningen av registerförteckningen avslutas i och med rapporten.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport - Förteckning över personuppgiftsbehandlingar
Beslutsgång
Dataskyddsombud Marinette Edlund föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.
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§ 46
Dnr 2020-00461
Granskning av receptbank Goda Måltider
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
2017 fick förvaltningen i uppdrag att redovisa måltidsupplevelsen på vård- och
omsorgsboende och inom hemtjänstens matdistribution. I redovisningen framkom
bland annat att menyerna inte innehöll tillräcklig mängd näring samt bedömningen
att portionsstorlekarna var för stora vilket resulterar i att kunderna inte får i sig rätt
mängd energi och näring. Som en följd av detta beslutades att projektet Goda
måltider skulle genomföras. I projektet skulle en receptbank tas fram med
kvalitetssäkrade och näringsvärdesberäknade recept utifrån gällande
rekommendationer.
Tjänsteskrivelsen redogör för granskningen av ”Receptbank Goda Måltider”.
Granskningen innefattar portionsstorleksmätningar, presentation av
näringsvärdesberäkning av sju veckors kvällsmatsmeny, svinnmätning, redovisning
av resultat på enkät där måltidsombud och enhetschefer på vård- och omsorgsboende
bedömt hur mycket kunderna äter i genomsnitt, redovisning av omvärldsbevakning
av portionsstorlekar inklusive utlåtande från måltidsombud samt en riskanalys utifrån
scenariot att portionsstorlekarna är för stora och/eller har för lågt innehåll av energi
och/eller protein utifrån avtal och rekommendation.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Bilaga: Resultat enkät portionsstorlek, 2020-05-07
Bilaga: Tre portionsstorleksmätningar Halmstad 2015, 2020-05-07
Bilaga: Omvärldsbevakning portionsstorlekar färgkodade, 2020-05-07
Beslutsgång
Dietist Emma Davachi föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Maj-Britt Rane-Andersson (S) vill anteckna till protokollet sin åsikt att förvaltningen
bör fortsätta granska näringsinnehållet i de måltider som serveras till brukare och att
Service bättre bör utnyttja kompetensen hos Vård & Omsorgs dietist för att revidera
sin receptbank.
Liberalerna ställer sig bakom Maj-Britt Rane-Anderssons (S) uttalande.
Justerare
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§ 47
Dnr 2020-00404
Remiss: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg föreslår Kommunstyrelsen att anta remissvaret på
betänkandet SOU 2020:19 och översända det till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har bett Vård & Omsorg att yttra sig över betänkandet SOU
2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit fram ett förslag till yttrande till nämnden
att förslå Kommunstyrelsen att översända till Socialdepartementet.
Förvaltningens förslag är att Kungsbacka kommun ställer sig positiv till betänkandet
för att:


Det tydliggörs att primärvård bedrivs av både region och den kommunala
hälso- och sjukvården



Det konstateras att anställda i den kommunala hälso- och sjukvården
medverkar och utför insatser på specialistnivå



Det föreslås en författningsreglering där det åläggs kommun och region att
samverka i att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvården i
primärvården



Det föreslås även författningsregleringar angående samverkan på utförar- och
individnivå



Det konstateras att forskning, utbildning, uppföljning, medarbetarmedverkan,
dialog med invånarna är viktiga komponenter för att lyckas med
omställningen av sjukvården



Det framgår att om en omställning till att bedriva en mer omfattande
primärvård ska ske måste en resursöverföring i form av kompetens,
utbildning, forskning och ekonomi genomföras från den slutna vården till
primärvården



Det föreslås att ett statligt övergripande omställningsbidrag ska fördelas till
regioner och kommuner för att lyckas med omställningen



Det belyser att det ekonomiska arbetet för både den kommunala och regionala
primärvården behöver ske gemensamt i samverkan på primärvårdsnivå

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-06-03
Remissvar betänkande SOU 2020:19
Justerare
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Beslutsgång
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Anna Gröneberg föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 48
Dnr 2020-00532
Tillkommande ärende: Uppmaning till GNHH om god och nära vård
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att rikta uppmaning till Gemensam nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel att det tas fram en gemensam färdplan och målbild för
god och nära vård.
Sammanfattning av ärendet
Under sammanträdet vid föredragande av ärendet om remissyttrande angående SOU
God och nära vård uppstår en diskussion kring samverkan inom Halland mellan
Region Halland och kommunerna i Halland rörande hälso- och sjukvården.
Förvaltningen upplever att det saknas ett gemensamt arbete mellan kommunerna och
Region Halland kring implementeringen av förslagen i God och nära vård och en
närmare samverkan för att uppnå en hälso- och sjukvård med patienten i fokus. Det
finns därför ett behov av att ta fram en gemensam färdplan och målbild för det
gemensamma arbete i samverkan. Förvaltningen framför ett önskemål om att
nämnden ska lyfta frågan till den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel (GNHH).
Ordförande Bengt Alderin (C) föreslår att nämnden tar upp detta som ett
tillkommande ärende till nämnden under sittande möte, vilket nämnden beslutar att
bifalla.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Bengt Alderin (C) föreslår att nämnden för Vård & Omsorg beslutar att
rikta uppmaning till Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel att det tas
fram en gemensam färdplan och målbild för god och nära vård.
Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
hans eget. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden beslutar enligt
hans förslag.
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§ 49
Dnr 2020-00468
Stängning av Bukärrsgården vård- och omsorgsboende
Beslut
Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att Bukärrsgårdens vård- och
omsorgsboende avslutas som boende i samband med att Särö nya vård- och
omsorgsboende färdigställs för inflyttning. Budget för drift av Bukärrsgården
överförs samtidigt till Särö nya vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet
Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende ligger centralt i Särö. Boendet byggdes
1975, renoverades 1996 och har 48 lägenheter. Eksta äger fastigheten och Vård &
Omsorg har ett hyresavtal fram till 2024-12-31 med nio månaders uppsägning.
Annars så förlängs avtalet med ytterligare 60 mån.
Vård & Omsorgs kostnader för boendet uppgår till cirka 29 miljoner kronor under
2020, varav 26,6 miljoner kronor avser driften och 2,4 miljoner kronor lokalhyror.
Om en lägenhet står tom utan hyreskontrakt så står Vård & Omsorg för denna
tomhyra. Hyra för en lägenhet är cirka 4 000 kronor per månad. Detta innebär att om
boendet står helt tomt utan hyresgäster så tillkommer även kostnader om cirka 2,3
miljoner kronor per år för tomhyror.
Förvaltningen för Vård & Omsorg ser inte i dagsläget att det finns ett behov av att
behålla Bukärrsgården som ett vård- och omsorgsboende då det för närvarande är
cirka 50 personer som väntar på en plats på boende. Det är inte heller en sådan
efterfrågan på korttidsplatser att det skulle finnas en möjlighet att omvandla
omsorgsboende till korttidsplatser. Vård & Omsorg kommer under den närmast
femårsperioden genom nybyggnation få tillgång till ytterligare två nya boenden,
vilket ger en utökning med drygt 200 platser.
Ur ett ekonomiskt perspektiv så ser förvaltningen för Vård & Omsorg inte att det
finns ett ekonomiskt utrymme för att behålla Bukärrsgårdens vård- och
omsorgsboende. När Särö nya vård- och omsorgsboende öppnar i slutet av 2020 så
kan de personer som då bor på Bukärrsgärden flytta över till det nya boendet i Särö.
Förvaltningen föreslår därför att Bukärrsgården avslutas som vård- och
omsorgsboende och att budgeten för driften av Bukärrsgården överförs till Särö nya
vård- och omsorgsboende.
Bukärrsgärden vård- och omsorgsboendes hyreskontrakt kommer efter beslut att
sägas upp så fort som är möjligt via förvaltningen för Service. Därefter kontaktar
Service fastighetsägaren Eksta Bostads AB omgående avseende detta.
Beslutsgång
Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet för nämnden.
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Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 50
Information: Budget 2021

Dnr 2020-00459

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Annakarin Svennebjer informerar nämnden om de ekonomiska
förutsättningarna för nämndens budget 2021. På nämndens planeringsdag i augusti
2020 kommer arbetet påbörjas med att få budget i balans 2021 och mer arbete ske
inför beslut om nämndsbudget 2021 på sammanträdet 16 september.
Nämnden förväntas effektivisera 10 mkr 2021 och 22 mkr 2022 enligt lagd
kommunbudget.
Beslutsgång
Ekonomichef Annakarin Svennebjer föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.
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§ 51
Dnr 2020-00460
Revidering av dokumenthanteringsplan
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förvaltningens förslag till revidering av
dokumenthanteringsplanen.
Sammanfattning av ärendet
En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument för hur de handlingar som uppstår i
en myndighets verksamhet ska hanteras och är en del av myndighetens arkiv- och
informationsredovisning. I en dokumenthanteringsplan beskrivs bland annat vilka
handlingstyper som förekommer, hur handlingarna registreras, var handlingarna
förvaras, när handlingarna ska gallras och vilka handlingar som ska bevaras. Det är
ett redskap för att skapa förutsättningar för en konsekvent hantering av handlingar så
att lagar och regler efterlevs samt ge en överblick, kunna söka fram och ta del av
allmänna handlingar.
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) anges det
att en myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka
slags handlingar som finns i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat.
Vanligtvis brukar revideringen av en dokumenthanteringsplan åtföljas av en
arkivbeskrivning men eftersom det för närvarande görs en översyn och
omlokalisering av Vård & Omsorgs två arkiv så kommer en reviderad
arkivbeskrivning att tas upp för beslut i nämnden för Vård & Omsorg så snart
översynen och omlokaliseringen är klar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-05-22
Förslag på ändringar i dokumenthanteringsplanen
Nuvarande dokumenthanteringsplan
Beslutsgång
Registrator Cecilia Wahlgren föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

15 (27)

2020-06-17

§ 52
Mottagande av gåva från IKEA

Dnr 2020-00464

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ta emot gåva av inredningsartiklar från
IKEA och uppdrar åt förvaltningen att närmare avtala med IKEA om vilka varor som
ska tas emot.
Sammanfattning av ärendet
IKEA har erbjudit sig att donera varor till Kungsbacka kommun, och flera andra
kommuner som ligger nära något av deras varuhus, för att hjälpa till i arbetet mot
covid-19. Erbjudandet omfattar till exempel möbler eller inredning och IKEA kan
anpassa gåvan utifrån de behov som verksamheten för tillfället har, så länge det är
kopplat till arbetet mot covid-19.
Förvaltningen har, med stöd av förvaltningen för Service, undersökt om det är
möjligt att ta emot gåvan utifrån hänsyn till regelverken om muta och upphandling.
Förvaltningen bedömer att det inte föreligger några sådana hinder och föreslår därför
nämnden att ta emot gåvan och uppdra åt förvaltningen att närmare utarbeta
detaljerna kring vad som ska tas emot i samråd med IKEA.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Beslutsgång
Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 53
Dnr 2020-00467
Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning samt
tillbud, arbetsskador och olycksfall
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
HR-generalist Emelie Bilger informerar nämnden om förvaltningens uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under 2019. Emelie presenterar statistik
för tillbud och arbetsskadeanmälningar under året och berättar om förvaltningens
arbete med arbetsmiljöutbildningar och digitalisering av tillbudsrapporteringen.
Beslutsgång
HR-generalist Emelie Bilger föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.
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17 (27)

2020-06-17

§ 54
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 och utvecklingsledare Susanne
Edgren informerar nämnden om läget hos Vård & Omsorg utifrån den pågående
coronapandemin. De berättar att det fortfarande finns en aktiv smittspridning i
Kungsbacka kommun och att det insjuknar ett fåtal brukare i covid-19 varje vecka,
men det finns inte någon större smittspridning på någon enskild boendeavdelning
eller mellan avdelningar.
Susanne presenterar statistik och grafer över hur smittspridningen sett ut bland Vård
& Omsorgs brukare. Bilden nedan visar den faktiska utvecklingen vecka för vecka.
Den gröna kurvan visar antalet aktivt sjuka i covid-19 varje vecka och den blå det
totala antalet ackumulerat.

Beslutsgång
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och utvecklingsledare Susanne
Edgren föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

18 (27)

2020-06-17

§ 55
Dnr 2020-00482
Reglering av betalningsansvar mellan Region Halland och Kungsbacka
kommun för utskrivningsbara patienter
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att godkänna en överenskommelse om 50%
jämkning av fodringar från Region Halland för betalningsansvar för
utskrivningsklara patienter enligt lag om samverkan och Överenskommelse om trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Halland uppgår kommunens betalningsansvar mellan november
2018 till och med april 2020 till 7,5 mnkr. Regionen har per sista april en återstående
fordran på 7,2 mnkr efter betalningar.
Efter dialog mellan kommun och regionen föreslås nu att jämkning sker så att
regionen fakturerar 50% av beloppet enligt nuvarande överenskommelse fram tills ny
överenskommelse om ersättningsmodeller träffats alternativt gällande avtal löpt ut.
Modellen baseras på följande särskilda villkor:
- Kommunen accepterar denna jämkning utan att tvista om tidigare eller kommande
fakturor och har förtroende för regionens fakturering.
- Om en kommun frångår denna överenskommelse så övergår faktureringen till att
följa tidigare överenskommelse.
- Samtliga parter förklarar sig nöjda med denna lösning.
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen bygger på en reviderad fordran på
50% (3,6 mnkr). Jämkning på 50% på kommande fakturor fortsätter därefter tills att
ny överenskommelse träffas.
Förslaget kommer från Region Halland.
Beslutsunderlag
Missiv - Reglering betalningsansvar mellan Region Halland och de Halländska
kommunerna avseende uppkomna betalningsdagar inom trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Tjänsteskrivelse från Regionstyrelsens arbetsutskott - Reglering betalningsansvar
mellan Region Halland och de Halländska kommunerna för uppkomna
betalningsdagar inom trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ekonomisk lägesbild på betalningsansvar mellan Region Halland och Kungsbacka

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

19 (27)

2020-06-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Bengt Alderin (C) föreslår att nämnden för Vård & Omsorg beslutar att
godkänna förslaget till överenskommelse om 50% jämkning av fodringar från
Region Halland för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter enligt lag om
samverkan.
Beslutsgång
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Bengt Alderin (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
hans eget. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att nämnden beslutar enligt
hans förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

20 (27)

2020-06-17

§ 56
Dnr 2020-00465
Anmälan av delegeringsbeslut fattade under maj och juni 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade
under perioden 2020-05-01 – 2020-05-31, 2020-06-04 och 2020-06-09.
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.
Nr.

Justerare

Delegat

Beskrivning

Beslutsdatum

5.1.1, 5.1.2
Bistånds5.1.3, 5.1.5
handläggare
5.1.6, 5.1.7
5.1.8, 5.1.9
5.1.10, 5.1.11
5.1.12, 5.1.13

364 fattade delegeringsbeslut
(varav 5 avslag)

2020-05-01 –
2020-05-31

5.3.1

Avgiftshandläggare

2020-05-01 –
2020-05 31

5.2.1, 5.2.2
5.2.3, 5.2.4
5.2.5, 5.2.6

Socialsekreterare

5.3.2

Enhetschef
bistånd

296 fattade delegeringsbeslut
om avgift för hemtjänst,
dagverksamhet och avgifter i
särskilt boende
7 fattade delegeringsbeslut
(varav 0 avslag) avseende
personer som har insatser enligt
lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
2 fattade delegeringsbeslut om
nedsättning/avskrivning av
avgift för insatser inom Vård &
omsorg

5.4.1

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

24 fattade delegeringsbeslut om
bostadsanpassningsbidrag

2020-05-01 –
2020-05-31

5.4.2

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

3 fattade delegeringsbeslut om
bidrag till återställning av
anpassade bostäder

2020-05-12
2020-05-14
2020-05-14

Expedierat/bestyrkt

2020-05-01 –
2020-05-31

2020-02-28

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

21 (27)

2020-06-17

5.4.3

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

4 fattade delegeringsbeslut om
reperationsbidrag

2020-05-01 –
2020-05-31

5.5.4

Biståndshandläggare

Ett utfärdande av skriftligt
förordnande för kontaktperson

2020-05-20

6.1.1

Ordförande

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

2020-05-28
och
2020-06-09

6.2.2

Förvaltningschef

1 fattat delegeringsbeslut om att
utse dataskyddsombud för
nämnden

2020-06-04

6.5.2

Respektive
beslutsfattare

Omprövning av beslut samt
yttrande i ärenden till
förvaltningsrätt

2020-05-03

6.3.1

Socialt
ansvarig
samordnare
(SAS)

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

2020-05-01 –
2020-05-31

Information om händelser som har rapporteras enligt lex Sarah samt datum, vad
händelserna avser, åtgärder som vidtagits och ställningstaganden i respektive ärende.
Händelse
InrapporÅtgärder
Beslut
Datum
terad
Egen
förflyttning
som orsakade
ett fall.

2020-04-06

Hanteras som en
vårdskada/risk för
vårdskada

Händelsen utgör
inte ett
missförhållande
eller risk för
missförhållande

2020-05-07

2020-04-25

Hanteras som en
vårdskada/risk för
vårdskada

Händelsen utgör
inte ett
missförhållande
eller risk för
missförhållande

2020-05-07

Diarienr:
2020-00356
Egen
påklädning
som orsakade
ett fall.
Diarienr:
2020-00400
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

22 (27)

2020-06-17

Egen
förflyttning
som orsakade
ett fall.

2020-05-09

Hanteras som en
vårdskada/risk för
vårdskada

Händelsen utgör
inte ett
missförhållande
eller risk för
missförhållande

2020-05-26

2020-05-12

Senior alert

Händelsen utgör
inte ett
missförhållande
eller risk för
missförhållande

2020-06-03

Diarienr:
2020-00426
Egna
förflyttningar
som orsakar
fall.
Hemtjänsten
oroliga för
den enskildes
säkerhet.

Förändrat bistånd
- blivit beviljad
särskilt boende.

Diarienr:
2020-00438
Brister i
informations
överföring.

2020-05-13

Utbildningsinsats
er för
medarbetaren i
journalsökning

Händelsen utgör
risk för
missförhållande

2020-06-03

2020-04-05

Gått igenom med
både enskilda
medarbetare och
hela
personalgruppen
om vikten att
kontrollera att
sänggrind är
uppfälld.

Händelsen utgör
ett
missförhållande

2020-06-03

Diarienr:
2020-00439
Sänggrind ej
uppfälld,
orsakade fall
Diarienr:
2020-00348

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden
2020-05-01 – 2020-05-31, 2020-06-04 och 2020-06-09, och finner att nämnden
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

23 (27)

2020-06-17

§ 57
Dnr 2020-00412
Redovisning av inkomna beslut under maj 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-05-01 – 2020-05-31 har följande beslut inkommit till nämnden
för Vård & Omsorg:
Diarienummer Beskrivning
2019-00020

(Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 42
Rapport från nämnden för Vård & omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019

2020-00089

(Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 44
Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2019

2020-00294

(Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2020-05-26 KS § 108
Kommunens uppföljning och prognos per april 2020

2020-00416

(Kommunstyrelsen) Regler och förutsättningar för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger

2020-00451

(Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2020-05-05 KF § 54
Svar på initiativ från Hans Forsberg (M) om att utreda
kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar

2020-00471

(Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott) Protokollsutdrag
2020-05-19 RS HSU § 95 Läkaransvar i hemsjukvården

2020-00472

(Göteborgsregionen) Protokollsutdrag 2020-05-08
Förbundsstyrelsen § 150 Förslag till förlängning av
överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-05-29
Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan notera redovisningen av inkomna beslut för perioden 2020-05-01 2020-05-31 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

24 (27)

2020-06-17

§ 58
Dnr 2020-00413
Redovisning av inkomna skrivelser under maj 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-05-01 - 2020-05-31 har följande skrivelser inkommit till
nämnden för Vård & Omsorg:
Diarienummer Beskrivning

Justerare

2020-00294

(Kommunstyrelsen) Uppföljning och prognos Kungsbacka
kommun april 2020

2020-00416

(Kommunstyrelsen) Teamsmöte på iPad - Praktisk guide om hur
du loggar in och ansluter

2020-00416

(Kommunstyrelsen) Brev om sammanträden på distans

2020-00427

(Regeringskansliet) Coronapandemin har satt vården och
omsorgen om äldre i blixtbelysning – välkommen att delta i
digitala dialogseminarier

2020-00427

(Regeringskansliet) Inbjudan till digitalt dialogseminarium –
Kompetensförsörjningen i vården och omsorgen om äldre

2020-00427

(Regeringskansliet) Äldreomsorgen satt i blixtbelysning Program för digital dialog med kommuner

2020-00436

(Socialdepartementet) Strukturförändring och investering i
hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS

2020-00456

(Inspektionen för vård och omsorg) Information om tillsyn med
anledning av Covid-19

2020-00457

(Inspektionen för vård och omsorg) Information om tillsyn med
anledning av Covid-19

2020-00470

(Föreningen Sveriges socialchefer) Program och information om
Socialchefsdagarna 2020-09-30 till 2020-10-02

2020-00471

(Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott) Läkaransvar i
hemsjukvården

2020-00472

(Göteborgsregionen) Förslag till förlängning av
överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård

2020-00476

(Socialdepartementet) En sjukförsäkring anpassad efter
individen

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

25 (27)

2020-06-17

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-05-29
Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden för Vård &
Omsorg kan notera redovisningen av inkomna skrivelser för perioden 2020-05-01 –
2020-05-31 till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

26 (27)

2020-06-17

§ 59
Dnr 2020-00103
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Helene Ljungqvist informerar om en händelse på Måhaga vårdoch omsorgsboende under gårdagen 16 juni. En boendes kläder fattade eld när han
var ute och rökte på balkongen. Vid tillfället så var ingen personal närvarande och
elden spred sig fort. När det uppmärksammades hade den boende redan hunnit få
brandskador. Boendepersonal tog hand om den boende och tillkallade ambulans, men
hans liv gick inte att rädda och han avled under natten på sjukhus. De anhöriga till
den boende har underrättats och personalen som tjänstgjorde får stöd för att bearbeta
händelsen.
Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson informerar om:
- att det för närvarande pågår två större digitaliseringsprojekt som Vård & Omsorg
deltar i - Digga Halland och Testmiljö Halland. Totalt i Halland så har ca 7000
medarbetare gått webbutbildning om digitalisering inom projektet Digga Halland och
upplevelsen hos medarbetarna har enligt utvärdering varit i stort positiv. Det har
också genom diskussioner vid utbildningarna framkommit några
förbättringsområden, som att det kan vara dålig täckning i mobil- och telefonnätet i
vissa delar av Halland vilket påverkar ökad mobilitet inom kommunernas och
regionernas verksamheter.
- att utvärderingen i Digga Halland även uppmärksammar olika exempel på
ojämställdhet mellan olika yrken. Lillemor har i styrgruppen av Digga Halland bett
om material kring detta för att kunna föra dialogen vidare.
- att det fortfarande finns svårigheter med att få fram tillräckligt många vikarier för
förvaltningens sjuksköterskor som kan ersätta dessa under vissa veckor under
sommaren. Det pågår fortfarande ett arbete i förvaltningen för att lösa det genom
olika prioriteringar.
Maj-Britt Rane-Andersson (S) ställer fråga om det finns tillgång till syrgas på
boende. Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson svarar att det är Region
Halland som ansvarar för att förskriva syrgas som ett läkemedel till patienter på
boenden, när det finns behov av detta för behandling. Lillemor har haft dialog med
regionen om detta och deras hållning har varit att det inte alltid finns evidens för
syrgasbehandling och att läkare därför varit restriktiva att förskriva det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

2020-06-17

Beslutsgång
Ordförande Bengt Alderin (C) ställer proposition på om nämnden kan notera
informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

27 (27)
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