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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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 Ärende DNR Förslag 

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 

 



 
 

Datum 

2021-10-20 
Diarienummer 

VO 2021-00337 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Linda Tilander 
0300-83 40 56 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förvaltningens fortsatta ärende efter avslutad kvalitetssäkring av vård- och 
omsorgsboenden i extern regi 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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.  

Sammanfattning av ärendet 
Per den 20 oktober 2021 är nämndens externa kvalitetssäkring av vård- och omsorgsboenden 
i extern regi avslutad och revisionsbyrån EY har till nämnden överlämnat slutrapportering 
av granskningen av Kolla, Blåvingevägen, Vickan och Ekhaga vård- och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningen för Service 

Fackliga organisationer 

 

Maria Hallberg     Linda Tilander 

Verksamhetschef, Vård & Omsorg   Utvecklingsledare, Vård & Omsorg 



 
 

Datum 

2021-10-20 
Diarienummer 

VO 2018-00128 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Linda Tilander 
0300-83 40 56 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förlängning av avtal; Driftentreprenad, Kolla vård- och omsorgsboende, ref nr 18/52 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Vård & Omsorg 
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.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har att ta ställning till om avtalet med Vardaga Äldreomsorg AB, 
organisationsnummer 556573–6450 avseende driften av verksamheten vid Kolla vård- och 
omsorgsboende ska förlängas eller inte.  
 

Driften av Kolla vård- och omsorgboende är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Nämnden för Vård & Omsorg har ingått avtal med Vardaga Äldreomsorg 
AB, organisationsnummer 556573–6450 att driva boendet under perioden 2019-11-01 – 2022-10-31.  
 

Avtalsperioden kan förlängas i maximalt fyra år fördelat på ett eller flera tillfällen vilket sker genom 
att nämnden senast ett år innan den fasta avtalsperioden löper ut begär detta. Om en förlängning inte 
begärs så upphör avtalet efter den fasta periodens slut utan föregående uppsägning.   
 

Förvaltningen har 2021-09-27 informerat fackliga representanter om förslag till beslut i enlighet med 
lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL § 19.  
 

För personal som arbetar på Kolla vård- och omsorgsboende kommer verksamhetsövergång enligt 
arbetsrättsliga regler i Lagen om anställningsskyldighet, LAS, § 6B bli aktuellt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
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Beslutet skickas till 
Vardaga Äldreomsorg AB, organisationsnummer 556573–6450  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningen för Service  
Fackliga organisationer  

Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning enligt nuvarande avtal med Vardaga Äldreomsorg AB är cirka 34,9 miljoner kronor 
för år 2021, vilket är finansierat i Vård & Omsorgs budget.  
 

När driften av Kolla vård- och omsorgsboende övergår till kommunal regi kan detta innebära en 
förändring av ersättningsnivån för driften, vilken inte finns med i Vård & Omsorgs budget.   
 

November-december år 2022 kan detta innebära en kostnadsökning om cirka 720 000 kronor, i 
enlighet med 2021 års ersättningsnivå. Från och med år 2023 kan detta innebära en kostnadsökning om 
cirka 4,3 miljoner kronor per år, exklusive årlig indexuppräkning av ersättning.  
 

 

Annakarin Svennebjer 

Ekonomichef, Vård & Omsorg 

 

Maria Hallberg     Linda Tilander 

Verksamhetschef, Vård & Omsorg   Utvecklingsledare, Vård & Omsorg 

     



 
 

Datum 

2021-10-20 
Diarienummer 

VO 2020-00828 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Linda Tilander 
0300-83 40 56 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
I Kungsbacka kommuns policy för konkurrensprövning anges att kommunens verksamheter ska vara 
öppna för alternativa utförare och driftsformer och att konkurrensutsättning syftar till ökad valfrihet, 
kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. I tillämpningsanvisningarna till policyn beskrivs att 
nämnderna ska gå igenom sina verksamheter och bedöma lämpligheten för olika driftsformer. Det 
anges vidare att nämnderna kontinuerligt ska pröva och ta ställning till i vilken form deras verksamhet 
ska bedrivas. Nämnderna bör dels planera för olika alternativa driftsformer, dels ta ställning till de 
initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten. Genomgången bör resultera i en 
plan över vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas.  
Nämnden för Vård & Omsorg har en konkurrensutsättningsplan som fastställdes vid 
sammanträde 2020-12-16 och som gäller till och med 2022-12-31, dnr VO 2020-00828.   

Konkurrensutsättningsplanen utgör en inventering av nämndens verksamheter. Vilka obligatoriska 
respektive frivilliga verksamheter som finns inom nämndens ansvar, vilka verksamheter som i nuläget 
är konkurrensutsatta, vilka verksamheter som inte kan eller bör bli föremål för konkurrensutsättning 
och vilka verksamheter som skulle kunna vara möjliga att konkurrensutsätta.   
Då konkurrensutsättningsplanen har formen av ett inriktningsdokument 
kompletteras nämndens konkurrensutsättningsplan från och med år 2021 med årliga beslut i nämnden 
för Vård & Omsorg om vilka eventuella verksamheter som ska konkurrensutsättas nästkommande år.   
Förvaltningen för Vård & Omsorg utreder på uppdrag av nämnden årligen eventuell fortsatt eller 
utökad konkurrensutsättning av nämndens verksamhet och tar fram ett förslag till Årsplan för 
konkurrensutsättning av verksamhet till nämnden i oktober.  
Nämndens konkurrensutsättningsplan tillsammans med Årsplan för konkurrensutsättning av 
verksamhet möjliggör en långsiktig planering gällande konkurrensutsättning av nämndens 
verksamhet.  
Förvaltningen har 2021-09-27 informerat fackliga representanter om förslag till beslut i enlighet 
med lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL § 19.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022, 2021-10-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningen för Service 

Fackliga organisationer 

 

 

Maria Hallberg     Linda Tilander 

Verksamhetschef, Vård & Omsorg   Utvecklingsledare, Vård & Omsorg  



 

 
 
 

Årsplan för konkurrensutsättning av 

verksamhet 

2022 
 
Nämnden för Vård & Omsorg 
Dnr VO 2020–00828  
Fastställd vid sammanträde 2021-10-20 
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1. Bakgrund 

I Nämnden för Vård & Omsorgs konkurrensutsättningsplan anges 
att förvaltningen årligen ska ta fram förslag till Årsplan för 
konkurrensutsättning av verksamhet för Vård & Omsorg. Årsplanen 
ska innehålla förslag på vilken eller vilka av nämndens 
verksamheter som kan konkurrensutsättas nästkommande år 
alternativt att ingen verksamhet bör konkurrensutsättas 
nästkommande år. 
Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet tillsammans med 
nämndens konkurrensutsättningsplan möjliggör en långsiktig 
planering gällande konkurrensutsättning av nämndens verksamhet.  

2. Kommande nybyggnation vård- 

och omsorgsboende 

I stadsdelen Björkris byggs ett nytt vård- och omsorgsboende med 
120 lägenheter. Boendet blir kommunens största och beräknas stå 
klart under slutet av år 2022 och ska vara färdigt för att ta emot för 
inflyttning kvartal 4, 2022-kvartal 1, 2023.  
I Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet år 2021 
beslutade nämnden för Vård & Omsorg att Björkris vård- och 
omsorgsboende ska drivas i kommunal regi när boendet står klart 
för inflyttning. 
Nämndens planerade vård- och omsorgsboende i Anneberg är 
framflyttat i tid och kommer inte att stå klart för inflyttning förrän 
tidigast år 2025. Beslut om i vilken regiform Anneberg ska drivas i 
bör därför fattas först under år 2023. 

3. Konkurrensutsättning av 

kommunal drift 

Fyra av nämndens totalt elva vård- och omsorgsboenden är 
konkurrensutsatta i enligt med Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). De boenden som är upphandlade och drivs 
som driftentreprenader i extern regi är Kolla vård- och 
omsorgsboende i centrum samt Vickan, Ekhaga och 
Blåvingevägen vård- och omsorgsboende i norr. I oktober år 2021 
driver Vardaga Äldreomsorg AB samtliga driftentreprenader.  

4. Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att nämnden för Vård & Omsorg inte 
konkurrensutsätter något vård- och omsorgsboende under år 2022. 
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Beslutad av: Nämnden för Vård & Omsorg, Dnr VO 2020–

00828 

Gäller från: Fastställd vid sammanträde 2021-10-20, § X 
Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

 kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Datum 

2021-09-21 
Diarienummer 

VO 2021-00329 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Anna-Karin Holmgren 

Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Lokalbehovsplan 2023–2027 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska varje år ta fram en lokalbehovsplan, där behov av ombyggnation och 
verksamhetsförändringar inom de kommande fem åren beskrivs. Behov av platser på vård och 
omsorgsboende beräknas utifrån aktuell befolkningsprognos. I lokalbehovsplanen redovisas även 
behov av samlokalisering och lokalanpassningar av de fastigheter som Vård & Omsorg nyttjar.  
Nämndernas lokalbehovsplaner sammanställs i en lokalbehovsplan som blir en del av kommunens 
flerårsbudget. Syftet är att ge kommunen långsiktiga gemensamma planeringsförutsättningar.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Lokalbehovsplan 2023–2027 

Bilaga till lokalbehovsplan 2023–2027 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service 

 

Maria Hallberg     Anna-Karin Holmgren 

Verksamhetschef för Verksamhetsutveckling Utvecklingsledare 
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1. Kommunens övergripande lokalbehovsplanering 
 

Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste 
tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. 
Befolkningsprognosen används som underlag för beräkning av lokalbehov. Nämnderna ska varje år 
besluta om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren med fokus på det femte året. Behoven 
sammanställs sedan i en gemensam Lokalplan för Kungsbacka kommun och blir en del av 
kommunbudgeten.  

Utgångspunkten är Kungsbacka kommuns lokalpolicy: ”Kommunen ska genom aktiv 

lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tid”.  

Kommunens övergripande mål ska vägleda när lokalbehov bereds: 

 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

För att nå målen behöver kommunens förvaltningar och nämnder samarbeta i lokalfrågor och 
samutnyttja lokaler.  

 
1.1 Hantering av lokalbehov 

 
Processbild över lokalförsörjningsprocessen. 

1.2 Behovsbeskrivning 

För att lokalbehoven ska kunna beredas behöver behoven beskrivas och motiveras så att 
beslutsunderlaget för nämnderna, den övergripande lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så 
fullständigt som möjligt.  

Nämnderna ska i lokalbehovsplanen beskriva behovet i form av volymmått, till exempel i antal 
boendeplatser som behövs i vård och omsorgsboenden. Nämnderna ska även beskriva vilka 
strategiska utgångspunkter, lagstiftning och övriga faktorer som påverkar lokalbehovet fram till 
2027 inom respektive lokaltyp.  
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1.3 Beredning av lokalbehov, enligt beslutad 

lokalförsörjningsprocess 

Kommunens samtliga lokalbehov prioriteras gemensamt mellan Service övergripande 
lokalplanerare och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande, lokal- och 
driftsekonomi för kommunen som helhet. 

Den kommungemensamma lokalgruppen ansvarar för sammanställningen och ger förslag till 
prioriterad lokalplan. Service lokalplanerare stämmer av lösningsalternativen med förvaltningarnas 
lokalansvariga under budgetprocessen. Nämndens Lokalbehovsplan ska lämnas in till Service 
senast 29 oktober 2021. 

 
1.4 Lokalhyra 

Hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 
ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 
nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 
inom respektive nämnds ram. 
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2. Lokalbehovsplan 2023–2027 
2.1Nämndens lokalbehov 

2.1.1Vård och omsorgsboende 

Vård och omsorgsboenden är ett biståndsbedömt bostadsalternativ för enskilda individer med behov 
av stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, 
gemensamma lokaler, personalutrymmen och förråd. 

 
2.1.2Tillgängliga platser på vård och omsorgsboende i Kungsbacka 

kommun i september 2021 

 

Totalt:  762 lägenheter i särskilt boende. 694 lägenheter (varav 25 lägenheter lämpliga för 
parboende) är avsedda för permanent boende fördelat på 360 lägenheter för personer med 
demensproblematik, 323 för somatiskt sjuka och 11 lägenheter anpassade för geropsykiatri. 

I nuläget har vi sju par som bor i lägenheter som är lämpliga för parboende. Förvaltningen gör en 
genomlysning av dessa lägenheter för att optimera behovet mot efterfrågan.  

För korttidsboende finns det totalt 63 lägenheter. I dagsläget finns 50 platser på Smedjan, fördelade 
enligt följande: 9 platser används för växelvård. 13 platser med demensinriktning och 28 platser 
med somatisk inriktning. Det finns 10 växelvårdsplatser för somatisk inriktning på Vickans vård 
och omsorgsboende, samt 3 korttidsplatser på Signeshus varav 2 platser är avsedda för 
geropsykiatri. 

En lägenhet av tveksam kvalitet används som akutboende och disponeras av tjänstgörande chef i 
beredskap. På grund av den bristande kvaliteten räknas denna lägenhet inte in i det totala antalet 
lägenheter.  

 
2.1.3Befolkningsprognos 

Prognostiseringen av framtida behov av platser på vård och omsorgsboende utgår från 
befolkningsprognosen, vilken årligen tas fram av Kommunstyrelsens förvaltning. Värt att notera är 
att enligt den senaste befolkningsprognosen så ökar antal äldre i kommunen mer i förhållande till 
föregående års befolkningsprognos. 

 
2.1.4Förutsättningar att ta hänsyn till 

Vård & Omsorg beräknar behov utifrån följande förutsättningar i arbetet med prognosen: 

 Biståndsbedömningen förutsätts förbli oförändrad utifrån dagens läge, procentuellt sett  
 Efterfrågan på lägenheter på vård och omsorgsboende förutsätts förbli oförändrad utifrån 

dagens läge, procentuellt sett. 

Efterfrågan på insatser styrs dessutom av en rad olika faktorer däribland: 

 Politiska mål och visioner. 
 Demografisk utveckling. 
 Lagar och förordningar.  
 Förändringar i omvärlden, såsom aktuell förändring i lag för betalningsansvar för personer 

som skrivs ut från sjukhuset. Förändringen påverkar förvaltningen mot ett ökat behov av 
korttids- och växelvårdsplatser, vilket i sin tur påverkar tillgången av disponibla platser på 
vård- och omsorgsboende. 

 In- och utflyttningsbeteende till kommunen 
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 Övrigt bostadsbestånd i kommunen med tillgång till anpassade lägenheter för seniorer, 
såsom privata entreprenörers byggande av trygghetsboende eller andra typer av bostäder 
anpassade för seniorer 

 Befolkningens hälsoutveckling, avseende förekomsten av demenssjukdom. Personer som är 
somatiskt sjuka kan vårdas längre i det egna hemmet, jämfört med personer som har 
demenssjukdom. Det är svårare att erbjuda en god och säker vård och omsorg i hemmiljön 
då symtomen vid demenssjukdom tilltar, och hjärnan påverkas allt mer. Då personen får 
svårt att orientera sig i tid och rum behöver en plats kunna erbjudas på ett vård och 
omsorgsboende. 

Den stora barnkullen från mitten av 1940-talet är nu i 75-årsåldern. Ännu har de inte nått den ålder 
när stora vårdbehov inträder, men det är klokt att kommunen redan nu planerar för kommande 
behov – inte minst med tanke på att det är en långsiktig process att bygga bostäder. 

Människor lever längre i dag än tidigare; cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller 
äldre. Från och med år 2020 ökar andelen 80-åringar och äldre i befolkningen. Särskilt kraftig är 
ökningen bland dem över 85 år. 

 
2.1.5Behov av övergripande samhällsplanering för tillgängliga 

bostäder 

Vård och omsorgsförvaltningen har ett gemensamt uppdrag att delta i samhällsplanering med andra 
förvaltningar enligt socialtjänstlagen. 

Vård & Omsorg vill framföra att det är viktigt att i den framtida detaljplaneringen tänka på att 
bereda plats för social service, så som vård- och omsorgsboenden, verksamhetslokaler för hemtjänst 
och hemsjukvård, med tillhörande tjänstebilsparkering, med laddstolpar för elbilar. Planera för 
bostäder med särskild service så kallade BMSS, förskolor, skolor, vårdcentraler med mer i de 
områden där antalet invånare kommer att öka. Detta så att verksamheterna finns uppblandad med 
vanlig bebyggelse, och blir en normal del av det lokala samhället. Samhället ska planera och bygga 
tillgängligt för dem som samhället är till för. Vård & Omsorgs analys är att behovet av nya vård och 
omsorgsboenden fortsatt är högt för att kommunen ska kunna erbjuda grundläggande välfärd till 
dem med stora behov av vård och omsorg. Det är därför av stor vikt att inkludera förvaltningens 
perspektiv och kompetens vid framtida planering av byggnationer.  

När man bygger högt och tätt är det även angeläget att senare i detaljplaneringen tänka på 
tillgänglighet och säker framkomlighet för de med begränsad rörelseförmåga, till exempel äldre 
som går med hjälp av rullator eller har syn och hörselnedsättning. Detta uppnås genom att bygga 
bostäder där man kan klara att bo hela livet, med möjlighet att koppla upp senaste teknik för att 
stärka välfärdens möjligheter i smarta bostäder för seniorer. Bostäderna ska byggas nära 
kommunikationer, service och mötesplatser med närhet till de offentliga rummen. Promenadstråk 
ska finnas i närmiljön med tillgång till toaletter och bänkar för vila. God tillgänglighet och 
framkomlighet gör att samhället och dess service blir åtkomlig för alla, vilket möjliggör för enskilda 
att mer självständigt delta i den lokala gemenskapen utan att vara beroende av stöd från det 
allmänna. Vård och omsorg blir allt mer beroende av digitala verktyg, så en väl fungerande 
infrastruktur gällande fiber och nätverk är en förutsättning för att utföra uppdraget, att ge vård och 
omsorg. 
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2.1.6Flyttkedja 

Allt fler bor kvar hemma högre upp i åldrarna. Det är ett resultat av en bättre folkhälsa och en bättre 
funktionsförmåga bland äldre. 

Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg i riket. Den låga flyttfrekvensen har flera orsaker som 
exempelvis brist på bostäder anpassade för äldre eller höga hyror i befintligt bostadsbestånd som 
gör det ekonomiskt fördelaktigt för äldre att bo kvar i sin nuvarande bostad. Personer över 80 år har 
dessutom svårt att orka utföra en flytt med allt vad det innebär vilket också skapar en 
inlåsningseffekt. Kommunen behöver planera för att stödja äldre som önskar flytta till en mer 
anpassad boendeform.  

 
2.1.7Sammanfattning 

Medellivslängden ökar samtidigt som Kungsbacka kommun växer och gruppen av invånare som 
behöver insatser från Vård & Omsorg ökar i hög takt. Kommunen står inför utmaningen att möta 
detta behov kommande år. 

Vård & Omsorg ser att det behövs olika boendeformer, utifrån olika målgruppers behov. De senaste 
åren har nya målgrupper identifierats och ökat i våra verksamheter, så som yngre omsorgstagare 
med demensdiagnos, förvärvade hjärnskador samt omsorgstagare som har en psykiatrisk 
problematik och eller missbruk. Därför är det viktigt att Vård & Omsorg arbetar tillsammans med 
övriga nämnder samt deltar tidigt i processen av samhällsplaneringen och planering av nya 
boenden. Då behovet växlar över tid är det av vikt att boende byggs flexibelt och att konceptboende 
löpande utvärderas utifrån verksamhetens behov. Att uppföra ett nytt vård och omsorgsboende från 
det att beslut fattas till färdigställande tar cirka fem år.  

Kungsbacka kommun är i stort behov av att bygga vård och omsorgsboenden. Om kommunen inte 
kan verkställa beslut om plats på vård och omsorgsboende inom tre månader får den enskilde inte 
den insats personen behöver samt att kommunen kan bli skyldig att betala viten. Det är inspektionen 
för vård & omsorg som ansöker till förvaltningsrätten om att utdöma viten. Vitet beräknas utifrån 
den alternativa omsorgskostnaden, till exempel om en enskilds behov täcks med 10 timmar 
hemtjänst/dag kostar det ca 1,5 miljoner kr per år.  
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3. Befolkningsprognos 
 Utifrån befolkningsprognosen visar befolkningsutvecklingen att invånarna blir allt fler, fram till 
2030 i Kungsbacka kommun. Se graf nedan. 

 

 
 

 

Graf nedan visar att det främst är Vård & Omsorgs målgrupp som ökar i andel. 
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Graf nedan visar antalet invånare per kommundel 80 år och äldre. Perioden som visas är 2020 – 
2030. Befolkningen i centrala Kungsbacka och Anneberg/Älvsåker har en mer stigande 
befolkningsökning, jämfört med övriga kommundelar.  

 
 

3.1 Beräknat behov av platser på vård och omsorgsboende 

Nedanstående graf visar förslag på byggnation från 2022 till 2034, för att Kungsbacka kommun ska 
ha förutsättningar att möta medborgarnas behov, baserat på aktuell befolkningsprognos. 
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Nedanstående graf visar beräknat behov av plats på vård och omsorgsboende jämfört med planerat 
förslag på byggnation 2022 till 2034, baserat på aktuell befolkningsprognos.  

 

 
 

Nedan tabell beskriver behov av plats på vård och omsorgsboende beräknad utifrån aktuell 
befolkningsprognos, kopplad till förslag av byggnation. Kungsbacka kommun ska ha förutsättning 
att möta medborgarnas framtida behov. 
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2030 1148 1068    

2031 1188 1148 80 Nytt boende 

2032 1234 1148    
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2034 1330 1228    

Björkris; 120

Ekhaga; -26

Ekhaga + Anneberg; 
120 Nytt boende; 80 Nytt boende; 80 Nytt boende; 80 Nytt boende; 80

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ny platser Behov Förslag byggnation



  Sida 11 av 17 

  

Lokalbehovsplan 2023–2027 

 

4. Påverkansfaktorer vård och omsorgsboende 
 

4.1 Björkris nya vård och omsorgsboende 

Boendet beräknas vara klart i slutet av 2022. Inflyttning planeras i början av 2023. 

Förvaltningen prognostiserar ett överskott av platser 2022, då det inledningsvis inte förväntas flytta 
in 120 personer i direkt anslutning till öppningsdagen. 

Från och med 2023 ser Vård & Omsorg åter en brist på platser, utifrån förväntad 
befolkningsprognos. Åren 2022 till 2032 beräknas behovet uppgå till 40 nya lägenheter om året, 
vilket motsvarar ett nytt boende på 80 platser vartannat år fram till 2032. 

 
4.2 Nya vård och omsorgsboenden 

Utifrån aktuell befolkningsprognos behöver 400 nya platser på vård och omsorgsboende byggas 
mellan åren 2022 och 2032. 

Behovet av vård och omsorgsboende kan till viss del mötas/balanseras med byggnation av 
trygghetsboende. Det finns anledning att uppmärksamma detta vid planyttranden och detaljplaner 
för nya bostadsområden. Dock är det de svårast sjuka med omfattande vård och omsorgsbehov som 
har behov av plats på vård och omsorgsboende. I Kungsbacka finns det endast privata 
Trygghetsboenden. 

 
4.3 Småskalighet 10 platser per avdelning 

Demensenheter på vård och omsorgsboenden ska vara hemlika och småskaliga, för att uppnå kraven 
på kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § socialtjänstlagen. När Vardaga ansökte om tillstånd från 
inspektionen för vård & omsorg (IVO) att bedriva verksamhet på Blåvingevägen vård och 
omsorgsboende, fick de tillstånd att bedriva verksamhet. De fick dock inte tillstånd att ha 
demensenheter på mer än 10 platser per enhet då IVO bedömde att enheterna var för stora. En av 
Blåvingevägens demensenheter har tio platser och två demensenheter har 11 platser. IVO:s beslut 
överklagades av Vardaga och kommunen. IVO fick rätt i förvaltningsrätten och kammarätten 
meddelade inte prövningstillstånd. Vård & Omsorg har tillsammans med Vardaga överklagat 
beslutet om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Med anledning av IVO:s beslut 
behöver förvaltningen utreda vilka vård och omsorgsboenden som har fler än 10 platser per 
demensenhet och vidta åtgärder. Nya vård och omsorgsboenden är anpassade för 10 platser per 
demensenhet.  

 
4.4 Ytterfall 

Ytterfall är personer som bor i ordinärt boende med omfattande hemtjänstinsatser. Ytterfall betyder 
att det är dyrare för kommunen att ge insatser i ordinärt boende jämfört med om personen bor på ett 
vård och omsorgsboende. Andelen ytterfall har ökat något och ligger högre i Kungsbacka än 
jämförbara kommuner nationellt. Om antal platser på vård och omsorgsboende inte motsvarar 
behovet ökar ytterfallen, vilket är kostnadsdrivande för kommunen.  
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5. Lokalbehov vård och omsorgsboende 
Nedanstående tabeller presenterar vård och omsorgs beslutade lokalbehov, kryssen i tabellen visar 
när ärendet förväntas vara åtgärdat. 

Löpnr Beskrivning Katego
risera Prioritet Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 
Utredning kring avveckling av kök 
matsalar på vård och 
omsorgsboende. 

   X     

803 Vård- och omsorgsboende Björkris   120      

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende    -26  40   

807 Anneberg vård- och 
omsorgsboende      80   

808 Avveckling Hyra Bukärrsgården 
vård- och omsorgsboende.      x   

 Nytt vård- och omsorgsboende 
Sydöstra centrum.        80 

 Summering:   120 -26  120       80 

 

Kök och matsalarna på vård och omsorgsboende: 
Vård & omsorg betalar idag tomhyror för ytor där kök och matsalar inte nyttjas på vård och 
omsorgsboende. Vård och omsorg förordar att Service ska göra en utredning för att se över vad 
dessa lokaler kan nyttjas till.  

Björkris vård och omsorgsboende: 

Driftstart av vård och omsorgsboende med 120 platser, december 2022. 

Ekhaga: 
Utbyggnation av Ekhaga påbörjas under 2023 där 26 platser tas ur drift för rivning. Dessa platser 
kommer ersättas med nybyggnation av 40 platser med inflyttning 2025. 

Anneberg:                                                                                                                                 
Kommunen har beslutat att flytta fram öppnandet av Anneberg vård och omsorgsboende ett år på 
grund av att bygglov inte är godkänt. Boendet beräknas stå klart 2025.  

Bukärrsgårdens hyresavtal:                                                                                                                   
Hyresavtal löper ut sista december 2024. Vård & Omsorg har flyttat ut och använder inte lokalerna 
idag. Bukärrsgården ingår i övergripande lokalbank. 

Nytt boende 2027: 
Utifrån befolkningsprognos finns behov av ett nytt vård- och omsorgsboende år 2027. Boendet ska 
ha 80 platser och bör placeras i centrala Kungsbacka som enligt prognosen har hög 
befolkningstillväxt. 
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6. Stationär reservkraft vård och omsorgsboende 

 

Kommunstyrelsen har 2021 fattat beslut om att Vård & Omsorg har huvudansvar för reservkraft till 
vård och omsorgsboende. Nämnden för Vård & Omsorg som bedriver samhällsviktig verksamhet 
ansvarar därmed för att ta fram och analysera var och vilken kapacitet som krävs för att upprätthålla 
verksamheten vid strömavbrott. Den förvaltning som har ett ansvar för en verksamhet under 
normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret inkluderar att 
vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och krishanteringsförmåga. Reservkraft är 
ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. Inom vård och omsorgsområdet är det i 
vissa fall helt nödvändigt för människors liv och hälsa att verksamhetsutövarna har tillgång till 
elektrisk kraft vid strömavbrott. 

Av patientsäkerhetslagen följer att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Det 
kan alltså konstateras att det finns vissa krav som indirekt innefattar tillgång till reservkraft som kan 
anses nödvändigt och att sakna tillgång till reservkraft kan innebära att verksamheten inte når upp 
till de kvalitetskrav som kan ställas på den enligt gällande författningsbestämmelse.  

Vård & Omsorg kommer planera för framtida budgetmedel för investering, service och drift av en 
stationär reservkraft med tillräcklig kapacitet för att klara verksamheternas behov. 

 

  

Löpnr Beskrivning Kategorisera Prioritet Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Behov av stationär reservkraft       x  

 Signeshus        x  

 Tölö Smedja - Korttidsboende       x  

 Kolla       x  

 Vickan       x  

 Ekhaga       x  

 Blåvingevägen       x  

 Sandlyckan       x  

 Åsa       x  

 Löftagården       x  

 Måhaga       x  
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7. Lokalbehov kvarboende/hemtjänst 
7.1 Lokalbehov kvarboende/hemtjänst 

 

Löpnr Beskrivning Kategorisera Prioritet Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Andreas väg 2 
Anpassning/renovering  

 -  X     

 Östra Vallgatan 24, 
Upprustning 

 -    X   

 Samlokalisering Östra 
Vallgatan 24.  

 -    X   

809 

Samlokalisering Kommunvägen 
46, flytt till Björkris vård och 
omsorgsboende. Samt 
avveckling. 

 - X      

 Kraftvägen 2, ersättningslokal 
Omsorgenhus Korridor 1b,  

      X  

 Kraftvägen 2, avveckling 
Omsorgenhus Korridor 1b 

      X  

 Sjöállen 9F, ersättningslokal      X   

 Sjöallén 9F, avveckling      X.   

 Samlokalisering Kyviksvägen 2 
utreda möjlig ersättande lokal 
för Hemtjänst. 

   X     

 Korttidsplatser/växelvård 
underhåll 

   X     

 Avveckling av Vård & 
Omsorgs inventarier som finns i 
anslutning till Äldrelägenheter. 

   X     

 Summering:         

 

Utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål att nyttja kommunens egna lokaler till förmån för 
att hyra externa objekt, i syfte att sänka kostnader för lokaler, arbetar Vård & Omsorg löpande med 
verksamhetsanpassningar och samlokalisering. Kryssen i tabellen avser när ärendet förväntas vara 
åtgärdat och klart. 

Andreas väg 2: 
Vallda Backa Hemtjänst har sin verksamhetslokal på Andreasväg 2. Lokalen är inte anpassad 
utifrån verksamhetens behov. Akuta behov har uppstått på grund av att hemtjänsten inte längre 
kunde vara kvar i de av Eksta utlånade lokalerna, samt att cirkulationstvätt behöver inrymmas i 
lokalen. Behovet kan tillgodoses genom att bygga om nuvarande lokaler och anpassa lokalerna 
utifrån verksamhetens behov.  
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Östra Vallgatan 24: 

Öster/Gullregnet Hemtjänsten har sin verksamhetslokal på Östra Vallgatan 24, mitt emot 
Vägmästaren. Lokalen är kommunägd och läget passar för hemtjänstens behov. Utredning pågår för 
att bedöma om det går att nyttja lokalytorna effektivare för att skapa arbetsplatser för fler personer. 

För att Östra Vallgatan 24, ska vara ett alternativ till att ersätta verksamhetslokaler för exempelvis 
Demensteamet som idag har sin verksamhetslokal på Gnejsvägens 51, alternativt City/Varla 
hemtjänst som har sin verksamhetslokal på Sjöallén 9F, behövs en omfattande översyn, anpassning, 
renovering och ombyggnation av fastigheten. Fastigheten är idag planerad utifrån att den tidigare 
nyttjats som brandstation.  

Ärende pågår med att bygga en takterrass som en arbetsmiljöförbättrande åtgärd. Ärendet har dock 
försenats då bygglovsansökan ej beviljats. Service arbetar för att hitta en lösning. Östra Vallgatan 
24 saknar möjlighet för medarbetare att i anslutning till verksamhetslokalen ta sin rast ute.  

Kommunvägen 46: 

Hede/Älvsåker hemtjänst har sin verksamhetslokal på Kommunvägen 46. I samband med driftstart 
av Björkris vård och omsorgsboende flyttar verksamheten till Björkris. Vård & Omsorg avslutar 
därmed hyreskontraktet för Kommunvägen 46. Vid flytt av verksamheten till ersättande lokal 
behöver Kommunvägen 46 avvecklas. 

Kraftvägen 2: 
Lås & Larm, Serviceteamet, Nattpatrullen, Fixaren, administratörer samt Leverensteamet har sin 
verksamhetslokal på Omsorgenshus i korridor 1B. Hyresavtal har upprättats från och med 2021-10-
01 och sträcker sig till 2026-09-30. Därefter behövs en ny långsiktig lösning på verksamhetslokal, 
med tillhörande parkeringsplatser, laddstolpar och cykelparkering. 

Vid flytt av verksamheten till ersättande lokal behöver korridor 1B avvecklas. 

Sjöallén 9F: 
City/Varla hemtjänst har sin verksamhetslokal på Sjöallén 9F, i samband med planerad 
ombyggnation i kvarteret Ejdern behöver verksamheten en ersättande verksamhetslokal med 
tillhörande parkeringsplatser, laddstolpar och cykelparkering. 

Vid flytt av verksamheten till ersättande lokal behöver Sjöallén 9F avvecklas. 

Kyviksvägen 2:  
Särö/Kullavik hemtjänst har sin verksamhetslokal på Kyvikshus i Kullavik. Lokalen nyttjas inte 
fullt ut och hyran är hög. Behov finns av att se över lokalytorna och eventuellt finna möjlig 
ersättande lokal för verksamhetens behov, med tillhörande cykelparkering samt tjänstebilsparkering 
med laddstolpar. 

7.2 Korttidsboendeplatser och växelvårdsplatser 

Lokalytan på korttidsplatser och växelvård behöver underhållas oftare jämfört med hyreslägenheter 
på vård och omsorgsboende, då de slits mer. Det finns ingen officiell hyresgäst som har kontrakt då 
man vistas korta perioder i lägenheten. Vid behov av renovering som beror på slitage får Vård & 
Omsorg ta kostnaden. Så kallat onaturligt slitage på fastighet. Kungsbacka kommun behöver 
resursplanera/ budgetera för olika användning av lokaler. 

Äldrelägenheter 
Efter beslut i kommunstyrelsen återlämnas Äldrelägenheterna den 1 februari 2021 ifrån nämnden 
för Vård & Omsorg till respektive fastighetsägare för vidare hantering. Vård & Omsorgs ansvar för 
Äldrelägenheterna upphör härmed. 
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Vård & Omsorg behöver hjälp att avveckla inventarier i de lokaler som finns i anslutning till 
äldrelägenheter, så att fastighetsägaren fortsatt ansvarar för inventarier i anslutning till 
äldrelägenheter. 

-Äldrelägenheter: Tölö Äldreboende Kommunvägen 2–58 (Kungsbacka), Kyvikshus Kyviksvägen 
2 (Kullavik), Vallda Backa Andreas väg 3, (Vallda).  
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8. Lokalbehov hemsjukvård 

Löpnr Beskrivning Kategorisera Prioritet Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Mariedalsvägen 3 
Behov av att anpassade 
kontorsytor för ssk, upplevs 
som för små.  

 -  X     

 Kommunvägen 46, 
ersättningslokal 
Utbildningslokal för Rehab 

   X     

 Kommunvägen 46, avveckling 
Utbildningslokal för Rehab 

   X     

 

Mariedalsvägen 3: 
Sjuksköterskor som har sina kontor på Ekhaga vård och omsorgsboende upplever att deras kontor 
inte är anpassade utifrån verksamhetens behov. En bedömning med förslag på anpassning behöver 
göras för att hitta en bättre lösning på Ekhaga.  

Kommunvägen 46: 

Rehabiliteringspersonal har sin utbildningslokal på Kommunvägen 46. Efter att Vård & Omsorg 
lämnat utbildningslokal på Omsorgens hus där rehabiliteringspersonal utbildat samtlig 
omvårdnadspersonal i förflyttning och rehabiliterande förhållningssätt ersattes lokalen tillfälligt 
med en utbildningssal på Kommunvägen 46. Då Björkris vård och omsorgsboende tas i drift i 
januari 2023, kommer Vård & Omsorg att lämna fastigheten på Kommunvägen 46, hyreskontraktet 
är uppsagt. I samband med att hyreskontrakt upphör behöver rehabiliteringspersonal ha tillgång till 
ersättande utbildningslokal. Behovsbeskrivning för utbildningslokal finns som ärende på Service för 
att hitta lämplig lokal. 

Vid flytt av utbildningslokal till ersättande lokal behöver Kommunvägen 46 avvecklas. 

 

 

 

 

Beslutad av: Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20  

Gäller från: 20 oktober 2021 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Vård & 

Omsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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1 . Lokalprocess för lokalbehovsplan 

Syftet med lokalbehovsplanen är att utifrån tillgängliga kända planeringsförutsättningar beskriva 
nämndens/förvaltningens behov av lokaler. I bedömningen ingår att beskriva behov av nya lokaler, 
renoveringsbehov som beräknas uppgå till en kostnad på över 500 tkr, samt behov av att lämna lokaler. 

Service/fastighet ansvarar för att, på uppdrag av kommunstyrelsen, upphandla nybyggnation, ombyggnation 
samt förhyrning av lokaler. 

Lokalerna som Vård & Omsorg nyttjar för sin verksamhet hyrs av Service förvaltningen. Vård & Omsorg är 
därmed hyresgäst till Service. Serviceförvaltningen hyr i sin tur lokaler av externa Fastighetsägare.  

Att hyra verksamhetslokaler för vård och omsorgsboende är ett långsiktigt åtagande, i de flesta fall löper 
hyreskontrakten initialt på cirka 10 år med möjlig förlängning av 3-5 år vid varje förlängningstillfälle. För 
boendena Smedja, Vickan, Sandlyckan och Särö är ursprungskontraktet 20 år. 

Service Fastighet ansvarar för att genomföra kontinuerliga översyner av lokaler för att inventera behov av 
förändringar och förbättringar. Nämnden för Vård & Omsorg upprättar årligen en Lokalbehovsplan, där 
förändrade behov av lokaler anges. Service tillsammans med Vård & Omsorg följer löpande upp de olika 
Fastigheterna genom, så kallade Kundträffar. Service Förvaltningen ansvarar för kontakten med 
Fastighetsägare. 
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2 . Beskrivning av nuvarande lokalbehov 

2.1 Vård och Omsorgsboenden 
Tabell 1. Befintliga lägenheter vård och omsorgsboende oktober 2021  

 

Boende Antal  
lägenheter för 
permanent-
boende 

Varav   
lämpliga 
för par-
boende 

Lägenheter 
för korttids-
boende/ 
växelvård 

Placering
s-ort 

Driftform 
(Avtalstid) 

Avtalstid Uppsägnings-
datum 

Vickan 40 
(demens 20, 
somatik 10) 

 10 växelvård Onsala Entreprenad 
2019-03-31 

280831 270831 

Ekhaga 94 
(demens 10, 
somatik 84) 

17 

 

 Onsala Entreprenad 
2019-03-31 

280430 

 

24 månader 

Särö 80 
(demens 60, 
somatik 20) 

  Särö Kommunal 
regi 

451031 441031 

Bedagården 27 
(samtliga, 
demens) 

  Onsala Kommunal 
regi 271231 241231 

Kolla 71 
demens 24, 
somatik 47) 

3  Kungs-
backa 

Entreprenad 
2019-10-31 

221001 320930 

Djäkne- 
gården/ 
Signes- 
hus 

116 
(demens 50, 
somatik 53, 
geropsykiatri 
11) 

3 3 korttid.       
(varav 2 
platser 
geropsykiatri) 

Kungs-
backa 

Kommunal 
regis 

250131 230131 

 

Tölö Smedja   50 

Korttid 

Kungs-
backa 

Kommunal 
regi 

270930 240930 

Måhaga 58 
(demens 32, 
somatik 26) 

  Fjärås Kommunal 
regi 

241231 240331 

Åsa 60 
(49 demens 11 
somatik) 

2  Åsa Kommunal 
regi 

 
300831 

 
290831 

Löftagården 41 
(demens 21 
somatik 20) 

-  Frillesås Kommunal 
regi 

230228 220228 
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Blåvinge-
vägen 

65 
(demens 33 
somatik 32) 

2  Vallda Entreprenad 
 

280630 310630 

Sandlyckan 60 

(demens 40 
somatik 20) 

  Kullavik Kommunal 
regi 

380701 350701 

 
2.2 Tillgängliga platser på Vård och omsorgsboende i Kungsbacka 

kommun i september 2021 
Totalt:  762 lägenheter i särskilt boende. 694 lägenheter (varav 25 lägenheter lämpliga för parboende) är 
avsedda för permanent boende fördelat på 360 lägenheter för personer med demensproblematik, 323 för 
somatiskt sjuka och 11 lägenheter anpassade för geropsykiatri. 

I nuläget har vi sju par som bor i lägenheter som är lämpliga för parboende. Förvaltningen gör en 
genomlysning av dessa lägenheter för att optimera behovet mot efterfrågan.  

För korttidsboende finns det totalt 63 lägenheter. I dagsläget finns 50 platser på Smedjan, fördelade enligt 
följande: 9 platser används för växelvård. 13 platser med demensinriktning och 28 platser med somatisk 
inriktning. Det finns 10 växelvårdsplatser för somatisk inriktning på Vickans vård och omsorgsboende, samt 
3 korttidsplatser på Signeshus varav 2 platser är avsedda för geropsykiatri. 

En lägenhet av tveksam kvalitet används som akutboende och disponeras av tjänstgörande chef i beredskap. 
På grund av den bristande kvaliteten räknas denna lägenhet inte in i det totala antalet lägenheter.  

2.3 Verksamhetslokaler Hemtjänst 
Arbetsområde Gatuadress 

Åsa/Frillesås Pölagårdsvägen 11, 439 54 Åsa                         
– tom december 2021 

Åsa/Frillesås Ölmanäs Ringvägen 625, 439 53 Åsa                            
– december 2021 

Fjärås Måhagavägen 11, (Måhaga) 439 71 Fjärås 

Vallda Andreasväg 2 (Vallda Backa), 434 90 Vallda 

Onsala Manetvägen 3 (Bedagården), 439 37 Onsala 

Kullavik/Särö Kyviksvägen 2 (Kyvikshus), 429 31 Kullavik 

Öster/Gullregnet Östra Vallgatan 24, 434 41 Kungsbacka 

City/Varla Sjöallén 9F, 434 31 Kungsbacka 

Hede /Älvsåker Kommunvägen 46, 434 40 Kungsbacka 

Nattpatrullen, Lås & Larm, Serviceteamet, 
Administratörer, Fixare, Leveransteam 

Kraftvägen 2 (Omsorgenshus korridor 1B), 434 
37 Kungsbacka. 

Demensteamet Gnejsvägen 51, 434 51 Kungsbacka 
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2.4 Verksamhetslokaler för hälso-sjukvård 
Arbetsområde Arbetslokal 

Kungsbacka centrum Signes väg 7, Signeshus 434 32 Kungsbacka 

Kungsbacka centrum  Tölövägen 25, Smedjan korttidsboende, 434 40 
Kungsbacka. 

Åsa/Frillesås Pölagårdsvägen 7A, 13A, 439 54 Åsa                        
– tom december 2021                              

Åsa/Frillesås Ölmanäs Ringväg 625, 439 53 Åsa                            
– från december 2021 

Fjärås Måhagavägen 11, Måhaga, 439 71 Fjärås  

Onsala  Mariedalsvägen 3, Ekhaga, 439 30 Onsala 

 

2.5 Verksamhetslokaler Ledning och administration 
Förvaltningschef, verksamhetschefer, 
vikariecenter, myndighet, enhetschefer 
samt förvaltningens stödresurser. 

Borgmästaregatan 5, 434 32 Kungsbacka 



Nämnden för Vård & Omsorg    Kungsbacka kommun 
 
 

   

Lokalplan 2023-2027 7 

2.6 Verksamhetslokaler Dagomsorg och Anhörigstöd  
Verksamhetslokal Gatuadress 

Korallen - Åsa vård och omsorgsboende (inriktning 
somatik) 8 platser 

Pölagårdsvägen 25, 439 54 Åsa 

Källarbacken - Måhaga vård och omsorgsboende 
(inriktning demens 8 platser) 

Måhagavägen 11, 439 71 Fjärås 

Linden - Måhaga vård och omsorgsboende 
(inriktning demens) 8 platser 

Måhagavägen 11, 439 71 Fjärås 

Solliden – Sandlyckan vård och omsorgsboende 
(inriktning demens) 7–8 platser 

Sandlyckasväg 40, 429 32 Kullavik 

Näckrosen – Signeshus vård och omsorgsboende 
(inriktning somatik) 8 platser 

Signes väg 7, 434 32 Kungsbacka 

Anhörigstöd Västergatan 23, 434 30 Kungsbacka 

 

Vård & Omsorg hyr en lokal på Västergatan 23 för att arbeta förebyggande med anhörigstöd. Lokalen är 
anpassad för gruppaktiviteter och samtal utanför de mer "offentliga" kommunala lokalerna.  

2.7 Avtalstider för lokaler inom Kvarboende 
 

Hemtjänst  Avtalstid Uppsägningstid Förlängning 

Manetvägen 3 090801-221231 9 mån 2022-03-31 5 år 

Gnejsvägen 51  141101-231231 9 mån 2023-03-31 3 år 

Kyviksvägen 2 921101-231031 9 mån 2023-01-31 3 år 

Kommunvägen 46 071001-221231 Uppsagd 2022-12-31 6 månader 

Andreasväg 2,  110101-241231 9 mån 2024-03-31 5 år 

Sjöallén 9 F  Tills vidare 6 mån löpande  

Borgmästaregatan 5             -221231 9 månader  3 år 

Kraftvägen 2, 1B 211001-260930 9 månader 12 månader 

Ölmanäs Ringväg 625  211231-270430 6 mån 2027-04-30 kommunägd 

Östra Vallgatan 24,  Kommunägd  6 månader kommunägd 

Pölagårdsvägen 11 030101-211231 Uppsagd 2021-12-31  

Måhagavägen 11 170401-241231  9 mån 2024-03-31  5 år  

Hälso- och sjukvård    

Pölagårdsvägen 7A Ssk 120301-211231 Uppsagd 2021-12-31  

Pölagårdsvägen 13A Rehab 141001-200930 Uppsagd 2021-12-31  
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Ölmanäs Ringväg 625 211231-270430 6 mån 2027-04-30 kommunägd 

Dagomsorg    

Korallen Pölagårdsvägen 27 Åsa  150901-300831 12mån 2029-08-31 5 år 

Källarbacken Måhagavägen 11 170401-241231 9 mån 2024-03-31 5 år 

Linden Måhagavägen 11 - - - 

Solliden Sandlyckasväg 40 - - - 

Näckrosen Signesväg 7 - - - 

Västergatan 20  070101-221231 Uppsagd 2022-03-31 3 år 

Anhörigstöd    

Västergatan 23 121001-220930 9 mån 2025-09-30 3 år 

 

 

 



 
 

Datum 

2021-10-07 
Diarienummer 

VO 2021-00344 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Pia Berglund 
0300-83 58 56 
Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i balans för verksamhetsområdena Myndighet och 
Kvarboende 

Förslag till beslut i Nämnden för Vård & Omsorg 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärdsplaner för verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans. 
Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och konsekvensanalyser i samband med 
åtgärdsplanen som ska vara samverkade. 

Verksamhetsområdena Myndighet och Kvarboende har tagit fram åtgärdsplaner för budget i balans. 
Åtgärdsplanerna har samverkats på extrainsatt lokal samverkansgrupp måndagen den 4 oktober hos 
Myndighet respektive på ordinarie lokal samverkansgrupp torsdagen den 30 september hos 
Kvarboende.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-07 

Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Kvarboende, 2021-09-30 

Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet, 2021-09-27 
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Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Kvarboende 
 
Inledning 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärdsplaner för enheterna Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans. Åtgärdsplanerna ska 
redovisas till sammanträdet i oktober 2021. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och 
konsekvensanalyser i samband med åtgärdsplanen som ska vara samverkade.  
Bakgrund 
Kvarboendet har per augusti ett underskott på 7,4 mkr. I underskottet ingår Covidteamet med 3,1 
mkr. Teamet tillsattes för att på ett säkert sätt hantera Covid-smitta under pandemin för både egen 
regi och privata utförare. Kostnaden ses som en särskild händelse och bortses ifrån underskottet. 4,3 
mkr kvarstår därigenom för Kvarboende att hantera genom åtgärder för budget i balans.  
 

Under april månad infördes arbetsmiljöåtgärder efter föreläggande från Arbetsmiljöverket. Följande 
åtgärder avses:  
  Kostnad/månad  Kostnad/år  
Larmrad  310 tkr  3 720 tkr  
Utökad rapporttid  194 tkr  2 328 tkr  
Paustid och 2 minuters 
ankomsttid  

1 033 tkr  12 396 tkr  

Summa  1 537 tkr  18 444 tkr  
  
För perioden april-augusti medför ovanstående en kostnad på 7,7 mkr. Kompenserande stadsbidrag för 
perioden uppgår till 1,9 mkr, vilket innebär att 5,7 mkr är den totala utgiften hittilldags för dessa 
arbetsmiljöåtgärder.   
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Följande åtgärder föreslås för att nå en budget i balans: 
 

Åtgärd  
Beräknad effekt 3 
månader  

Beräknad effekt helår  

Arbeta med att minimera övertid – rutin för 
arbetsgång innan beslut om inbeordring framtagen.  

Minskning 15% ger 
287 tkr  

1 148 tkr  

Restriktivt med ledighet, framförallt på helg, för 
att undvika övertidskostnader  

Se punkten ovan    

Enhetschef har möjlighet att slå samman 
utvecklingssamtal och bedömningssamtal till ett 
samtalstillfälle under december-februari.  

80 tkr  100 tkr  

Nerdragning av tid för Apt till 2 timmar  188 tkr  752 tkr  

Översyn av administrativ tid. Fast reglering för hur 
mycket av den arbetade tiden som ska ligga i 
planeringen  

500 tkr  750 tkr  

De enheterna med störst underskott i dagsläget 
kommer dessutom arbeta med enhetsspecifika 
åtgärder. Detta i form av genomgångar av 
planeringen med systemadministratör, täta 
uppföljningar med ekonom och verksamhetschef.   

400 tkr  1 000 tkr  

Avvakta tillsättning av enhetschefer år 2021.  420 tkr    

Arbetsmiljöåtgärderna justeras inte, förutom 
larmraden som följs upp på respektive enhet utifrån 
statistik och referensgrupp.  

    

Arbetet med en god kontinuitet fortsätter.      

Summa åtgärder  1 875 tkr  3 751 tkr  

 

Följande risker finns för åtgärderna: 

Åtgärd  Risk med åtgärden  
Arbeta med att minimera övertid – rutin för 
arbetsgång innan beslut om inbeordring framtagen.  

Risk att arbetsmiljöåtgärderna påverkas och dras 
in. Vara flexibla, överanställa och arbeta över 
gränserna inom klustret.  

Restriktivt med ledighet, framförallt på helg.  Viktigt att ta hänsyn till detta om 
överbemanning uppstår enstaka vardagar, att 
erbjuda ledighet till medarbetare som inte 
beviljats ledighet på helg t.ex.  
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Enhetschef har möjlighet att slå samman 
utvecklingssamtal och bedömningssamtal till ett 
samtalstillfälle under december-februari.  

Inga risker, men viktigt att det finns en tydlighet 
mellan de olika samtalen.  

Nerdragning av tid för Apt till 2 timmar  Risk att inte hinna gå igenom allt som behövs.   
Översyn av administrativ tid. Fast reglering för hur 
mycket av den arbetade tiden som ska ligga i 
planeringen  

  

De enheterna med störst underskott i dagsläget 
kommer dessutom arbeta med enhetsspecifika 
åtgärder. Detta i form av genomgångar av 
planeringen med systemadministratör, täta 
uppföljningar med ekonom och verksamhetschef.   

Chefer som känner att de inte har kunskapen, 
viktigt att de får utbildning och genomgång 
snabbt, för att kunna leda koordinatorerna i 
arbetet och klara sitt uppdrag.  

Arbetsmiljöåtgärderna justeras inte, förutom 
larmraden som följs upp på respektive enhet utifrån 
statistik och referensgrupp.  

Viktigt att larmraden följs upp genom dialog 
mellan chef, skyddsombud och medarbetare.  

Arbetet med en god kontinuitet fortsätter.    
 

 

Ann-Helen Svensson 

Verksamhetschef Kvarboende  
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Åtgärdsplan för budget i balans för verksamhetsområde Myndighet 
 
Inledning 
Nämnden för Vård & Omsorg gav den 15 september 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram 
åtgärdsplaner för enheterna Myndighet och Kvarboende för att få budget i balans. Åtgärdsplanerna ska 
redovisas till sammanträdet i oktober 2021. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram risk- och 
konsekvensanalyser i samband med åtgärdsplanen som ska vara samverkade.  

Myndighet redogör åtgärdsplanen för det budgetunderskott som föreligger, analys till orsaker samt 
vilka åtgärder som redan vidtagits, är planerade samt nya förslag på åtgärder för att uppnå budget i 
balans. 
Bakgrund 
Budget 
Myndighets budget är fördelad på flera olika verksamheter (ansvar) där Kundvalet 
(hemtjänsttimmarna) står för det stora underskottet, medan andra delar har ett positivt resultat som på 
totalen minskar Myndighets totala underskott. 

 

Ansvar Ackumulerad diff.  
jan – aug 2021 

Prognos / Beräknat 
på årsbasis 

Bostadsanpassningsbidrag 2 764 665 3 000 000 

Personal Myndighet 1 387 707 1 100 000 

Förebyggande verksamhet 268 497 250 000 

Brukarintäkter 153 857 250 000 

Köpta platser 77 123 0 

 Omsorgsbidrag -94 123 -100 000 

 Hemtjänst (Kundval) -11 190 399 -16 000 000 

Totalsumma -6 632 673 11 500 000 

 
 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (9) 

 

 
Analys av orsaker till underskott  
 
Effektiviseringsåtgärder som minskat Myndighets budget från 2021 
Myndighets budget har redan reducerats med besparingar för en effektivisering av matdistribution och 
digitala inköp (7 700 000 kronor) samt automatiseringar i Combine som ska ge besparingar på 
personalkostnaderna (500 000 kronor). Inget av detta är realiserat och heller inget som Myndighet 
enskilt har kunnat påverka, men påverkar Myndighets differens mellan utfall och budget 2021.      

 

Ofinansierade poster som påverkar Myndighets differens mellan utfall och budget 
Myndighet har sedan flera år ett antal helt eller delvis ofinansierade budgetposter som påverkar 
Myndighets differens mellan utfall och budget på totalen enligt följande; 

- Volymuppräkning för fler omsorgstagare inom hemtjänsten har helt uteblivit åren 2020 och 
2021 och enbart en halv uppräkning för åren dessförinnan 2018 och 2019, vilket innebär ett 
underskott redan vid ingången av budgetåret med drygt 12 840 000 kr per år.  

- Nämnden för Vård & Omsorg tilldelas heller ingen volymuppräkning för individer under 65 år 
på den totala fördelningen av budget till nämnden, trots att målgruppen är Vård & Omsorgs 
sedan 2015. Volymskillnaden för omsorgstagare under 65 år gentemot budget som från 2015, 
ligger på cirka 20 000 timmar vilket innebär beräknat på 2021 års ersättningsnivå att Vård & 
omsorg saknar ytterligare 8 500 000 kronor per år. 

- I den befintliga ersättning som utförarna inom Hemtjänst erhåller, ges ingen extra ersättning då 
dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl fordras, detta gäller för såväl externa som 
interna utförare. Enligt ett beslut från förvaltningsledningen 2018 skall Myndighet ersätta 
hemtjänsten med kostnaden för arbetsmiljörelaterad dubbelbemanning. En pott om 1 500 000 
kronor skulle avsättas till Myndighet för detta ändamål enligt tjänsteskrivelsen. Myndighet har 
inte fått denna tilldelning till budgeten, vilket ger Myndighet ett underskott för dessa kostnader 
på cirka 1 000 000 kr per år.  

 
Ökade volymer 
Kungsbacka har 2020 högre kostnader på totalen för omsorgstagare under 65 år i jämförelse med andra 
jämförbara kommuner. Volym och kostnader bygger på beviljade timmar för hemtjänst från både Vård 
& Omsorg (VO) och Individ & Familjeomsorg (IF), detta då VO har hela kostnaden, oavsett var 
besluten är fattade. Tendensen är att volymen för 2021 bedöms bli betydligt lägre än för 2020, men 
ligger högre än 2019.  

Under de senaste åren har IF haft allt större problem att verkställa sina beslut inom skälig tid, så som 
till exempel bostad med särskild service och personlig assistans enligt LSS. Detta innebär att enskilda 
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med beslut enligt LSS blir kvar på VO under allt längre övergångsperioder med hemtjänstinsatser i 
stora omfattningar eller korttidsplatser, innan verkställighet och därmed kostnaderna tas över av IF.   

Antalet yngre omsorgstagare med demenssjukdomar, neurologiska funktionsnedsättningar och andra 
komplexa sjukdomstillstånd har ökat och vårdas allt oftare i hemmet med stora insatser av hemtjänst, 
då de inte alltid är berättigade insatser enligt LSS.  

Att timmar i hemtjänst har ökat totalt i alla åldersgrupper under 2021, beror även på Covid-relaterade 
orsaker, så som att växelvård, korttid och dagomsorg har varit stängda under en stor del av året, vilket 
till viss del behövde kompenseras med ökade hemtjänstinsatser.  

Vi befinner oss också i ett läge, där omsorgstagarna nu har ett uppdämt behov av stöd i större 
omfattning än tidigare. Omsorgstagare som har försämrats i pandemins spår, både psykiskt och fysiskt 
på grund av den långa ofrivilliga isoleringen. Enskilda som inte har ansökt om stöd alls på grund av 
pandemin, vilket ställt högre krav på anhöriga, som nu är uttröttade. Vi kan konstatera att det är stort 
ökat tryck på ansökningar och fler vill ta emot hjälp igen.  

I alla åldersgrupper kommer omsorgstagare snabbare hem från sjukhus med större och komplexa 
behov av stöd i hemmet både via hemtjänst och hemsjukvård.  

De långa nattinsatserna i väntan på (eller istället för) korttid eller i avvaktan på att IF kan verkställa 
beslutade LSS-insatser, belastar Myndighets hemtjänstbudget. Kostnaden har ökat från cirka 2 200 000 
kronor under 2018 och 2019 till 4 100 000 kronor 2020. Per augusti i år är kostnaden 2 400 000 kr och 
på helår 2021 beräknas den till 3 600 000 kronor.  

 
Pågående effektiviserings- och kvalitetsåtgärder 
 
Bostadsanpassning 
Den genomlysning av bostadsanpassningsbidragen som gjordes 2019/2020 har resulterat i kraftigt 
minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 2018 var kostnaden 8 500 000 kronor, för att 2019–

2020 ligga på cirka 5 000 000 kronor. Även 2021 följer hittills samma kurva.  

 
Ensolutions genomlysning 
Genomlysning av processerna inom Myndighet och Kvarboende samt mellan VO och IF pågår med 
hjälp av Ensolution. Målet är att lokalisera de åtgärder som krävs för att nå en proaktiv 
myndighetsutövning samt tydliggöra de förutsättningar som krävs för att skapa ett effektivt utförande. 
Myndighet har fått ta del av ett preliminärt resultat som visar på en övergripande välfungerande 

myndighetsprocess. Förslag på rekommenderade utvecklingsområden är att fortsätta arbetet med att ta 
ett helhetsgrepp runt rutinerna för uppföljning samt se över vägledningen och göra den likvärdig för de 

bägge förvaltningarna samt en tydligare struktur för tillhörande rutiner.  
 
Rekommendationerna har också ett fokus på det förebyggande arbetet som till exempel att utveckla 
samarbetet med REHAB för att komma tidigt in i ärendena och att kunna få ett bättre underlag vid 
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ansökan. Vidare rekommenderas även ett arbetssätt som möjliggöra att fler enskilda kan slussas till 

olika delar av civilsamhället för de målgrupper där det är lämpligt.  Hela genomlysningen är inte klar 
för hela processen från myndighetsutövning till utförarverksamheten, när detta är gjort kommer en 
slutpresentation att genomföras samt ett färdigt förslag till åtgärdsplan för hela processen att kopplas 
till detta. Därav är det lite tidigt att sätta mål för vilka minskade volymer och kostnader arbetet kan 
generera på sikt. 

 
Samverkan och ansvarsuppdelning mellan VO och IF 
Samverkan mellan VO och IF är pågående sedan några år tillbaka, för att skapa en kontinuerlig dialog 
och förbättra processerna mellan IF och VO. Både gällande ledtider och hantering av kostnader och 
ersättningar utifrån reglementesförändringen från 2015. Detta i syfte att på sikt minska antalet 
beviljade hemtjänsttimmar och därmed kostnaderna för brukare under 65 år. Vi arbetar vidare med den 
gemensamma åtgärdsplan som är framtagen tillsammans i samverkan och utifrån de 
rekommendationer som förvaltningarna fått i genomlysningen som gjordes av Ensolution. 
Genomgång av Ensolutions resultat för kostnad per brukare (KPB) 2020 som presenterades 
halvårsskiftet är en gemensam åtgärd som är pågående i detta nu och förväntas vara klar senare delen 
av oktober.  
 

Processkartläggning och optimerade processer 
Samtliga processer har kartlagts för att optimera och kvalitetssäkra biståndshandläggarnas 
handläggningsprocesser inklusive uppföljning.  

Ett arbete har även påbörjats under året med att förbättra och förtydliga processerna för ersättningar 
samt säkerställa att utföraren följer rutinerna. Nya rutiner har skapats under året för att ännu mer 
noggrant granska de externa entreprenadernas fakturor. 

Genomgång av beviljade insatser görs kontinuerligt och i enlighet med egenkontrollsplanen. 

 
Automatisering av processer  
Effektiviseringsåtgärd från förvaltningsbudget 2020/2021 med målet att automatisera en process på 
Myndighet under 2021. Projekt påbörjades i början av året, aktiviteten kartlades och planerades för, 
men med avvikelse då de tekniska möjligheterna i verksamhetssystemet visade sig inte var kompatibla 
med kommunens RPA- teknik (AI) och möjliggjorde därför inte en fortsättning i dagsläget. Därmed 
inget resultat inom innevarande år.  

 

Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet spelar en stor och viktig roll för att långsiktigt kunna öka självständigheten 
och förlänga möjligheten till kvarboende för den enskilde och förlänga inträdet till vård- och omsorg.  

Verksamhetsområde Myndighet har ett uppdrag att förstärka sitt förebyggande och hälsofrämjande 
arbete, för att möta upp de nya utmaningar som vi står inför i ett samhälle i förändring. Det 
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förbyggande och hälsofrämjande arbetssättet finns redan etablerat i det grundläggande sociala arbetet 
på Myndighet, men behöver förstärkas och utvecklas i samverkan med andra aktörer i samhället. För 
att samla allt förebyggande arbete under ett verksamhetsområde har den tidigare förebyggandeenheten 
inom verksamhetsområde kvarboende övergått till Myndighet från och med mars 2021. Ett gemensamt 
uppdrag med målet att förstärka det förebyggande arbetet i sin helhet istället för att splittra det i olika 
delar. Ett gemensamt uppdrag bedöms även förenkla och skapa en tydlighet för det övergripande 
uppdraget i förvaltningen. Den nya enheten är under uppbyggnad och förväntas inte nå sitt fulla syfte 
inom innevarande år, men däremot med en början under 2022 och på längre sikt. 

Förvaltningen Kultur & Fritid har ett pågående uppdrag som benämns ”Ideella krafter” där VO finns 
med som en partner genom att Verksamhetschef Myndighet ingår i Styrgruppen. Ett volontärcenter ska 
byggas upp med en digital plattform som grund för att matcha externa och interna behov med 
resurser/civila krafter. 
 

IBIC nästa steg  
Fortsatt arbete med att implementera processen IBIC fullt ut, med målet att effektivisera och 
kvalitetssäkra en obruten socialtjänstprocess. Myndighet är en del av detta övergripande arbete på 
förvaltningen, arbetet är igång igen, men på grund av pandemin så är arbetet försenat och ytterligare 
resultat är inte att vänta förrän 2022. I arbetet ingår även att föreslå en ny modell för resursfördelning. 

  
Personalkostnader  
Myndighet har inte något prognosticerat underskott för personalkostnader på helåret 2021.Vi har ändå 
gjort en genomlysning av kostnader per yrkeskategori i syfte att se om det går att göra några 
effektiviseringar inom tilldelad ram. 

Vi har jämfört antal anställda med jämförbara kommuners och resultatet visar att myndighet har en 
personaltäthet som är i paritet med snittet och snarare lägre antal inom vissa yrkeskategorier. 
Metodhandledare är till exempel en sådan yrkeskategori, då det framkommit att en metodhandledare 
har ca 10–12 biståndshandläggare att handleda i andra jämförbara kommuner. Inom myndighet i 
Kungsbacka kommun finns det i dagsläget 24 biståndshandläggare och en metodhandledare. Planen 
var att under 2021 skulle myndighet anställa en metodhandledare till, men då ingen budgettilldelning 
till den tjänst kom, trots att det var beslutat, så måste verksamheten backa från denna plan. 

Vidare har verksamhetsområdet inte heller likt övriga verksamhetsområde några stödresurser i form av 
samordnare/koordinatorer, administratörer, verksamhetsutvecklare eller biträdande verksamhetschef. 
Vilket innebär att alla dessa uppdrag idag görs inom respektive befintliga uppdrag.  
Inga ersättare sätts in vid medarbetarnas frånvaro, deltagande vid APT, ledigheter eller deltagande i 
olika projekt/utvecklingsarbeten, därmed är vikariekostnader inte heller någon post som kan minskas 
med i vår verksamhet.  
 
Om Myndighet behöver minska antalet medarbetare, så kommer detta innebära att tillgängligheten 
minskar, färre hembesök/möten med omsorgstagare, längre handläggningstider, uppföljning kommer 
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att ske under längre tidsintervaller, mindre teamsamverkan, risk för felaktiga fakturor för 
kommuninvånarna samt att vissa bidrag kan bli försenade för att nämna några konsekvenser. 
Den samlade bedömningen att en budgetneddragning på personal inte skulle ge några önskade effekter 
på ekonomin i sin helhet, i relation av vad konsekvenserna skulle bli.  
 
Åtgärdsförslag  

Avskaffa omsorgsbidrag  
Omsorgsbidrag har en budget på helår på 3 822 840 kronor. Bidragen betalas ut till omsorgstagaren 
som “helt” eller “halvt” bidrag utifrån den arbetsinsats som den närstående utför. Budgeten är 

beräknad på cirka 110 bidrag per månad, varav cirka 20 kommer från IF. Under pandemin har andelen 
med “helt” bidrag ökat något, men antalet personer som erhåller bidraget har hittills i år varit något 

färre än budget. Utfallet är ca 100 000 högre än budget per augusti. Ersättningen till den enskilde har 
inte förändrats på flera år. 
 
En övervägande del av landets kommuner har inte någon form av omsorgsbidrag. En grov 
uppskattning är att från åren 2006 och framåt har andelen kommuner som erbjuder bidrag gått från 
dryga 50% till drygt 20%.  Som motiv till att ta bort bidraget lyfts oftast etiska dilemman kring risk för 
inlåsningseffekter och att den anhörige kan känna sig tvungen att vårda- ibland för länge. Även 
rättviseperspektivet lyfts då omsorgsbidrag i allmänhet riktar sig till en begränsad del av de anhöriga 
som utför någon form av omsorgsinsats åt en närstående. Bidraget kan i detta perspektiv bli besvärligt 
att motivera. Ett annat argument är att inga svenska studier finns som pekar på några egentliga positiva 
effekter av att ge ekonomiskt bidrag till en begränsad del av befolkningen som ger omsorg till en 
anhörig. Vi kan inte heller som nämnd på något sätt säkra att den enskilde får sina behov tillgodosedda 
med god kvalitet. Det finns inte heller något lagstadgat krav på kommunerna att betala ut bidrag till 
personer som vårdar närstående vilket även är ett argument för att ta bort bidraget. 
 
Vår bedömning är att det inte kommer att förändra timmarna nämnvärt. Detta baserat på erfarenhet 
från andra kommuner. Dessutom har de flesta inom denna målgrupp redan idag både omsorgsbidrag 
och hemtjänsttimmar.   
 
Förslag: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna till nämnden i december, 
med målet att effektuera till halvåret 2022 (3 822 840 kronor på helår) 

Kundval / hemtjänsttimmar 
För att hemtjänsten ska kunna drivas långsiktigt hållbart, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt inför 
de utmaningar vi står inför, bedöms inriktningen för framtidens hemtjänst behöva utredas och slås fast. 
Biståndet är reglerat enligt lag till skälig levnadsnivå, vilken nivå av hemtjänst kan våra 
kommunmedborgare förvänta sig i framtiden. Till viss del kommer vi att kunna påverka utfallet med 
förändrade arbetssätt och effektiviseringar, men på totalen bedöms inte underskottet enbart kunna 
åtgärdas med pågående och föreslagna åtgärder. Detta samtidigt som antalet kommuninvånare ökar för 
varje år, och särskilt de äldre i Kungsbacka. Utöver att befolkningen och andelen äldre ökar stort i 
Kungsbacka de kommande åren, så ökar även vård och omsorgsbehovet och därmed antalet 
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hemtjänsttimmar hos de individer som får stöd av Vård & Omsorg. Bedömningen är att det på sikt inte 
är hållbart att differensen mellan de budgeterade timmarna för hemtjänst och utfall fortsätter vara på 
nuvarande nivå. Nedan kommer ett antal förslag som skulle till del kunna effektuera underskottet hos 
Myndighet på både kort och lång sikt 
 
Förslag: Procentuell neddragning.  

Genom att procentuellt dra ner antalet timmar varje månad (oktober – december) med ca 8 000 timmar 
av totalt utförda ca 48 000 timmar per månad, skulle generera 10 000 000 kr och täcka stora delar 
myndighets underskott på helåret 2021.  

Förslaget skulle få en direkt påverkan på utförare av hemtjänst som inte skulle hinna ställa om med 
personalresurser och underskottet skulle på kort sikt överföras till dem istället. Brukarperspektivet 
behöver ju också tas hänsyn till och utredas. Förslaget bedöms därför inte rimligt att genomföra på kort 
tid, men om det blir aktuellt med ett beslut på en nivåsänkning av hemtjänsten föreslås nämnden ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget på längre sikt.  

 

Förslag: Mindre ersättning för utförande av städ  

Genom att dra ner ersättning för beviljat städ från 120 till 90 minuter per tillfälle, skulle ersättningen 
till utförarna minska med 1 775 000 kronor på helår. Ligger i paritet med flera andra kommuners 
schablon för ersättning för städ. Kan genomföras från första kvartalet 2022 efter 
tjänstemannautredning och beslut.  

Arbetsmiljötimmar/dubbelbemanning  
I den befintliga ersättning som utförarna inom Hemtjänst erhåller ges ingen extra ersättning då 
dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl fordras, vilket innebär att kostnaden för 
dubbelbemanning finansieras inom den ordinarie hemtjänstpengen. Detta gäller för såväl externa som 
interna utförare. 
 
Enligt att beslut från förvaltningsledningen 2018 skall Myndighet ersätta hemtjänsten med kostnaden 
för arbetsmiljörelaterad dubbelbemanning. Detta då en pott om 1 500 000 kronor skulle avsättas enligt 
tjänsteskrivelsen hos Myndighet. Myndighet har inte fått denna extra summa i budgeten, vilket ger 
Myndighet ett underskott. Per augusti 2021 har cirka 600 000 kronor kostnadsförts för arbetsmiljö 
(dubbelbemanning) på Myndighet. Beräknat på ett helt år kommer det sluta på cirka 900 000 kronor.  
Ersättningen betalas endast ut till egenregin, inte till de externa.  
 

Förslag: Efter tjänstemannaberedning och beslut kan det effektueras omgående och en besparing på 
250 000 - 300 000 för 2021 och 900 000 kr för 2022.  

 
Förebyggande arbete 
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Förslag: Utveckla samarbetet med REHAB för att komma tidigt in i ärendena och att kunna få ett 
bättre underlag vid ansökan och minimera antalet timmar i hemtjänst. Utfall först efter utredning och 
beslut samt påbörjat arbete i projekt under 2022. I dagsläget svårt att sätta en prislapp på detta förslag.  
 
Förslag: Utveckla samarbetet med civilsamhället så att målgrupper/omsorgstagare där det är lämpligt, 
i större omfattning kan slussas till olika delar av civilsamhället till exempel via volontärcentra.  Utfall 
först efter utredning och beslut samt påbörjat arbete under 2022.   

Köpta platser 
Köpta platser består både av korttidsplatser, permanenta platser, kostnad för medflyttande vid 
parboende på Vård & Omsorgsboende med mera. 

I de fall vi inte kan erbjuda individer rätt omsorg inom kommunens egen verksamhet, på grund av att 
kompetens eller utbud inte matchar behovet, behöver vi köpa in tjänsten externt.  

Det kan till exempel röra sig om boendeplats för yngre och/eller i kombination med olika typer av 
problematik. Att köpa in en plats, kan kosta cirka 2 500 000 kronor per år.  I dessa fall prövas ärendet 
kontinuerligt för att se om förändringar i den enskildes behov gör att vi kan erbjuda vård inom 
Kungsbacka kommun. 

Förslag: Hemmaplanslösningar 

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att förändra verksamheten så att rätt kompetens 
säkerställs på vård och omsorgsboenden i syfte att kunna verkställa boendeformer för alla målgrupper 
oavsett ålder.  Målet är att ha 0 kr i utfall 2022 avseende köpta permanenta boendeplatser. Bör delvis 
utredas tillsammans med förvaltningen för IF, då vi till viss del arbetar med samma målgrupper i de 
yngre åldrarna.  

 
Ansvarsfördelning mellan VO och IF 
Ett stort behov av ett klargörande kring reglementesförändringen och gällande rutiner mellan 
förvaltningarna bedöms som nödvändiga för att nå en bättre samverkan, en samlad god kvalitet för 
våra kommuninvånare (Ett Kungsbacka) samt för en bättre samlad kostnadsbild.  

Förslag: Nämnderna för Vård och Omsorg samt Individ och familjeomsorg ger förvaltningarna i 
uppdrag att följa upp och utreda förslag på revidering av nuvarande gällande reglemente mellan 
förvaltningarna, utifrån kvalitet, organisation, delegation och kostnadsansvar.  

 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis och med stöd av ovanstående är bedömningen att det kommer att vara svårt att 
komma till en budget i balans under innevarande år för myndighet. Däremot bedöms pågående 
åtgärder ge resultat för 2022 och i kombination med den beslutade uppräkningen av hemtjänsttimmar 
för 2022 på sju miljoner, ge en positiv effekt, men inte i den paritet som kommer att vara nödvändiga 
för totalen. Därav är bedömningen även att ett nytt inriktningsmål för nivåbestämning (skälig 
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levnadsnivå) av vilken hemtjänst Kungsbacka kommun kan erbjuda framöver en förutsättning för 
vägen framåt.  

 

 

Pia Berglund  

Verksamhetschef Myndighet   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för 65+ samt de med 
funktionsnedsättning 
 

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.  

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4 maj 2021 föreslagit 
att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för målgruppen 65+ samt för personer med 
funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett 
smartare Kungsbacka" finns ett antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital 
teknik, bland annat välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte 
beskriver hur kommuninvånarna ska använda de digitala tjänsterna. Den digitala fixaren ska kunna 
vara behjälplig vid användandet av olika digitala tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg och nämnden för 
Kultur & Fritid för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast 29 
oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med 
funktionsnedsättning. 2021-04-19 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Den ökade digitaliseringen gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli mer 
isolerade och hamna i digitalt utanförskap. För den som inte hänger med eller behärskar tekniken kan 
det skapa stora bekymmer. Det digitala utanförskapet för nämndens målgrupper har blivit mycket 
tydligt under pandemin, inte minst det sociala utanförskapet. Sveriges digitala mognad är allmän hög, 
så även bland äldre. Det är dock skillnad på att nyttja och själv kunna installera applikationer och 
hantera autentiseringsfrågor, något som på sikt är krav för att kunna nyttja till exempel kommunens 
digitala tjänster.  

Förvaltningen anser att förslaget i grunden är bra, då behovet av ett digitalt stöd för nämndens 

målgrupper bedöms vara stort. Förslaget behöver dock ses över ur helhetsperspektivet ”Ett 
Kungsbacka” och bedöms därför snarare vara en del av den samlade utvecklingen för att öka den 
digitala delaktigheten hos kommuninvånarna. Utvecklingen bedöms även behöva hållas samman 
övergripande i kommunen för att nå alla kommuninvånare på ett likvärdigt sätt. 

Kommunen har redan påbörjade utvecklingsarbete i syfte att minimera det digitala utanförskapet hos 
kommuninvånarna. Under pandemin har till exempel förvaltningen för Kultur & Fritid haft en tjänst 
för en digital värd som till exempel har hjälpt till att lära ut hur målgruppen seniorer kan beställa mat 
på nätet, skapa konto på sociala medier, ladda ner en e-bok och så vidare.  
 
Nu öppnar träffpunkterna åter upp och verksamheterna kommer erbjuda digital hjälp för mobil, laptop 
och iPad i nära anslutning till en träffpunkt med utlåning av surfplattor till målgruppen seniorer. 
Förvaltningen för Kultur & Fritid bedriver även ett projekt under hösten 2021 med en medarbetare 
som kommer följa med bokbil/bokbuss runt i kommunen för utlåning av iPad samt digital 
handledning. 
 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har, i samarbete med kommunledningskontoret, även ett långsiktigt 
övergripande uppdrag som heter ”Mera digital Kungsbacka”, som syftar till att öka 
kommuninvånarnas digitala delaktighet samt minska deras digitala utanförskap. Arbetet ska vara 

förvaltningsövergripande med fokus på ”Ett Kungsbacka”. Därtill har förvaltningen för Kultur & Fritid 

även sedan något år tillbaka ett pågående riktat digitalt stöd (Digital värd) till seniorer. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen för Vård & Omsorg att förslaget att införa en digital fixare i 

grunden är bra, då behovet av ett digitalt stöd för nämndens målgrupper bedöms vara stort. Förslaget 

behöver dock ses över ur ett helhetsperspektiv (Ett Kungsbacka) och förvaltningen anser att 

utvecklingen behöver samordnas och styras centralt i kommunen för att nå alla invånare på ett 

likvärdigt sätt.  

 

Karl Lundgren      Pia Berglund 

Tillförordnad förvaltningschef   Verksamhetschef 
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Motion Digital "Fixare" för 65+samt de med funktionsnedsättning 

Kungsbackas handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" beskrivs de fyra områden man vill 
utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022: 

•Välfärdsteknik för självständighet 

Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. 

•Digitala samhällskanaler 

För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara 
öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att 
satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och 
medskapande för de vi är till för. 

•Digital samhällsbyggnadsprocess 

Genom att satsa på en effektiv sammanhållen digital service i samhällsbyggnadsprocess i 
Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushålla med 
kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning. 

•Effektiva arbetssätt 

Kungsbacka kommun vill vi underlätta för våra medarbetare att arbeta smartare i den 
digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för. 
För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet. 

Digital strategi som vägledning 

vårt arbete med digitalisering utgår vi från vårdigitala strategi. Vi ser digitalisering som en 
ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska 
lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. 

ovan skriver man inget om våra kommuninvånare som skall använda alla dessa hjälpmedel. 
Hur de skall få hjälp och ta del av all digitalisering? Man skriver bara om hur kommunen mer 
o mer kommer att digitaliseras. Samt ett digitaliseringen kommer att underlätta för 
kommunens medarbetare. 

För att de som behöver denna hjälp föreslår jag att kommunen inrättar en tjänst =Digital 
fixare, för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning. 

Givetvis skall denna "fixartjänst" vara kostnadsfri. 

En digital fixare kan vara till hjälp med; 

• Rådgivning om hur man kopplar upp sig till videosamtal via dator för att nå sina nära 
och kära via tex Skype 

• Rådgivning om digitala samhällstjänster tex Vårdguiden 

• Installation av Appel-fiv eller liknande 

• Inlägg av appar tex. bank-id i mobiUdator/padda 

• Rådgivning om appar för sociala aktiviteter tex, spel 



Undertecknad föreslår kommunfullmäktige snarast besluta 

• att Kungsbacka kommun omgående tillsätter en eller ännu bättre flera 

"Digitala fixare" med uppdrag enligg ovan, detta för att bistå de sore är 

65+ e11er har 

• hemtjänstinsatser 

• eller omfattas av LSS 

Detta för att göra digitaliseringen som sker alltmer i vår kommun men även i övriga landefi 
lättare aft nå och ta del av. 

Då först kan vi börja tänka på 

Ett smartare Kungsbacka 

~~ ~~ ? 

, R ~ ~~ 

Agnetha Ernegår - ) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Taxor och avgifter 2022 
 

Förslag till beslut  
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 5 068 kr/månad 
 Omsorgsavgift (maxtaxan)      2 170 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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Sammanfattning  
Taxor och avgifter inom Vård & Omsorg är baserade på prisbasbeloppet, pbb. Prisbasbeloppet för 
2022 höjs från 47 600 till 48 300 kronor, samt att Nämnden för Service justerar priser med 1,5% för 
2022. Därmed justeras följande avgifter.  
 
Kommunfullmäktige tog beslut om förändrat beräkningssätt för taxor och avgifter för Vård & Omsorg, 
dnr VO/2016:19 §13. I beslutet delegerar kommunfullmäktige beslutsrätt om uppräknade taxor och 
avgifter med anledning av nytt prisbasbelopp till nämnden för Vård & Omsorg.  
Nämnden för Vård & Omsorg har även fastställt att taxorna för nyttigheter kopplas till det index som 
Service Måltid använder, VO/2018:153. 
Beslutet togs för att minska den administrativa processen och öka tydligheten med att avgifterna 
kopplas till den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Ändrade nivåer för taxor och avgifter ska 
redovisas till kommunfullmäktige. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för stöd- och omsorgsavgifter. Flera av de belopp som används för 
beräkning av kommunens avgifter är enligt socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet 
(pbb). Prisbasbeloppet gäller från och med den 1 januari varje år och beräknas av Statistiska 
Centralbyrån.  
 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett förändrat beräkningssätt för taxor och avgifter för Vård & 
Omsorg. Detta innebär att avgifterna förändras vid årsskiften och därmed följer de nationella 
ändringarna av avgiftsbeloppen enligt socialtjänstlagen. 
Fram till 2011 hanterades Servicelägenheterna tillsammans med Omsorgsboendena. Det var då möjligt 
för kunder i Servicelägenheterna att köpa delar av ett matabonnemang på Omsorgsboende. Då 
Servicelägenheterna sedan dess hanterat som vanliga bostäder, så är det endast en handfull kunder som 
har ”Matportion lägenhet i anslutning”. Övriga abonnemang som är en del av helabonnemanget mat 
VÅBO (Frukost-, Middag-, Mat fr mi kv-, Kvällsmål-, och Mellanmål/ Kaffe) läggs som passiva och 
uppräknas fortsättningsvis inte varje år. 
 

 

Taxor och avgifter som berörs av det förändrade prisbasbeloppet, pbb, för 2022 visas i tabellen nedan 

 Beräkning 2022 2021 

Förbehållsbelopp, 
ensamstående 

1,3546*pbb/12 5 452 kr/mån 5 373 kr/mån 
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Förbehållsbelopp, 
gifta/sammanboende 

1,1446*pbb/12 4 607 kr/mån 4 540 kr/mån 

Förhöjt förbehållsbelopp, 
under 65 år ensamstående 

Förbehållsbelopp 
*1,1 

5 997 kr/mån 5 911 kr/mån 

Förhöjt förbehållsbelopp, 
under 65 år 
gifta/sammanboende 

Förbehållsbelopp 
*1,1 

5 068 kr/mån 4 994 kr/mån 

Omsorgsavgift (maxtaxa) 0,5392*pbb/12 2 170 kr/mån 2 139 kr/mån 

Hyra särskilt boende (utanför 
hyreslagen) 

0,5539*pbb/12 2 229 kr/mån 2 197 kr/mån 

Timtaxa Hemtjänst 10% av maxtaxan 217 kr/tim 214 kr/tim 

Avgift för korttidsplats 
Omsorg 

Maxtaxa/30 72 kr/dygn 71 kr/dygn 

Avgift för dagomsorg Maxtaxa/90 24 kr/dag 24 kr/dag 

Trygghetslarm 0,00562*pbb 271 kr/dag 268 kr/dag 

Patientavgift HSV, 18-84 år 0,00634*pbb 306 kr/mån 302 kr/mån 

 

Nyttigheter som räknas upp för 2022, visas i tabellen nedan. 
  Beräkning 2022 2021 

Avgift matdistribution Timtaxa / 12 (5min) 18 
kr/dag/portion 

18 
kr/dag/portion 

Kostnad mat korttidsplats Helabonnemang/30 131 kr/dag 129 kr/dag 

Kostnad mat/fika dagomsorg Uppräknas med SE 
index 

68 kr/dag 67 kr/dag 

Matportion ordinärt boende Uppräknas med SE 
index 

68 kr/dag 67 kr/dag 

Matportion lägenhet i 
anslutning 

1/30 
middagsabonnemang 

52 kr/dag 52 kr/dag 

Helabonnemang mat 
Omsorgsboende 

Uppräknas med SE 
index 

3 928 kr/mån 3 870 kr/mån 
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Hygienabonnemang inkl moms  150 kr/mån 150 kr/mån 

 
Taxor och avgifter som är passiva och räknas ej upp. 

 Beräkning  2020 

Frukostabonnemang 20% av 
helabonnemang 

 764 kr/mån 

Middagsabonnemang 40% av 
helabonnemang 

 1 529 kr/mån 

Matabonnemang (fr,mi, 
kv) 

90% av 
helabonnemang 

 3 440 kr/mån 

Kvällsmålsabonnemang 30% av 
helabonnemang 

 1 147 kr/mån 

Mellanmål, 
kaffeabonnemang 

10% av 
helabonnemang 

 382 kr/mån 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Annakarin Svennebjer  

Ekonomichef     



 
 

Datum 

2021-08-16 
Diarienummer 

VO 2021-00278 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanträdesdagar 2022 för nämnden för Vård & Omsorg 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden behöver inför varje nytt år bestämma datum för sammanträden och planeringsdagar. 
Förvaltningen föreslår att nämnden 2022 fortsätter ha sammanträden en gång i månaden, med 
undantag för januari, juli och augusti månad, på onsdagar kl.13. 

Förvaltningen förslår även att nämnden under 2022 fortsatt ska ha två planeringsdagar, en i januari och 
en i augusti. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 



 
 

Datum 

2021-10-06 
Diarienummer 

VO 2020-00371 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Pia Berglund 

Verksamhetschef för Myndighet 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Upphävande av tidigare beslut om att tillfälligt frångå möjligheten att välja 
hemtjänstutförare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 9/4 2020 fattade ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslut om att tillfälligt frångå 
möjligheten för omsorgstagare, som insjuknar i covid-19, att själv kunna välja hemtjänstutförare 
utifrån lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 
 
Covid-teamet inrättades utifrån inriktningen att minska smittspridning och skapa en uthållig 
organisation som ett specifikt tvärprofessionellt team som arbetade mot alla personer som hade 
konstaterad eller misstänkt covid-19 och som var i behov av hemtjänst och/eller hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Avsteget gällde endast så länge omsorgstagaren var sjuk i covid-19 och så snart den 
hade tillfrisknat från infektionen fick den återigen välja vilken utförare som skulle utföra den hemtjänst 
som den var beviljad. 
 
Covid-teamet upphörde den 16/4 2021 eftersom det under en längre period endast var ett fåtal personer 
som hade haft misstänkt eller konstaterad covid-19, vilket främst bedömdes vara att många av de äldre 
med hemtjänst hade valt att vaccinera sig. Men också för att skapa möjligheter att ge ordinarie 
verksamheter förutsättningar att fortsättningsvis ge vård och omsorg till personer med covid-19. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2020-04-09 

 

Karl Lundgren      Pia Berglund 

Tillförordnad förvaltningschef   Verksamhetschef för Myndighet 







 
 

Datum 

2021-09-30 
Diarienummer 

VO 2021-00302 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under september 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00327 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-09-07 KF § 116 
Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 

2021-00304 (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-08-24 KS § 202 Antagande av 
dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 

2021-00005 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-09-07 KF § 110 Rapport från 
nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 
1 2021 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-30 

 

 

Karl Lundgren      Cecilia Wahlgren 

Tillförordnad förvaltningschef   Registrator 
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