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Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 8 juni 2022 kl. 14:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Hanna Schölander (L) 

1.  Tillkommande och utgående 
ärenden 
 

 Förslag till beslut 
    

2.  Information om avslutande av 
avtal Blommans hemtjänst och 
service i Halland AB 
Helena Carlstrand, 
utvecklingsledare 
14.05-14.10 

2022-00100  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.     

3.  Svar på initiativ från Bengt 
Alderin (C) om att se över 
behovet och installation av 
hjärtstartare på vård- och 
omsorgsboenden 
Lotta Kjellner, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska 
14.10-14.20 
 

2022-00030  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med förvaltningen för 
Service utreda gränsdragning mellan de olika 
förvaltningar gällande syfte, installation, 
användande, kontroll, kostnad och service av 
hjärtstartare. 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en fördjupad analys av vad 
en installation av hjärtstartare på Vård- och 
Omsorgsboende får för konkreta konsekvenser ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv då hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen ska beaktas. 
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4.  Information om Vård & 
Omsorg i förändring 
Arian Faily, förvaltningschef, 
Sara Schörling, 
kommunikationsspecialist 
14.20-14.40 
 

2022-00073  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.    

5.  Revidering av Vård & Omsorgs 
taxor 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
14.40-14.50 
 

2022-00103  Förslag till 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. 

6.  PAUS  
14.50-15.05 

  



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

7.  Svar på initiativ från Ermin 
Skoric (S) m.fl. om 
verksamhetsbesök 
Arian Faily, förvaltningschef 
15.05-15.10 
 

2022-00109  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att 
förvaltningen inte ska planera för verksamhetsbesök 
för nuvarande nämnd.  

8.  Kostnad för granskningar av 
Vardaga AB:s drift av vård- och 
omsorgsboende i Kungsbacka 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
15.10-15.20 
 

2021-00373  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.   

9.  Översyn av nämnden för Vård 
& Omsorgs reglemente inför ny 
mandatperiod 
Eva Apelvi, biträdande 
förvaltningschef 
15.20-15.30 

2022-00117 Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar reglemente för 
nämnden för Vård & Omsorg, daterad 2022-05-24, 
och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

10.  Anmälan av delegeringsbeslut 
2022 
 

2022-00012  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet. 

11.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 2022 
 

2022-00035  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.    

12.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2022-00011  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.    

 
Hravn Forsne 
ordförande 

Cecilia Wahlgren 
sekreterare 
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