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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 67 Dnr 2022-00068 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) m.fl. anmäler ett initiativ om sommaravtal under sommaren 2022 
inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden samt korttids- och växelvård som 
läggs som ärende 10 på ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan godkänna förändring av 
ärendelistan, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 68 Dnr 2022-00100 
Information om avslutande av avtal Blommans hemtjänst och service i 
Halland AB 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsledare Helena Carlstrand informerar om att Blommans hemtjänst och 
service i Halland AB har sagt upp avtalet med slutdatumet den 30 juni 2022 med 
anledning av att de kommer att avveckla sin verksamhet i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut om avslutande av avtal - Blommans hemtjänst och service i 
Halland AB, 2022-04-29 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 69 Dnr 2022-00030 
Svar på initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och 
installation av hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Alderin (C) väckte ett initiativ om att se över behov och installation av 
hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden. Utredningen utgår från 
patientsäkerhetsperspektiv, ansvarsfördelning avseende drift, ansvarsfördelning 
avseende hälso-och sjukvård samt ekonomiskt perspektiv. Om hjärtstartare 
installeras på vård- och omsorgsboende så behövs ytterligare utredning utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv för att säkerställa att förvaltningen efterlever hälso- och 
sjukvårdslagens krav, Socialstyrelsens föreskrifter samt de krav som ställs på 
medicintekniska produkter utifrån vårdgivaransvar. Ärendet har utretts av medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 26 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) yrkar på att följande tillägg görs: 
- Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att förvaltningen ska återkomma med 
utredning och förslag till beslut avseende gränsdragning gällande syfte, installation, 
användande kontroll, kostnad och service av hjärtstartare samt en fördjupad analys 
avseende patientsäkerhetsperspektivet, enligt punkt 1 och 2, senast 15 december 
2022. 
 
Hravn Forsne (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande och ordförandens (M) 
yrkande om bordläggning. Ordföranden (M) prövar först eget yrkande om 
bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och finner att nämnden för Vård & 
Omsorg beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
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§ 70 Dnr 2022-00073 
Information om Vård & Omsorg i förändring 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Arian Faily informerar om framtidens utmaningar som väntar Vård 
& Omsorg och hur organisationsförändringen är tänkt att hjälpa. 

Beslutsunderlag 
Presentation om Vård & Omsorg i förändring, 2022-06-02 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 71 Dnr 2022-00103 
Revidering av Vård & Omsorgs taxor 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-05-16, 
att gälla från den 1 januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande.  

I samband med antagande av taxa upphävs följande beslut per 2023-01-01:  

Beslut om patientavgift (1) 

Enteral nutrition (2) 

Frivilliga åtaganden (mat) (3) 

Beslut om avgift för trygghetslarm (4) 

Beslut om avgift för bårtransport (5) 

Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och ändrat 
avgiftsår (6) 

Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år (7) 

Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg (8) 

Beslut om hemtjänsttaxa (9) 

Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats (10) 

Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen (11) 

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver nämnden för Äldreomsorgs beslut 2012-11-
22 § 132 om avgift för medflyttande make och sambo. Avgiften slutar tillämpas från 
2022-07-01.  

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver avgift matportion lägenhet i anslutning från 
2022-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv bestämmer ta 
ut avgifter för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och 
annan liknande social tjänst. Enligt hälso- och sjukvårdslagen får kommunen ta ut 
vårdavgifter. Avgifterna ska vara skäliga. 

Kommunfullmäktige antog Avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen i 
Kungsbacka kommun 2002-09-12, § 143. Sedan dess har Äldreomsorgs, senare Vård 
& Omsorgs, avgifter reviderats vid ett antal tillfällen. Idag finns inget samlat 
taxedokument för avgifterna.  

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor. Enligt förslaget kommer nämnden 
för Vård & Omsorg ansvara för att årligen räkna upp taxorna enligt förändringar i 
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prisbasbeloppet och Service Måltid index. Uppräkningar ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Förslag till ny taxa, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige, 2020-04-14 § 31 (1) 
Kommunfullmäktige, 2018-04-10 § 60 (2) 
Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 95 (3) 
Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 94 (4) 
Kommunfullmäktige, 2016-12-06 § 197 (5) 
Kommunfullmäktige, 2016-06-16 § 98 (6) 
Kommunfullmäktige, 2015-12-08 § 179 (7) 
Kommunfullmäktige, 2014-12-09 § 211 (8) 
Kommunfullmäktige, 2013-06-12 § 85 (9) 
Nämnden för Äldreomsorg, 2012-11-22 § 132 
Kommunfullmäktige, 2012-02-07 § 13 (10) 
Tjänsteskrivelse om Matkostnader för brukare boende i Äldrelägenheter, 2011-10-04 
Kommunfullmäktige, 2002-09-12 § 143 (11) 

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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§ 72 Dnr 2022-00109 
Svar på initiativ från Ermin Škorićs (S) m.fl. om verksamhetsbesök 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningen inte ska planera för 
verksamhetsbesök för nuvarande nämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 maj 2022 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa plan för 
verksamhetsbesök. I början av nuvarande nämnds mandatperiod genomförde 
nämnden flera verksamhetsbesök och fick fördjupad information om verksamheten.  

Det har inte varit möjligt att genomföra verksamhetsbesök under pandemin på grund 
av besöksförbud, restriktioner och risk för smittspridning. Det råder fortfarande 
restriktioner på den brukarnära verksamheten, vilket gör det svårt att genomföra 
verksamhetsbesök på exempelvis vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård.  

Det finns även verksamhet som inte är brukarnära, som verksamhetsområde 
Myndighet. De har dock väldigt mycket att göra i nuläget och har inte möjlighet att 
ta emot verksamhetsbesök vare sig före eller under sommarsemestrarna. Efter 
sommarsemestrarna är det endast fyra månader kvar till ett en ny nämnd tillträder. 
Förvaltningen arbetar med en introduktionsplan för den nya nämnden med både 
verksamhetsbesök och verksamhetsinformation. Förvaltningen anser att det är av vikt 
att fokusera på planering för kommande nämnd för att ge de bra förutsättningar för 
sitt uppdrag. Om någon nämndledamot har behov av mer information så går det 
självklart bra att ta kontakt med verksamhetscheferna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-05-11 § 63 

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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§ 73 Dnr 2021-00373 
Kostnad för granskningar av Vardaga AB:s drift av vård- och 
omsorgsboende i Kungsbacka 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndsmötet den 11 maj 2022 fick förvaltningen i uppdrag att sammanställa en 
uppskattad kostnad för samtliga granskningar som är utförda inklusive 
totalkostnaden, som kommunen har fått stå för, för de externa revisionsrapporterna 
(EY) med anledning av Vardagas drift av vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka 
till nämndens sammanträde i juni 2022. 
 
Beräknad kostnad för granskningar inklusive köpt externt stöd under år 2021 samt 
januari – april 2022, är 2 583 359 SEK. Av beräknad kostnad utgör 1 393 136 SEK, 
exklusive moms, kostnader som fakturerats förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-05-11 § 56 
Projektbeställning C: Uppföljning, 2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 74 Dnr 2022-00117 
Översyn av nämnden för Vård & Omsorgs reglemente inför ny 
mandatperiod 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 
daterad 2022-05-24, och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog nämnden för Vård & Omsorgs reglemente 2017-12-12, § 
194. Sedan dess har lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. ersatts av 
lag (2018:222) om bostadsanpassning m.m. Utöver det har vissa redaktionella 
ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Förslag till nytt reglemente, 2022-05-24 
Förslag till nytt reglemente med markeringar, 2022-05-24 
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2017-12-12 

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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§ 75 Dnr 2022-00123 
Initiativ från Ermin Škorićs (S) m.fl. om sommaravtal 2022 inom 
hemtjänst och vård- och omsorgboende samt korttids- och växelvård 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet. 
 

Reservation 
Ermin Škorić (S) och Susanne Tolinsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag, med följande motivering: 
- Vi Socialdemokrater delar förvaltningens uppfattning att det är en kritisk situation 
och vi väljer att agera genom att lyfta det ena förslaget efter det andra i ett led att 
underlätta i möjligaste mån. Ordinarie personal måste få ett ekonomiskt erkännande 
om de ska behöva ställa om sin semester efter den långa pandemiperioden som de 
har bakom sig. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) väcker ett initiativ om att initiera en satsning, genom finansiering 
ur resultatfonden, som innebär att anställda får lönetillägg för att arbeta extra pass 
om situationen skulle uppstå att det saknas bemanning. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S), 2022-06-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Schölander (L) och Hravn Forsne (M) yrkar avslag på initiativet. 
 
Ermin Škorić (S) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorićs (S) initiativ och Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande om avslag. 
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Hanna Schölanders (L) m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
Ordföranden (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 
Ja-röst innebär att bifalla Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande om avslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Ermin Škorićs (S) initiativ. 
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Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att nämnden för Vård & Omsorg, med 9 ja-röster och 2 nej-
röster, beslutar att bifalla Hanna Schölanders (L) m.fl. yrkande om avslag. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Bengt Alderin (C) X   

Susanne Tolinsson (S)  X  

Annika Hamberg (M) X   

Barbro Hjelström (M) X   

Bo Barknertz (M) X   

Hanna Schölander (L) X   

Ulrika Högstrand (KD) X   

Ingalill Ottosson (SD) X   

Elisabeth Svensson (SD) X   

Ermin Škorić (S)  X  

Hravn Forsne (M) X   
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§ 76 Dnr 2022-00012 
Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstepersoner. Ordförandebeslut ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till 
nämndens nästa sammanträde. Enligt nämndens delegeringsförteckning ska endast 
beslut som kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen redovisas till nämnden. 
 
Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 
2022-05-01 till 2022-05-31, totalt 41 beslut om anställning, varav allmän visstid 14, 
tillsvidare 26, vikariat 1 
 
Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 
2022-05-01 till 2022-05-31, 18 beslut varav 18 bifall 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 77 Dnr 2022-00035 
Redovisning av inkomna skrivelser 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-05-01 – 2022-05-31 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer: 2022-00115. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-05-10 KF 
§ 77 Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

Diarienummer: 2022-00114. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-05-10 KF 
§ 78 Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 

Diarienummer: 2022-00106. (Kommunrevisionen) Revisionsplan 2022 Kungsbacka 
kommun 

Diarienummer: 2022-00059. (Dataskyddsombud) Dataskyddsombudets rapport efter 
fördjupad granskning 2022 

Diarienummer: 2022-00059. (Dataskyddsombud) Dataskyddsombudets råd och stöd: 
Vägledning om konsekvensbedömning 

Diarienummer: 2022-00044. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att avsluta ärendet om anmälan att det förekommit bilder på enskilda som 
bor på ett boende i en sluten Facebook-grupp mellan medarbetare inom en 
arbetsgrupp vid boendet 

Diarienummer: 2021-00005. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2022-05-10 KF 
§ 73 Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2021 

Diarienummer: 2020-00879. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att avsluta ärendet om anmälan gällande klagomål att hjärt- lungräddning 
(HLR) påbörjades vid Blåvingevägens vård- och omsorgsboende trots att det fanns 
ett beslut om att HLR inte skulle startas vid ett eventuellt hjärtstopp 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 78 Dnr 2022-00011 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Hravn Forsne (M) informerar om att han, 1:e vice ordförande Bengt 
Alderin (C) och 2:e vice ordförande Maj-Britt Rane-Andersson (S) har varit på en 
kunskapsdag om primärvårdsreformen God och nära vård. 
 
Gunilla Rivle (L) informerar om att det i samband med Gemensamma nämnden för 
Hemsjukvård och Hjälpmedel (GnHH) senaste möte visades upp innovativa 
lösningar i en inredd lägenhet. 
 
Barbro Hjelström (M) framför att hon önskar smaka på den mat som levereras till 
omsorgstagare i hemtjänsten. 
 
Förvaltningschefen Arian Faily informerar om att verksamheten löper på enligt plan 
inför sommaren. Arian informerar vidare om att det har gjorts en polisanmälan i 
samband med att det försvunnit narkotikaklassade mediciner på Blåvingevägens 
vård- och omsorgsboende. Förvaltningen arbetar med hanteringen av 
narkotikaklassade mediciner, säkrar patientsäkerheten och utreder risk för 
vårdskada/vårdskada. 
 
Ordförande Hravn Forsne (M) önskar nämnden och förvaltningen en riktigt härlig 
sommar. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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