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§ 86 Dnr 2021-00293 
Kvalitetssäkring av vård- och omsorgsboenden i extern regi; 
Slutrapportering av Kolla, Blåvingevägen, Vickan och Ekhaga vård- och 
omsorgsboende 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Konsulten Maria Carlsrud Felander från revisionsbyrån EY presenterar resultatet av 
slutrapporterna. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 87 Dnr 2021-00337 
Förvaltningens fortsatta ärende efter avslutad kvalitetssäkring av vård- 
och omsorgsboenden i extern regi 

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 i uppdrag att leda 
eventuella förhandlingar och 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.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden, med följande motivering: 

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut eftersom avtalen inte har 
följts och det måste vara praxis att vidta nödvändiga åtgärder. 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 
förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att leda 
eventuella förhandlingar och rätt att underteckna framställan om ersättning. 

Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 
nämnden även ska besluta följande: 
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Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att avtal med Vardaga, avseende samtliga 
boenden, ska avslutas som senast per den 2021-12-31.   

Ordförande (M) yrkar avslag till Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande.  

Ulrika Högstrand (KD) yrkar bifall till ordförandens (M) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, ordförandens (M) m.fl. ändringsyrkande och Ermin Škorić (S) m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Ordförande prövar först förvaltningens förslag mot ordförandens (M) 
ändringsyrkande, och finner att nämnden bifaller ändringsyrkandet.  

Ordförande prövar sedan förvaltningens förslag med undantag för andra 
beslutsmeningen och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
undantag för andra beslutsmeningen.  

Ordförande ställer sedan Ermin Škorić (S) tilläggsyrkande mot ordförandens yrkande 
om avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla tilläggsyrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 2 ja-röster mot 9 nej-röster, beslutar att bifalla 
avslagsyrkandet.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C)  X  

Maj-Britt Rane-Andersson (S) X   

Annika Hamberg (M)  X  

Barbro Hjelström (M)  X  

Marianne Hultén (M)  X  

Hanna Schölander (L)  X  

Ulrika Högstrand (KD)  X  

Tommy Bech (SD)  X  
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Elisabeth Svensson (SD)  X  

Ermin Škorić (S) X   

Hravn Forsne (M)  X  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Förvaltningen för Service, Fackliga organisationer 
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§ 88 Dnr 2018-00128 
Förlängning av avtal; Driftentreprenad Kolla vård- och omsorgsboende, 
ref.nr 18/52 

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.  

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden.  

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar att datumet 2022-11-01 i förvaltningens förslag till beslut 
ändras till 2021-12-31. 

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 
nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg begär budgetförstärkning från kommunstyrelsen som 
motsvarar det att den kommunala regin tar över boendena utifrån 2021 års 
ersättningsnivå samt övriga kostnader som kan infinna sig.   

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Ermin Škorić (S) ändrings- och tilläggsyrkanden. 
Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag.  

Nej-röst innebär att bifalla ändrings- och tilläggsyrkandena.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden, med 9 ja-röster och 2 nej-röster, beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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Beslutet skickas till 
Vardaga Äldreomsorg AB, Kommunstyrelsen, Förvaltningen för Service, Fackliga 
organisationer 
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§ 89 Dnr 2020-00828 
Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Förvaltningen för Service, Fackliga organisationer 
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§ 90 Dnr 2021-00329 
Lokalbehovsplan 2023–2027 

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

Reservation 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Ermin Škorić (S) reserverar sig till förmån för 

eget förslag.  

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut om att nämnden även ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära full ersättning från 
kommunfullmäktige för all nybyggnation. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära att vård- och omsorgsboendet i 
Anneberg ska vara klart 2024. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) tilläggsyrkanden. 
Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  
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Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att avslå tilläggsyrkandena. 

Nej-röst innebär att bifalla tilläggsyrkandena. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att avslå 
tilläggsyrkandena. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service 
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§ 91 Dnr 2021-00325 
Information om status för Äldreomsorgslyftet 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Johan Sandström informerar om äldreomsorgslyftet. 
Äldreomsorgslyftet är en möjlighet för vårdbiträden att vidareutbilda sig till 
undersköterskor, med full betalning under studietiden. Det är 40 studerande i första 
omgången, varav en har blivit färdig, 17 beräknas bli färdiga till årsskiftet och övriga 
beräknas bli klara under 2022. Det är 43 studerande i den andra omgången som 
startade 6 september 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 92 Dnr 2021-00344 
Uppdrag - Åtgärdsplaner för budget i balans för verksamhetsområdena 
Myndighet och Kvarboende 

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. 

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna tilläggs- och ändringsyrkanden, med följande motivering: 

Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut med anledning av att vi 
ser att verksamheten är systematiskt underfinansierad och den politiska styrningen 
undergräver möjligheterna för förvaltningen att utföra sitt välfärdsuppdrag.  

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande till 
förvaltningens förslag till beslut om att nämnden även ska besluta följande: 
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Nämnden för Vård & Omsorg begär att kommunstyrelsen godkänner utökad budget 
för samtliga verksamhetsdelar, som Vård & Omsorg ansvarar för, där det framgår 
tydligt i åtgärdsplanerna att ersättning för korrekta volymuppräkningar saknas för 
innevarande år och tidigare verksamhetsår. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att begära till kommunstyrelsen att en översyn 
av befintliga reglementen mellan VO och IF snarast genomförs med fokus på 
ansvarsområde och kostnadsansvar.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
en större anställningsomfattning och erbjudande om heltidstjänster kan minska 
behovet av en stor timvikariepool och övertidskostnader.   

Ermin Škorić (S) yrkar att nämnden, istället för andra beslutsmeningen i 
förvaltningens förslag till beslut, ska besluta följande: 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
föreslagna åtgärder som avser minskad övertid. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag till beslut samt Ermin Škorićs (S) m.fl. tilläggs- och 
ändringsyrkanden. Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla förvaltningens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla tilläggs- och ändringsyrkandena. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att nämnden, med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Marianne Hultén (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   
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Tommy Bech (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 93 Dnr 2021-00218 
Remiss: Motion - 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.  

Jäv 
Hanna Schölander (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr 2021-00307 
Taxor och avgifter 2022 

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 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-16 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2021-00278 
Sammanträdesdagar 2022 för nämnden för Vård & Omsorg 

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    

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. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att besluta om datum för sammanträdet i 
december 2022 på sammanträdet i november 2021. 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar på att nämnden inte ska fatta beslut om 
sammanträdesdatum för nämnden i december 2022 idag, utan att nämnden fattar 
beslut om sammanträdesdatum i december 2022 på nämnden i november 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och ordförandens ändringsyrkande. Ordföranden prövar 
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
med den föreslagna ändringen. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 Dnr 2020-00371 
Upphävande av tidigare beslut om att tillfälligt frångå möjligheten att 
välja hemtjänstutförare 

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. 

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 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-06 
Ordförandebeslut, 2020-04-09 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 97 Dnr 2021-00302 
Redovisning av inkomna skrivelser under september 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen. 

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 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 98 Dnr 2021-00044 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef Karl Lundgren, som i vanliga fall arbetar på Teknik, 
känner sig väl mottagen av Vård & Omsorg.  

Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi informerar om vaccinationer. 

Verksamhetschef Pia Berglund svarar på fråga från Ermin Škorić (S) om 
belastningen på korttidsplatser. 

Ordförande Hravn Forsne (M) svarar på frågor från Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
om vaccinkrav för anställda inom Vård & Omsorg. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att nämnden beslutar så. 
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