
 

 
Emma Pettersson 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Direkt 0300-83 48 39 
emma.pettersson@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 

 
 
 

KALLELSE/DAGORDNING 

 

Upprättad 

2021-10-13 

 
  

Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende DNR Förslag 

 Val av justerare  Elisabeth Svensson (SD) 

 Tillkommande och utgående ärenden   

1.  Kvalitetssäkring av vård- och 
omsorgsboenden i extern regi; 
Slutrapportering av Kolla, 
Blåvingevägen, Vickan och Ekhaga 
vård- och omsorgsboende 
Maria Carlsrud Felander, EY 
13:00-14:15 

2021-
00293 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 
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 Ärende DNR Förslag 

2.  Förvaltningens fortsatta ärende efter 
avslutad kvalitetssäkring av vård- och 
omsorgsboenden i extern regi 
Karl Lundgren, tillförordnad 
förvaltningschef 
14:15-14:30 

2021-
00337 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge 
förvaltningschef i uppdrag att vidta fortsatta 
åtgärder i enlighet med aktuella 
driftentreprenadavtal och inleda samtal med 
Vardaga Äldreomsorg AB.   
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge 
nämndens ordförande rätt att underteckna 
framställan om ersättning.  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
utökad kvalitetssäkring och uppföljning av 
nämndens samtliga driftentreprenader för att 
säkerställa en säker och god vård och omsorg för 
den enskilde.   
Nämnden för Vård & Omsorg 
beslutar att förvaltningen till nämndsammanträdet 
i november 2021 ska ta fram förslag på 
hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av 
nämndens driftentreprenader ska ske.  

 Paus 
14:30-14:45 

  

3.  Förlängning av avtal; Driftentreprenad 
Kolla vård- och omsorgsboende, ref.nr 
18/52 
Linda Tilander, utvecklingsledare 
Annakarin Svennebjer, ekonomichef 
14:45-15:15 

2018-
00128 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att inte 
förlänga avtal om driftentreprenad Kolla vård- och 
omsorgsboende, ref nr 18/52 
med Vardaga Äldreomsorg AB.  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
förvaltningen ska förbereda för kommunal regi att 
ta över driften av Kolla vård- och omsorgsboende 
per den 2022-11-01.  

4.  Årsplan för konkurrensutsättning av 
verksamhet 2022 
Linda Tilander, utvecklingsledare 
15:15-15:30 

2020-
00828 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
anta Årsplan för konkurrensutsättning av 
verksamhet 2022.  
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 Ärende DNR Förslag 

5.  Lokalbehovsplan 2023–2027 
Anna-Karin Holmgren, 
utvecklingsledare 
15:30-15:50 

2021-
00329  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
Lokalbehovsplan 2023–2027 med bilaga, daterad 
2021-09-21. 

6.  Information om status för 
Äldreomsorgslyftet 
Johan Sandström, personalchef 
15:50-16:05 

2021-
00325  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

7.  Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i 
balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende 
Pia Berglund, verksamhetschef 
Ann-Helen Svensson, verksamhetschef 
16:05-16:20 

2021-
00228  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
förvaltningens förslag till åtgärder. 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna 
åtgärder som avser minskad övertid samt 
restriktivitet med semesterledigheter. 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
nämndens sammanträde i december 2021 med 
utvecklade förslag på åtgärder som avser 
omsorgsbidrag samt kundval hemtjänst. 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
nämndens sammanträde i mars 2022 med förslag 
på åtgärder som kan inledas under 2022 
kompletterade med konsekvensbeskrivningar. 

8.  Remiss: Motion - Digital "Fixare" för 
65+ samt de med funktionsnedsättning 
Pia Berglund, verksamhetschef 
16:20-16:25 

2021-
00218  

Förslag till beslut 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är 
besvarad med hänvisning till att arbete redan 
pågår för att på olika sätt hjälpa 
kommuninvånarna att nyttja digitala tjänster. 
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9.  Taxor och avgifter 2022 
Annakarin Svennebjer, ekonomichef 
16:25-16:40 

2021-
00307  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
fastställa taxor och avgifter för 2022. De nya 
nivåerna är direkt kopplade till höjningen av 
prisbasbeloppet för 2022. Taxor och avgifterna 
fastställs enligt följande: 

• Förbehållsbelopp, ensamstående 
5 452 kr/månad 

• Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende 
4 607 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående 
under 65år 
5 997 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, 
gifta/sammanboende under 65 år 
5068 kr/månad 

• Omsorgsavgift (maxtaxan) 
2170 kr/månad 

• Hyra särskilt boende (utanför hyreslagen) 
2 229 kr/månad 

• Timtaxa hemtjänst 
217 kr/timme 

• Avgift för korttidsplats, omsorg 
72 kr/dygn 

• Avgift för dagomsorg 
24 kr/dygn 

• Avgift för matdistribution 
18 kr/dag/portion 

• Trygghetslarm 
271 kr/månad 

• Kostnad mat korttidsplats 
131 kr/dygn 

• Kostnad mat/fika dagomsorg 
68 kr/dag 

• Matportion ordinärt boende 
68 kr/ portion 

• Matportion lägenhet i anslutning 
52 kr/portion 

• Helabonnemang mat VÅBO 
3 928 kr/månad 

• Hygienabonnemang inkl moms 
150 kr/månad 

• Patientavgift HSV, 18-84 år 
306 kr/månad 
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10.  Sammanträdesdagar 2022 för nämnden 
för Vård & Omsorg 
Cecilia Wahlgren, registrator 

2021-
00278  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ha 
sammanträden följande datum år 2022: 
16 februari    11 maj              19 oktober 
16 mars         8 juni                16 november 
13 april    14 september    14 december 
Nämndens sammanträden startar klockan 13. 
Lokal framgår av kallelsen. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även att 
genomföra planeringsdagar följande datum år 
2022: 
9 februari    24 augusti 
Nämndens planeringsdagar är heldagar. 
Deltagande ledamöter och ersättare arvoderas. 
Lokal framgår av kallelsen. 

11.  Upphävande av tidigare beslut om att 
tillfälligt frångå möjligheten att välja 
hemtjänstutförare 
Pia Berglund, verksamhetschef 
 

2020-
00371  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att upphäva 
beslutet om att tillfälligt frångå möjligheten för 
omsorgstagare, som insjuknar i covid-19, att själv 
kunna välja hemtjänstutförare utifrån lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. 

12.  Redovisning av inkomna skrivelser 
under september 2021 
 

2021-
00302  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

13.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2021-
00044  

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 
informationen. 

 
Hravn Forsne (M) 
Ordförande 

Emma Pettersson 
sekreterare 
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