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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-05-20 

 
  

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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 Ärende Beteckning Förslag 

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 
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 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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DELEGERINGSBESLUT 

 
Avslutande av avtal - Blommans hemtjänst och service i Halland AB 
 

Beslut 
Förvaltningschef beslutar med stöd av delegering att avtalet med Blommans hemtjänst och service i 
Halland AB, 556974–4743, avseende bedrivande av hemtjänst i enligt med lag (2008:962) om 
valfrihetssystem, upphör att gälla 2022-06-30. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Vård & Omsorg, delegeringsförteckning: punkt 
4.12, 2022-03-16, § 32. 

Sammanfattning 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 och nämnden för Vård & 
Omsorg har tillämpat kundval i enlighet med LOV inom hemtjänsten sedan 2009. 
 
2019-01-24 undertecknade Blommans hemtjänst och service i Halland AB, nedan utföraren, avtal med 
Kungsbacka kommun, nämnden för Vård & Omsorg för utförande av omsorg- och serviceinsatser 
inom hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. 2022-04-26 inkom skriftlig uppsägning från utföraren då 
utföraren avser att avveckla sin verksamhet i Kungsbacka kommun med anledning av att verksamheten 
är liten och utföraren har få omsorgstagare som valt utföraren i kommunen. 
 
I enlighet med avtalets punkt 6.6.1. Utförarens uppsägning, anges att utföraren har tre månaders 
uppsägningstid om utföraren önskar att upphöra med verksamheten.  
Utföraren har inkommit med önskemål om att avtalets slutdatum regleras till 2022-06-30 vilket 
innebär att verksamheten upphör tidigare än avtalad uppsägningstid. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några hinder för att inte tillmötesgå utförarens önskemål om 
att reglera avtalets slutdatum till 2022-06-30. 
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Beslutsunderlag 
Inkommen uppsägning Blommans hemtjänst och service i Halland AB, 2022-04-26 
Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Socialtjänstlagen LOV, 2018-04-18 

Beslutet skickas till 
Blommans hemtjänst och service i Halland AB, 556974–4743 

 

 
Arian Faily 
Förvaltningschef 



 

Undertecknat av följande personer

ARIAN FAILY
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Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation av 
hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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. 

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 
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Beskrivning av ärendet 
Allmänt 
Utredningen finner inga hinder för att installera en hjärtstartare på ett vård- och omsorgsboende för att 
användas vid ett akut hjärtstopp hos besökare och personal. Utifrån diskussionen med förvaltningen för 
Service angående kostnader för inköp av hjärtstartare kan detta leda till en kostnadsökning för 
förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Behov och patientsäkerhet 
Vid samtal med IVO (Inspektionen för vård och omsorg) konstaterades det att verksamheterna måste 
bestämma i vilket syfte en hjärtstartare installeras. Är syftet att den ska användas till de patienter som 
bor på vård- och omsorgsboendet måste frågan om vårdgivaransvar belysas. Vårdgivaransvaret innebär 
att Socialstyrelsens olika föreskrifter måste följas. Den föreskrift som bland annat kan bli aktuell om 
en hjärtstartare installeras är ”Föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvård HSLF-FS 2021:52” där bland annat krav på kompetens och service finns. Patientdatalagen 
(2008:355), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och de etiska riktlinjerna för hjärt-lung-räddning är 
ytterligare lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som måste följas. 
 
Region Halland och samtliga kommuner har i en gemensam rutin ”Brytpunktsamtal för patienter 
inskrivna i kommunal hemsjukvård i Halland” beskrivit hur och när ett samtal ska genomföras mellan 
patient och läkare angående patientens vilja och önskemål i samband med ett akut hjärtstopp. Läkaren 
har ett huvudansvar att genomföra dessa samtal. Önskar patienten att inga akuta behandlingsinsatser 
sätts in kallas detta Ej HLR (hjärt-lungräddning). 
 
Rutinen är att samtalen ska äga rum i nära anslutning till att en person flyttar in på ett vård- och 
omsorgsboende men de kan även genomföras i samband med de årliga hälsokontrollerna eller i 
samband med ett försämrat hälsotillstånd. 
  
Vid kontroll på Vård- och Omsorgsboendena visade det sig att ca 50 - 90% av patienterna på vård- och 
omsorgsboendena har valt att avstå från en aktiv handling i samband med ett hjärtstopp så kallad  
Ej HLR (hjärt-lungräddning). Riktlinjen är inte fullt ut implementerad på samtliga boende utan siffran 
bygger på samtal med ansvariga sjuksköterskor på åtta boende. 
 
Drift och ekonomi 
Politikerna i nämnden för Service har haft en diskussion om behovet av att installera hjärtstartare i 
kommunens fastigheter. Nämnden var eniga om att en satsning borde genomföras och gav 
förvaltningen för Service i uppdrag att succesivt installera hjärtstartare på lämpliga ställen i 
kommunens fastigheter. Det finns inget protokollfört beslut. I dagsläget finns 83 hjärtstartare runt om i 
kommunen. 

Det är säkerhetsavdelningen inom förvaltningen för Service som ansvarar för installation och service 
på hjärtstartarna. Säkerhetsavdelningen är även behjälplig om nämnden för Vård & Omsorg beslutar 
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att installera hjärtstartare på vård- och omsorgsboendena i kommunen. Enligt nämnden för Service bör 
nämnden för Vård & Omsorg bekostar hjärtstartarna som i dagsläget kostar omkring 13 000 kr styck. 

Huruvida säkerhetsavdelning kan ta på sig ansvaret att kontrollera och serva hjärtstartare som ska 
betraktas som en medicinteknisk produkt måste närmare utredas. 
 

 

 

Arian Faily     Maria Hallberg 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 26 Dnr 2022-00030 
Initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation 
av hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden.  

Sammanfattning av ärendet 
På sitt sammanträde den 16 februari 2022 väckte Bengt Alderin (C) ett initiativ om 
att se över behovet och installation av hjärtstarter på vård- och omsorgsboendena. 
Nämnden beslutade att remittera initiativet för beredning och att initiativet ska tas 
upp på sammanträdet den 16 mars 2022. Förvaltningen ser att frågan behöver utredas 
ur olika perspektiv: 

* Patientsäkerhetsperspektiv 

* Ansvarsfördelning avseende drift 

* Ansvarsfördelning avseende hälso- och sjukvård 

* Ekonomiskt perspektiv 

 Utredningen hinner inte bli klar till sammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16 § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

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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§ 11 Dnr 2022-00030 
Initiativ från Bengt Alderin (C) om att se över behovet och installation 
av hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg remitterar initiativet till förvaltningen för Vård & 
Omsorg för beredning. Initiativet tas upp på nästkommande sammanträde den 16 
mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Alderin (C) väcker ett initiativ om att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
behovet samt möjlig installation av hjärtstartare på samtliga äldreboenden inom 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ från Bengt Alderin (C), 2022-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska remitteras till förvaltningen för 
beredning och att det tas upp på nästkommande sammanträde den 16 mars 2022. 

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







 Vi får genom distrikten en större flexibilitet i hur vi kan möta 
förändrade resursbehov både vad gäller personal och ekonomi. 

 Vi samlar flera verksamheter och professioner i distrikten för att 
enklare kunna sätta in de åtgärder Greta behöver genom 
tvärprofessionell ledning.

 Vi får färre medarbetare per chef vilket ger oss utrymme att över 
tid växa som organisation. 



 Vi styr våra personella resurser dit behoven är 
som störst. Det innebär att medarbetare kan 
arbeta i olika verksamheter inom distriktet. 
Det skapar en större variation av arbetsuppgifter 
för medarbetaren och gör oss till en attraktiv 
arbetsgivare. 



 Vi möter Gretas förväntningar och krav på 
bevarad självständighet genom att stärka det 
förebyggande arbetet.

 Vi får kortare beslutsvägar och kan testa och 
utvärdera välfärdsteknik i ett helt distrikt vilket 
skapar förutsättningar för breddinförande. 
Genom välfärdsteknik förskjuter vi Gretas mer 
omfattande behov av vård och omsorg.

•

•



 Vi får genom distrikten en större flexibilitet i hur vi kan möta förändrade resursbehov 
både vad gäller personal och ekonomi. 

 Vi samlar flera verksamheter och professioner i distrikten för att enklare kunna 
sätta in de åtgärder Greta behöver genom tvärprofessionell ledning.

 Vi får färre medarbetare per chef vilket ger oss utrymme att över tid växa som 
organisation. 

 Vi styr våra personella resurser dit behoven är som störst. Det innebär att medarbetare 
kan arbeta i olika verksamheter inom distriktet. Det skapar en större variation av 
arbetsuppgifter för medarbetaren och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. 

 Vi möter Gretas förväntningar och krav på bevarad självständighet genom att stärka det 
förebyggande arbetet.

 Vi får kortare beslutsvägar och kan testa och utvärdera välfärdsteknik i ett helt distrikt 
vilket skapar förutsättningar för breddinförande. Genom välfärdsteknik förskjuter vi 
Gretas mer omfattande behov av vård och omsorg.



 
 

Datum 

2022-05-16 
Diarienummer 

VO 2022-00103 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av Vård & Omsorgs taxor 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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. 
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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 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 
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Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv bestämmer ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger självkostnaderna för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad 
i särskilt boende och annan liknande social tjänst. Enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen får 
kommunen ta ut patientavgifter enligt grunder kommunen själv bestämmer.  

Avgiftsreglerna i 8 kap. socialtjänstlagen är konstruerade enligt följande. Den enskilde har rätt till ett 
förbehållsbelopp, som består av minimibelopp och boendekostnad. Den enskilde betalar utifrån sitt 
avgiftsutrymme (inkomster minus förbehållsbelopp), som mest upp till maxtaxa enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Den enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, vilket 2022 är 2170 kr.  

Syftet med revideringen är att ta fram ett lättförståeligt taxedokument som ger en tydlig överblick över 
samtliga kommunfullmäktiges beslut om taxor rörande de insatser som Vård & Omsorg ansvarar för. 
Syftet är inte att föreslå några ändringar i sak, även om en tydlig taxa underlättar vid framtida 
revideringar.  

Förslaget på ny taxa innebär tre förändringar i sak: 

1. Avskaffa avgift för matdistribution. Under året kommer matdistributionen i kommunal regi 
avvecklas och istället kommer enskilda handla genom dagligvaruhandeln. Den enskilde 
kommer debiteras timtaxa hemtjänst, men det finns inte längre något behov av en särskilt avgift 
för matdistribution.  

2. Avskaffa avgift för matportion lägenhet i anslutning. Avgiften infördes 2011 för boende i 
äldrelägenheterna i samband med omorganisering av de särskilda boendena. Det är ingen som 
idag betalar denna avgift och därför föreslås att avgiften tas bort. 

3. Avskaffande av serviceavgift för medflyttande make/sambo till vård- och omsorgsboende då 
det inte finns en laglig grund för avgiften.  

Den nya taxan börjar gälla 2023.  

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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Taxa för vård och omsorg 

1. Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, bårtransport, 
patientavgift och mat i anslutning till insatser.  

Taxan är beslutad med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
och kommunallagen (2017:725). 
Taxan tillämpas avseende insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i den 
utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående taxebestämmelser. 

2. Beräkningsgrunder 

2.1 Självkostnadsprincip 

Avgift för hygienabonnemang, mat och bårtransport tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 
6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  
2.2 Socialtjänstlagen 

Avgift för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och patientavgift tas ut enligt de 
grunder som framgår av 8 kap. socialtjänstlagen och 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 8 
kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader för bland annat hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst. 
Hemtjänstbegreppet är brett och omfattar till exempel hemtjänst, trygghetslarm och omsorg på ett 
vård- och omsorgsboende.  

Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som ska täcka personliga behov och andra normala 
levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och boendekostnad. 
Minimibeloppet beräknas enligt bestämmelser i socialtjänstlagen. Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 
läkemedel.  

Personer under 65 år har ett 10 % högre minimibelopp.  

Minimibeloppet ska höjas i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter har ett varaktigt behov (minst sex sammanhängande månader) av ett inte oväsentligt 
högre belopp (>200 kronor). Kostnaden kan till exempel bero på fördyrad kost, familje- och 
arbetssituation eller kostnader för god man eller förvaltare.  

Vid flytt till vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut, ökas förbehållsbeloppet med kostnaden 
för den tidigare bostaden i maximalt 3 månader, förutsatt att den enskilde har ansökt om jämkning 
av boendekostnad. 

Socialtjänstlagen innehåller även ett högkostnadsskydd, som kallas för maxtaxa. Den enskildes 
avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad högst uppgå till en tolftedel 
av 0,5392 prisbasbelopp. Den enskildes avgifter för bostad i vård- och omsorgsboende får per 
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt är inkluderat i avgift för hygienabonnemang. I övrigt gäller momsfrihet enligt 
mervärdesskattelagen (1994:200).  

4. Avgiftsbelopp 

I tabellen nedan framgår samtliga avgifter, beräkningssätt, om avgiften ingår i maxtaxan och belopp 
för 2022.  

Avgiften avrundas till närmaste enkrona.  
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Avgift Beräkningssätt Ingår i maxtaxa Belopp 2022 

Timtaxa hemtjänst 10 % av maxtaxa/timme Ja.  217 kr/timme 

Avlösning i hemmet Ingen avgift tas ut för 
avlösning understigande 
16 timmar/månad, därefter 
debiteras timtaxa 
hemtjänst 

Ja.  Under 16 
timmar 
avgiftsbefriat.  

Över 16 
timmar 217 
kr/timme.  

Trygghetslarm  0,562 % av 
prisbasbeloppet 

Ingen hemtjänstavgift tas 
ut för utryckning och vård 
i anslutning till larm 

Ja.  271 kr/månad 

Omsorgstaxa vård- och 
omsorgsboende 

Samma som maxtaxan 
enligt 8 kap. 5 § 1 p 
socialtjänstlagen, det vill 
säga en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet 

Ja.  2170 kr/månad 

Hygienabonnemang 
inklusive moms  

Självkostnadsprincip plus 
moms 

Nej.  150 kr/månad 

Hyra särskilt boende 
(utanför hyreslagen) 

Samma som maxtaxa 
enligt 8 kap. 5 § 2 p 
socialtjänstlagen, det vill 
säga en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet 

Ja.  2229 kr/mån 

 

Korttidsplats, omsorg 1/30 av maxtaxa Ja.  72 kr/dygn 

Dagomsorg  1/90 av maxtaxa Ja.  24 kr/dag 

Patientavgift hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende, 
18-84 år  

0,634 % av 
prisbasbeloppet 

Ja.  306 kr/månad 

Bårtransport Utgår från transportörens 
avgift 

Nej.  - 

Nyttigheter    

Helabonnemang vård- och 
omsorgsboende 

Självkostnadsprincip Nej. 3 928 kr/månad 

Korttidsplats, mat  Självkostnadsprincip 

Helabonnemang/30 

Nej.  131 kr/dygn 

Dagomsorg, mat Självkostnadsprincip 

40% av totala 
matkostnaden per dag  

Nej.  68 kr/dag 
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5. Indexjustering av avgiftsbelopp 

Beloppen justeras årligen enligt förändringar i prisbasbeloppet och förändringar i Service Måltid 
index.  

Startår för index för nyttigheter är 2018. Övriga avgifter följer förändringar i prisbasbeloppet och 
inget startår finns.  

6. Delegering av beslut om justering efter index 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att årligen räkna upp taxorna enligt justeringar i 
prisbasbeloppet och Service Måltid indexjustering.  

7. Avgiftsreducering 

7.1 Allmänt 

Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits (antal dagar/30). 
Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  
7.1 Nutritionsprodukter 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter mat men 
tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska reduceras i motsvarande 
mån som individen får sondnäring, dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som använder 
nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får nutritionsprodukt, dock 
endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras 
någon avgift för matabonnemang. 
7.2 Vård- och omsorgsboende 

Vid oplanerad akut frånvaro som akut sjukhusvistelse görs avdrag från första dagen avseende 
omsorg och matkostnad. Ingen avgiftsreducering sker av hygienabonnemanget vid frånvaro. 

Vid planerad frånvaro som meddelas minst 7 dagar i förväg görs avdrag på matkostnaden från och 
med första frånvarodagen. Avgiften reduceras tidigast den 8e dagen efter att anmälan om planerad 
frånvaro inkommit. 

8. Ikraftträdande 

Denna taxa träder ikraft 2023-01-01. 
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1 Bakgrund 

2002 infördes nya bestämmelser om högkostnadsskydd i socialtjänstlagen. I samband 
med lagändringen antog kommunfullmäktige nya taxor för dåvarande nämnderna för 
Äldreomsorg och Handikappomsorg. Sen 2002 har vissa av avgifterna reviderats vid 
olika tillfällen vilket gör att det idag är svårt att få en överblick av taxorna. Det finns 
inget taxedokument som redogör för samtliga nu gällande taxor.  

Det pågår ett arbete i kommunen att se över samtliga taxor och ta fram taxedokument 
för samtliga taxor. Detta är en del av det arbetet.  

Syftet med revideringen är att ta fram ett lättförståeligt taxedokument som ger en 
tydlig överblick över samtliga kommunfullmäktiges beslut om taxor rörande de 
insatser som Vård & Omsorg ansvarar för. Syftet är inte att föreslå några ändringar i 
sak, även om en tydlig taxa underlättar vid framtida revideringar.  

I Kungsbacka är nämnden för Vård & Omsorg huvudansvarig för insatser enligt 
socialtjänstlagen, däremot så ansvarar även nämnden för Individ & Familjeomsorg 
för vissa insatser. Därför gäller taxan insatser som både Vård & Omsorg och Individ 
& Familjeomsorg ansvarar för.  
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2 Nämnden för Vård & Omsorgs taxor och 
avgifter 

2.1 Taxekonstruktion 
Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen regleras i 8 kap. socialtjänstlagen. 
Avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen regleras i 17 kap. hälso- och 
sjukvårdslagen.  

Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, 
dagverksamhet, vård- och omsorgsboende (som i socialtjänstlagen kallas särskilt 
boende) och annan liknande social tjänst. Enligt 17 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen får kommunen även ta ut vårdavgifter och avgifter med anledning av 
att patienter uteblir från avtalade besök enligt de grunder som kommunen 
bestämmer.  

2.1.1 Förbehållsbelopp 
Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som består av minimibelopp och 
boendekostnad. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen är minimibeloppet lägst en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och 1,1694 prisbasbelopp för sammanlevande makar 
och sambor. Då storleken på minimibeloppet bestäms i lagstiftningen har kommunen 
ingen möjlighet att besluta om ett annat minimibelopp. Tillämpning av det 
lagstadgade minimibeloppet är att betrakta som verkställighet och är inget som 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om.  

Enligt 8 kap. 8 § socialtjänstlagen ska minimibeloppet höjas i skälig omfattning om 
den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte 
oväsentligt högre belopp. Den enskilde har ett varaktigt behov om behovet varar i 
mer än 6 månader. I taxan från 2002 beslutade kommunfullmäktige att ett inte 
oväsentligt högre belopp betyder att beloppet är mer än 200 kr per månad.  

Enligt 8 kap. 8 § socialtjänstlagen får minimibeloppet minskas om: 

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 

2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller 

3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. 
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2.1.2 Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymme är den inkomst som är kvar efter att förbehållsbeloppet har dragits 
av. Det kan vara så att den enskilde har negativt avgiftsutrymme, det vill säga inte 
har en inkomst som kommer upp till förbehållsbeloppet. Den enskilde betalar i så fall 
ingen avgift.  

2.1.3 Maxtaxa 
I 8 kap. 5 § socialtjänstlagen finns ett högkostnadsskydd, som vanligtvis kallas för 
maxtaxa. Den enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, 
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Omsorg på vård- 
och omsorgsboende räknas som hemtjänst.  

Den enskildes avgifter för boende i vård- och omsorgsboende i de fall 
boendekostnaden inte ska fastställas som hyra får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.  

För 2022 är maxtaxan för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift 2170 kr per 
månad. För boende i vård- och omsorgsboende är maxtaxan 2229 kr per månad.  

2.2 Hemtjänst i ordinärt boende 
Avgift för hemtjänst ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Avgiften för 
hemtjänst ska vara skälig och inte överstiga kommunens självkostnader. 

Vid införande av ny taxa 2002 beslutades att taxan för hemtjänst i ordinärt boende 
skulle vara baserad på sex omsorgsnivåer som var kopplade till 15 inkomstnivåer. 
Den enskildes avgift bestämdes av antal omsorgstillfällen per vecka eller antal 
timmar per månad. 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt boende reviderades av kommunfullmäktige 2013-
06-12, § 85. En av orsakerna till revideringen var att den nya avgiftskonstruktionen 
skulle vara lättare att förklara för den enskilde. Genom revideringen förenklades 
avgiftssystemet, och de sex omsorgsnivåerna och 15 inkomstnivåerna ersattes av en 
timtaxa. För att underlätta en årlig uppräkning av timtaxan bestämdes att timtaxan 
skulle vara 10 % av maxtaxan.  

2.3 Matdistribution 
Avgift för hemtjänst i samband med matdistribution ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 
§ socialtjänstlagen. Avgift för maten i sig ingår inte i maxtaxan, utan i den enskildes 
minimibelopp. Den enskilde kan dock ha rätt till ett större minimibelopp på grund av 
ökade kostnader för kost.  

2014-12-09, § 211, beslutade kommunfullmäktige att införa en separat avgift för 
matdistribution. Syftet var att förtydliga för den enskilde vad priset var för att få mat 
utkörd till bostaden. Avgiften består av timtaxa hemtjänst 5 min/dag samt 
portionspris.  
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Nämnden för Vård & Omsorg beslutade 2020-04-15, § 21, att införa digitala inköp 
av dagligvaror i hemtjänsten. Under 2022 kommer matdistributionen i kommunal 
regi att avvecklas och brukare kommer istället beställda både dagligvaror och 
måltider online från dagligvaruhandeln. Förslaget är därför att avgiften för 
matdistribution tas bort och att den enskilde istället debiteras timtaxa hemtjänst för 
den tid som hemtjänsten hjälper den enskilde att beställa, leverera mat och packa upp 
mat.  

2.4 Matportion lägenhet i anslutning 
I samband med en omorganisation av de särskilda boendena 2011 blev ett antal 
lägenheter som tidigare hade varit särskilt boende ordinärt boende. Enligt en 
tjänsteskrivelse daterad 2011-10-04 beslutade förvaltningsledningen att de brukare 
som då hade ett beslut om äldreboende och ett middagsabbonnemang skulle få 
reducerad avgift på matportionen. Avgiften beräknades som 1/30 av kostnaden för 
ordinarie middagsabbonnemang.  

Det har inte varit möjligt att hitta när förvaltningsledningen beslutade om avgiften, 
dock skedde omstruktureringen av dåvarande Äldreomsorgs boenden 2011 så 
beslutet borde vara fattat någon gång 2011. Nämnden för Vård & Omsorg har räknat 
upp avgiften 2019-11-13, § 127, 2020-10-26, § 87 och 2021-10-20, § 94.  

Idag finns inga brukare som betalar avgiften för matportion lägenhet i anslutning, 
och förslaget är därför att avgiften tas bort eftersom den har tjänat sitt syfte.  

2.5 Avlösning i hemmet 
Idag är de första 16 timmarna av avlösning i hemmet avgiftsfria, därefter tillämpas 
timtaxa hemtjänst. Avlösning är inte reglerat i taxan från 2002 och det har inte varit 
möjligt att hitta vilken instans (kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltning) som 
har beslutat om att avlösning ska vara avgiftsfritt de första 16 timmarna. De första 16 
timmarna har dock varit avgiftsfria sedan 2005 eller tidigare.  

Då revideringen inte syftar till att ändra taxorna i sak föreslås att avgift för avlösning 
förblir densamma som idag. Det är även vanligt att avlösning i hemmet är helt 
avgiftsfri eller avgiftsfri upp till ett visst antal timmar. Till exempel är avlösning 
avgiftsfritt i Göteborg och Halmstad. I Marks kommun är avlösning avgiftsfri upp till 
15 timmar i månaden.  

2.6 Trygghetslarm 
Trygghetslarm räknas som hemtjänst och ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen.  

Enligt taxa från 2002 tas avgift för trygghetslarm (kallades då trygghetstelefon) ut för 
äldre i ordinärt boende och i äldreboende. Avgiften var 150 kr per månad 
motsvarande 0,4 % av prisbasbeloppet.  



Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och 
avgifter 

Kungsbacka kommun 
 

9 
 

Taxan reviderades av kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211. Orsaken till 
revideringen var att en ny upphandling för trygghetslarm hade genomförts, och 
kostnaden per brukare skulle bli 161 kr. I genomsnitt utförde hemtjänsten 500 
timmar omsorgsinsatser per månad vid larm, vilket var cirka 30 minuter/månad för 
varje brukare. För att kostnaden för trygghetslarm inte skulle avskräcka någon från 
att ansöka om trygghetslarm, valde de att debitera 15 minuter hemtjänst per månad 
per brukare. Avgiften var därför 161 kr, kostnad enligt upphandling, och 15 min 
timtaxa hemtjänst. 

Kommunfullmäktige valde 2017-06-15, § 94, att istället koppla avgiften för 
trygghetslarm till prisbasbeloppet för att göra det lättare att årligen räkna upp 
beloppet. Konstruktionen gör även att taxan inte behöver justeras vid ny 
upphandling. Sedan 2017 är avgiften för trygghetslarm 0,562 procent av 
prisbasbeloppet per månad. Timtaxa hemtjänst debiteras inte för utryckning och vård 
i anslutning till trygghetslarm.  

2.7 Vård- och omsorgsboende 
Avgift för omsorg på vård- och omsorgsboende räknas som hemtjänst och ingår i 
maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Som utgångspunkt betalar den enskilde 
hyra för lägenheten. Hyra ingår inte i maxtaxan.  

När kommunfullmäktige fattade beslut om taxorna 2002 fanns fler typer av vård- och 
omsorgsboenden än som finns idag. Beroende på typ av boende betalade den 
enskilde för mat, vård- och omsorgsavgift och trygghetstelefon (bytte senare namn 
till trygghetslarm). Det fanns olika typer av matabonnemang beroende på typ av 
vård- och omsorgsboende. 2002 fanns sjukhem, gruppboenden för dementa, 
servicehus och servicelägenheter (som senare kallades äldrelägenheter). Idag har 
Vård & Omsorg endast vård- och omsorgsboenden. För att få en plats på ett vård- 
och omsorgsboende krävs ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
och majoriteten av de boende har behov av dygnet runt vård och omsorg.  

Eftersom det fanns flera olika typer av boenden 2002 där de boende kunde ha olika 
behov av vård- och omsorg tillämpades samma avgiftskonstruktion som för 
hemtjänst i ordinärt boende. Boende på sjukhem och gruppboende för dementa 
betalade avgiften i vårdgrupp 6, det vill säga en avgift motsvarande maxtaxan. Idag 
betalar den enskilde en omsorgsavgift som motsvarar maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen.  
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2.8 Medflyttande make/sambo 
Nämnden för Äldreomsorg beslutade 2012-11-22, § 132, att om en medflyttande 
make/sambo inte har omsorgsbehov skulle hen debiteras en servicekostnad 
motsvarande 4 timmar timtaxa hemtjänst. Orsaken till avgiften var att utförarna fick 
ersättning för serviceinsatserna inköp, tvätt och mathantering.  

Medflyttande make/sambo omfattas dock inte av avgiftsreglerna i socialtjänstlagen, 
och kommunen får endast ta ut avgifter av medflyttande make/sambo enligt 
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen. Medflyttande kan själv ta hand 
om inköp och tvätt, och då det endast i undantagsfall går att laga mat i lägenheterna 
på vård- och omsorgsboendena betalar medflyttande helabonnemang mat.  

Då det saknas laglig grund för serviceavgiften är förslaget att avgiften avskaffas. 
Medflyttande make/sambo kommer fortsatt debiteras helabonnemang för mat, då det 
finns begränsade möjligheter att laga mat i lägenheterna på vård- och 
omsorgsboendena.  

2.9 Korttidsvistelse 
Avgift för omsorg vid korttidsvistelse omfattas av maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Avgift för mat vid korttidsvistelser omfattas inte av maxtaxan.  

Enligt taxa från 2002 var avgiften för korttidsvistelse 0,3 % av prisbasbeloppet. 
Avgiften avsåg hyra och mat. Vid vistelse som varade längre än tre veckor 
motsvarade avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet.  

Avgiften för korttidsvistelse reviderades 2012-02-07, § 13, av kommunfullmäktige. 
Avgiften reviderades eftersom det var otydligt varför avgiften höjdes efter tre veckor 
och avgiften behövde inte sällan jämkas då brukare inte hade möjlighet att betala full 
avgift. Den nya avgiften var istället 1/30 av taxa hemtjänst omsorgsnivå 6, det vill 
säga 1/30 av maxtaxan, samt 1/30 av helabonnemang mat per dag. Ankomstdygnet är 
avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.   

2.10 Dagomsorg  
Avgift för dagomsorg omfattas av maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. 
Avgift för mat vid dagomsorg omfattas inte av maxtaxan.  

Enligt taxa från 2002 var dagomsorgen avgiftsfri. 2014-12-09, § 211, beslutade 
kommunfullmäktige att en avgift skulle tas ut för dagomsorg. Motiveringen var att 
dagomsorg är en biståndsbedömd insats och att det ingår ett stort mått av omsorg i 
insatsen. Avgiften motsvarar 1/90 av maxtaxa.  

2.11 Patientavgift 
Patientavgift ingår i maxtaxan enligt 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen och 8 
kap. 5 § socialtjänstlagen.  
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Enligt taxa från 2002 var hälso- och sjukvården avgiftsfri.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14 § 31 att ta ut en patientavgift.  

Bakgrunden till beslutet är att den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats, 
och att det har skett en förskjutning av vårduppdraget från den regionala hälso- och 
sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Genom en överenskommelse 
med Region Halland ansvarar kommunen för att tillgodose behovet av hälso- och 
sjukvård för de som bor i ordinärt boende och inte kan ta sig till en vårdcentral för att 
få sina behov tillgodosedda.  

Avgiften infördes som ett abonnemang, för att undvika administrativa kostnader. 
Avgiften är 0,634 % av prisbasbeloppet. Avgiften tas ut av personer 19-34 år som är 
inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt personer 19-84 år som får 
enstaka besök från kommunens legitimerade personal.  

2.12 Bårtransport  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-06 § 197 att kommunen skulle ta ut avgift 
för bårtransport. Avgiften tas ut när transport av avlidna från vård- och 
omsorgsboende till bårhus ombesörjs av kommunen. Avgiften utgår från 
självkostnadsprincipen, vilket innebär att transportörens kostnad debiteras dödsboet.  

2.13 Nyttigheter 
2002 erbjöd Vård & Omsorg ett flertal olika månadsabonnemang på mat beroende på 
den enskildes behov.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16, § 97, om taxor för nyttigheter enligt 
följande: 

1. Mat, korttidsplats, 112 kronor per dygn (1/30 av ett helabonnemang på vård- 
och omsorgsboende) 

2. Mat, helabonnemang, vård- och omsorgsboende, 3363 kronor per månad 

3. Sondmat, helabonnemang, 3363 kronor per månad 

4. Lunch och fika, dagomsorg, 60 kronor per dag 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 95, att avgifterna för mat på 
korttidsplats, mat helabonnemang, sondmat, lunch och fika i dagomsorgen skulle 
räknas upp i enlighet med Service Måltiders prisjusteringar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-10, § 60, att avskaffa avgiften för sondmat i 
samband med att Region Halland och kommunerna ingick en överenskommelse 
rörande livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kommunen debiterar därmed 
inte längre avgift för sondmat, däremot reduceras matabonnemanget upp till 
högkostnadsskyddet för patienter med sondnäring. Vid enbart enteral nutrition 
debiteras den enskilde inte avgift för matabonnemang.   
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Vård & Omsorg tar även ut en avgift för hygienabonnemang. Den beräknas enligt 
självkostnadsprincipen samt moms.  

2.14 Avgiftsreducering 
Enligt taxa från 2002 reduceras avgiften i följande situationer: 

 Avgiften reduceras (antal frånvarodagar/30) om den enskilde senast en vecka 
i förväg anmält att hen avsäger sig insatser. Kravet på en veckas uppsägning 
gäller inte vid sjukhusvistelse eller liknande.  

 Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits 
(antal dagar/30). Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

 När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

 Hyra betalas enligt hyreskontrakt.  

 Abonnemangsavgift för mat reduceras vid frånvaro, från sjunde dagen upp till 
två veckor med 25 %, upp till tre veckor med 50 % samt upp till 4 veckor 
med 75 %.  

I förslag till ny taxa har strukturen för avgiftsreducering justerats. Generellt får 
enskilde avgiftsreducering om följande krav är uppfyllda: 

 Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits 
(antal dagar/30). Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

 När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

Enskilda som får nutritionsprodukter får avgiftsreducering enligt nedan i enlighet 
med överenskommelse med Region Halland och beslut av kommunfullmäktige 2018-
04-10, § 60.  

 Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 
äter mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med 
sondnäring ska reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, 
dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

 Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 
använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen 
får nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart 
enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för 
matabonnemang. 

Boende på vård- och omsorgsboende får avgiftsreducering enligt nedan: 

 Vid oplanerad akut frånvaro som akut sjukhusvistelse görs avdrag från första 
dagen avseende omsorg och matkostnad. Ingen avgiftsreducering av 
hygienabonnemanget vid frånvaro. 
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 Vid planerad frånvaro som meddelas minst 7 dagar i förväg görs avdrag på 
matkostnaden från och med första frånvarodagen. Avgiften reduceras tidigast 
den 8e dagen efter att anmälan om planerad frånvaro inkommit. 

2.15 Sammanfattning 
Syftet med utredningen har varit att kartlägga Vård & Omsorgs taxor och att ta fram 
ett lättförståeligt taxedokument.  

Syftet har inte varit att föreslå några ändringar i sak, däremot så har utredningen lett 
fram till förslag om tre förändringar i sak: 

1. Avskaffande av avgift för matdistribution. Under året kommer 
matdistributionen i kommunal regi avvecklas och istället kommer enskilda 
handla genom dagligvaruhandeln.  

2. Avskaffande av avgift för matportion lägenhet i anslutning. Avgiften infördes 
2011 för en specifik grupp brukare i samband med omorganisering av de 
särskilda boendena. Det är ingen som idag betalar denna avgift och därför 
föreslås att avgiften tas bort.  

3. Avskaffande av serviceavgift. Avgiften infördes 2012 i samband med att det 
infördes en ny regel om medflyttande make/sambo. Det finns dock ingen 
laglig grund för avgiften och den behöver därför avskaffas.  
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§ 31 Dnr 2019-00846  
Antagande av taxa för patientavgifter inom hemsjukvården 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa för patientavgifter för hemsjukvård som utförs i 
ordinärt boende, att gälla från och med den 1 juli 2020, enligt följande: 

- Hemsjukvård (inskriven patient i kommunal hemsjukvård) 300 kronor per 
påbörjad månad. 

- Enstaka hembesök av legitimerad personal 300 kronor per påbörjad månad. 
- Avgiften betalas av personer som är mellan 19 och 84 år. 
- Avgiften ingår i det högkostnadsskydd kommunen tillämpar för insatser 

enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (200:453) samt enligt 17 kap. 8 § hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). 

- Månadsavgiften justeras från 2021 årligen till 0,634 procent av 
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (200:110). Avgiften avrundas 
till närmsta hela krontal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun tar inte ut någon avgift från den enskilde som får hemsjukvård 
utförd i det egna hemmet av kommunens personal, oavsett om insatserna ingår i det 
kommunala uppdraget eller ej. Kommunen har sedan flera år genom en 
överenskommelse med Region Halland även tagit på sig ansvar för att tillgodose 
behovet av hälso- och sjukvård för de som bor i ordinärt boende och som inte kan ta 
sig till en vårdcentral för att få sina behov tillgodosedda. 

Dagens möjligheter att bedriva avancerad hälso- och sjukvård i hemmiljö ger en 
förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala hälso- och 
sjukvården. Gruppen med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
har efter överenskommelsen med Region Halland ökat. 

I 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hemsjukvård. Där hänvisas även till 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-24, § 73 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 76 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-12 
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-11-13, § 130 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-10-18 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 60 

 

Rättelse av beslut om revidering av taxa för avgifter inom Vård & Omsorg; enteral 

nutrition (SärNär) 

KS/2017:475 1.2.1 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till 

följande lydelse: 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende med 

endast sondnäring tas bort.  

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter 

mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska 

reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, dock endast upp till 

högkostnadsskyddet. 

Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas bort.  

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 

använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får 

nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet.  

Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för 

matabonnemang eller sondabonnemang 

Taxan gäller från och med den 1 maj 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2018, § 11, om ändring i taxan för 

vård- och omsorgsavgifter avseende enteral nutrition. På grund av ett förbiseende 

i behöver rättelse av taxebeslutet göras så att samtliga bestämmelser för 

beräkningen av avgifterna kommer med i fullmäktiges beslut. 

 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 83, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06, § 101, Förslag: 

Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till 

följande lydelse: Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och 

omsorgsboende med endast sondnäring tas bort. Avgiften för matabonnemang 

för individer på vård- och omsorgsboende som äter mat men tillgodoser hälften 

av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska reduceras i motsvarande 

mån som individen får sondnäring, dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas bort. Avgiften för 

matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som använder 

nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får 

nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral 

nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för matabonnemang eller 

sondabonnemang. Taxan gäller från och med den 1 maj 2018. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-26,  

Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 11 

 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 94 

 

Revidering av Taxa för avgifter inom Vård & Omsorg 2018; 
åtaganden enligt särskilda föreskrifter 
KS/2017:125 1.2.1 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Beräkning av avgiften för trygghetslarm ska kopplas till prisbasbeloppet 

fr.o.m. den 1 januari 2018 

2. Justering av avgiften för trygghetslarm ska ske per den 1 januari årligen 

om förändringar skett i prisbasbeloppet 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om årliga avgiftsjusteringar 

för trygghetslarm till Nämnden för Vård & Omsorg, med uppdrag till nämnden 

att återredovisa dessa avgiftsjusteringar till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 

Nämnden för Vård & Omsorg föreslår att avgiften för trygghetslarm ska kopplas 

till förändringarna i prisbasbeloppet fr.o.m. den 1 januari 2018. Trygghetslarm är 

en biståndsbeviljad insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelser om 

kommunens rätt att ta avgift från vårdtagare för sådan insats finns i 8 kap. 

socialtjänstlagen. Ca 700 personer berörs av avgiftshöjningen. 

Storleken på avgiften för trygghetslarm beräknas i dag på kostnaden enligt 

upphandlingen av tjänsten trygghetslarm + ¼ hemtjänsttaxan. Kopplingen till 

prisbasbeloppet vid justering av avgiften syftar till att förenkla och förtydliga 

sättet för beräkning av avgiften. Justering föreslås ske per den 1 januari varje år, 

om prisbasbeloppet har förändrats. Det gör det dessutom enklare att förklara 

avgiften för vårdtagaren. Flera av avgifterna inom Vård & Omsorg är redan 

knutna till prisbasbeloppet.  

Kommunfullmäktige förslås vidare att delegera rätten att fatta beslut om årliga 

avgiftsjusteringar för trygghetslarm till Nämnden för Vård & Omsorg, med 

uppdrag till nämnden att återredovisa dessa avgiftsjusteringar till 

kommunfullmäktige. 
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Samråd om taxan har skett i budgetberedningen. Kommunledningskontoret har 

inget ytterligare att tillföra ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2017-05-23, § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 162 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-04 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-03-22, § 9  

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2016-12-16 
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Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret specialist 

administration 
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§ 197 

 

Avgift för bårtransport 
KS/2016:339 1.2.1 

 

Beslut  

För sådan transport av avlidna i kommunens särskilda boendeformer, från 

äldreboendet till bårhus, som ombesörjs av kommunen, kommer en avgift tas ut 

med belopp motsvarande den kostnad transportören fakturerar.  

Kostnaden skall debiteras den avlidnes dödsbo. Beslutet ersätter tidigare Riktlinje 

och rutin för avgifter vid transport av avlidna, daterad 2014-01-08.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2017. 

 

Sammanfattning 

Vid dödsfall inom kommunens särskilda boendeformer svarar respektive 

kommun för transportkostnaden till bårhus om kommunen för egen del inte 

beslutat att debitera annan kostnad. 

I Kungsbacka kommun regleras ansvarsfördelningen i nuvarande riktlinjen, 

Riktlinje och rutin för avgifter vid transport av avlidna. I denna riktlinje anges att 

kommunen ansvarar för alla avlidna på särskilt boende där transport sker på bår 

och dödsboet ansvarar för alla avlidna på särskilt boende där närstående beslutat 

om kistläggning på boendet. 

År 2014 publicerade Svenska dagbladet en sammanställning över hur 

kommunerna hanterar kostnaderna för bårtransporter. Samtliga kommuner 

tillfrågades varav 131 stycken svarade. Av de svarande kommunerna är det 103 

kommuner (79 %) som skickar vidare fakturan till dödsboet medan 28 kommuner 

själva tar kostnaden. Med anledning av detta har förvaltningen för Vård & 

Omsorg tagit fram ett förslag som innebär att Kungsbacka kommun ändrar sitt 

avgiftsuttag i enlighet med riktlinjer i flertalet andra kommuner. 

Ärendet behandlades av nämnden för Vård & Omsorg den 25 maj, av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november och av kommunstyrelsen den 

15 november 2016. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige Datum 
2016-12-06 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2016-11-15, § 241 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-01, § 272 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-09-26 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2016-05-25, § 61 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2016-05-11 

Riktlinje och rutin för avgifter vid transport av avlidna, 2014-01-08 

 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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2016-06-16 
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§ 98 
 

Maxtaxa enligt socialtjänsten, nämnden för Vård & Omsorg 
KS/2016:144 1.2.1 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa högsta månadsavgiften för 
omsorgsavgift, maxtaxa i enlighet med socialtjänstlagen och att taxejusteringar 
skall ske i enlighet med lagen och de justeringar som följer av prisbasbeloppets 
förändringar. 

Taxejusteringar ska ske den 1 januari varje år om förändringar skett i 
prisbasbeloppet.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om dessa ändringar till 
nämnden för Vård & Omsorg. Ändringarna ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 
Sammanfattning 
Avgifter inom förvaltningen styrs av nationella riktlinjer, som träder i kraft den 1 
januari. I Kungsbacka har vi tidigare beslutat att taxejuteringarna för maxtaxan 
inom socialtjänsten ska äga rum den 1 mars. För att undvika/ minimera risken att 
kommunen bryter mot socialtjänstlagen behöver vi förändra så att även vi 
justerar taxorna den 1 januari eller vid annan tidpunkt om lagstiftningen 
förändras vid annan tidpunkt.  
Då taxorna styrs av socialtjänstlagen behöver förändringar som sker med 
anledning av förändrat basbelopp eller förändringar i lagstiftningen inte beslutas i 
kommunfullmäktige utan kan beslutas av nämnden.  

Enligt förslag kommer taxorna från och med den 1 juli att justeras i enlighet med 
ärende KS/2016:143. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-24 § 128 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17 § 142 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-22  
Nämnden för Vård & Omsorg, 2016-02-17, § 13 

Proposition 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige Datum 
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 
Beslutet skickas till 
VO, KLK; ekonomi, KKFFS 
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§ 179 
 

Förändring av förbehållsbeloppet vid avgiftsberäkning inom 
nämnden för Vård & Omsorg 
KS/2015:429 1.2.1 
Beslut 
Vid avgiftsberäkning för insatser för personer under 65 år höjs 
förbehållsbeloppet generellt med 10 procent. 

Nämnden för Vård & Omsorg får i särskilda fall göra individuella bedömningar 
av förbehållsbeloppets storlek vid avgiftsberäkningen. 

Sammanfattning 
Nämnden för Vård & Omsorg tar i sin avgiftsberäkning hänsyn till hur stort 
belopp en person som betalar avgift, får kvar att leva på. Detta regleras av hur 
stort förbehållsbeloppet är. Nämnden vill ha en generell höjning av 
förbehållsbeloppet med 10 procent för personer under 65 år. Det finns en 
hänvisning till en dom i förvaltningsrätten från 2015 som gäller yngre 
funktionshindrade. 

I vissa fall kan individuella beräkningar behöva göras, exempelvis om personer 
har hemmavarande barn/underhållsskyldighet. Ytterligare exempel är när 
personer har andra stadigvarande utgifter, som avgift till god man/förvaltare. 

Detta beslut är en justering av fullmäktiges beslut från 2002 § 144 där det 
beslutades följande: 

”Kommunfullmäktige fastställer miniminivån för personer under 65 år till att 
vara upp till 10 % högre än vad som föreskrivs i lagen. En individuell prövning 
skall alltid göras” 

Justeringen innebär att ta bort kravet om individuell prövning. 

Förvaltningsrättens dom 
Förvaltningsrätten avgjorde i dom 20 juli 2015 en överklagan avseende 
beräkning av avgiftsutrymme vid avgift för boendestöd. Förvaltningsrätten 
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  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

upphävde de överklagade besluten och hänvisade ärendet åter till nämnden för ny 
handläggning.  

Avseende minimibeloppet konstaterar rätten att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det 
som fram går i 7 § 8 kap socialtjänstlagen. Förbehållsbeloppen 2015 är 5 023 kr 
för ensamstående, 4 245 kr för makar/sammanboende. Rätten hänvisar till den 
statliga Avgiftsutredningen (SOU 1995:35), där regeringen bedömde att yngre 
funktionshindrades minimibelopp bör beräknas till en nivå som överstiger äldres 
med upp till 10 procent.   

Förvaltningsrätten konstaterar också att en person med hemmavarande barn bör 
ha ett högre förbehållsbelopp för barnets dagliga livsföring. 

Kontakt har tagits med ett antal kommuner. Majoriteten har förhöjt 
förbehållsbelopp med 10 procent för personer under 65 år samt förhöjt enligt 
Konsumentverkets beräkningar vid hemmavarande barn/underhållsskyldighet för 
barn.  

Ett likalydande förslag om förändring av förbehållsbeloppet finns även för 
nämnden för Funktionsstöd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-11-17 § 294 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-11-10, § 291  
Tjänsteskrivelse, 2015-10-30  
Nämnden för Vård & Omsorg, 2015-10-21, § 58  

Förvaltningen för Vård & Omsorg, tjänsteskrivelse, 2015-09-01 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 

Beslutet skickas till 
VO 
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Expedierat/bestyrkt

§ 211

Införande av nya avgifter inom Äldreomsorgen från och med år 2015
KS/2014:46
Beslut
Från och med 1 mars 2015 införs nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och 
matdistribution, i enlighet med förslag från nämnden för Äldreomsorg, § 3/14.
De nya avgifterna fastställs för trygghetslarm 206 kronor/månad, dagomsorg 20 
kronor/dag, samt för utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Samtliga avgifter 
förändras utifrån prisbasbeloppet som fastställs varje höst.
Sammanfattning
Kungsbacka kommun har ett avgiftssystem för hemtjänstinsatser och boenden på 
särskilt boende som beslutades av kommunfullmäktige 2002 med kompletterande 
förändringar 2012 och 2013.
De nya avgifterna föreslås bli enligt följande, trygghetslarm 206 kronor/månad, 
dagomsorg 20 kronor/dag samt utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Samtliga 
avgifter förändras utifrån prisbasbeloppet som fastställs varje höst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2014-11-18, § 266
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-10-28, § 312
Tjänsteskrivelse, 2014-10-15
Nämnden för Äldreomsorg 2014-01-30, § 3
Nämnden för Äldreomsorg tjänsteskrivelse 2014-01-07
Nämnden för Äldreomsorg utredning tjänsteskrivelse 2013-12-15 
Anförande 
Anförande hålls av Maria Rasmussen (V), Kristina Karlsson (C), Roger Larsson 
(KB) och Marianne Kierkemann (M).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet.
Beslutet skickas till
ÄO, SEEK, KKFFS 



ÄO13-00024/75 

Diariet 
Nämden 
Maj Forsberg, för-
valtningschef 
Verksamhetschefer: 
Ann-Helen Svensson 
Björn Gunnarsson 
Elisabeth Sjögren 
Leif Elmered 
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Sammanträdesdatum  

2012-11-22 

Nämnden för Äldreomsorg  

§ 132 Dnr ÄO12-00133/75 

Rätten att bo tillsammans i ett särskilt boende (äldreboende) 
när enbart en av makarna/sambo har beslut om boende 
- återremitterat ärende 

Beslut  
Nämnden för Äldreomsorg godkänner förvaltningens förslag om biståndsprövning, 
principen för avgiftstillämpning och ersättning till utförare med utgångspunkt i rätten 
att bo tillsammans i ett särskilt boende när enbart en av makarna/sambos har beslut 
om boende.  

Förvaltningen skall efter två år följa upp förändringen och analysera effekterna av 
beslutet. 

Sammanfattning 

Förändringar i socialtjänstlagen är förslagna, angående rätten för par att bo tillsam-
mans på särskilt boende, från 1 november 2012. 

Äldreomsorgen i Kungsbacka har sedan lång tid tillbaka funnits inriktningen att för-
söka tillgodose makars önskan att bo tillsammans på ett särskilt boende även om inte 
båda makarna/sambos har haft behov av särskilt boende. 

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen hur utredningsförfarandet (biståndspröv-
ningen) om hur de äldres önskan att bo tillsammans ska beslutas och tillgodoses samt 
fastställandet av principer för avgiftstillämpningen och ersättningen till utförarna. 

Det bör i utredningsunderlaget tydligt framgå att det är bägge makar-
nas/sammanboendes önskan att flytta till ett särskilt boende. 

Omsorgsavgiften beräknas utifrån vars och ens hjälpbehov och gällande regler för 
maxtaxa. Den av makarna som beviljats det särskilda boendet bedöms alltid vara i 
omsorgsnivå 6. Debitering av helt matabonnemang gäller för var och en av ma-
karna/samborna. 

Makarna/sammanboenden innehar båda ett andrahandskontrakt för hyresrätten. 

Avlider den av makarna/sammanboenden som har ett biståndsbedömt behov av sär-
skilt boende har medflyttande rätt att bo kvar men kommer att erbjudas en annan 
lägenhet. 

Privata utförare erhåller ersättning enligt upphandlat avtal för den boende med sär-
skilt boende beslut och ersättning till egenregin sker enligt framräknad dygnskostnad 
för gällande år. För privata utförare och egenregin ersätts för den medflyttande enligt 
biståndsbedömt omsorgsbehov dock lägst motsvarande fyra timmars omsorg per 
månad. 

 
    forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21)
 
Sammanträdesdatum  

2012-11-22 

Nämnden för Äldreomsorg  

§  132 forts  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 juni 2012, 27 september 2012 och 31 oktober 2012. 
Arbetsutskottet 11 oktober 2012, § 84. 
Förvaltningens skrivelse 31 oktober 2012. 
Arbetsutskottet 8 november 2012, § 94. 

 

 

 

 

 













 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

VO 2022-00109 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Arian Faily 
0300-83 49 79 
Förvaltningschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på initiativ från Ermin Skoric (S) m.fl. om verksamhetsbesök 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

 

Arian Faily  

Förvaltningschef     
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2022-05-11 
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§ 63 Dnr 2022-00109 
Initiativ från Ermin Škorić (S) m.fl. om verksamhetsbesök 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg avslår initiativet med hänvisning till pågående 
smittskyddsrestriktioner på vård- och omsorgsboendena.  

Nämnden för Vård & Omsorg ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i juni redovisa plan för studiebesök i verksamhet som inte omfattas av 
smittskyddsrestriktioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Ermin Škorić (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) inkommer med ett initiativ om 
att ge förvaltningen i uppdrag att planera studiebesök i verksamheten för hela 
nämnden under hösten 2022 i ett led att skapa bättre förståelse och den verksamhet 
man har haft ansvar för den senaste mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ermin Škorić (S), 2022-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska anses besvarat med hänsyn till 
pågående smittskyddsrestriktioner på vård- och omsorgsboendena.  

Hanna Schölander (L) yrkar att förvaltningen ska redovisa sin plan för studiebesök i 
verksamhet som inte omfattas av smittskyddsrestriktioner till kommande nämnd. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Ermin Škorić (S) initiativ, ordförandens (M) yrkande om avslag och Hanna 
Schölanders (L) tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först initiativet mot yrkandet om avslag, och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens (M) förslag. 
Ordföranden (M) prövar sedan Hanna Schölanders (L) yrkande, och finner att 
nämnden bifaller det. 



 
 

Datum 

2022-05-23 
Diarienummer 

VO 2021-00373 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Arian Faily 
0300-83 49 79 
Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kostnad för granskningar av Vardaga AB:s drift av vård- och omsorgsboende i 
Kungsbacka 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  
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 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete följer förvaltningen för Vård & Omsorg regelmässigt 
upp externa utförare genom så kallad avtalsuppföljning. Förvaltningen genomför även uppföljning via 
egenkontroll, kvalitetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse del- och helår. Förvaltningen 
genomför vid särskilda händelser så kallad händelsestyrd uppföljning vid behov. 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att se till att all verksamhet inom nämndens ansvarsområde 
bedrivs enligt mål, föreskrifter och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden är därför skyldig att kontrollera 
och följa upp verksamhet som drivs både i egen regi samt av externa utförare.  
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Då det ingår i förvaltningens grunduppdrag att granska och följa upp all verksamhet oavsett regi så 
finns personer anställda i förvaltningen som genomför dessa granskningar och kontroller.  
Förvaltningen har utöver sitt grunduppdrag genomfört utökade granskningar av Vardagas verksamhet 
under år 2021–2022. Kostnaden för dessa fördelas på nedan angivna aktiviteter; 
 

EY, extern kvalitetssäkring, april-oktober 2021 
Från april till oktober 2021 genomförde revisionsbyrån EY på uppdrag av förvaltningen en objektiv 
kvalitetssäkring av Vardagas drift av samtliga fyra driftentreprenader med syfte att återskapa 
förtroende för utföraren genom att kvalitetssäkra följsamhet till; 

 avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav, 
 avtal utifrån erbjuden kvalitet samt 
 utförarens egna upprättade förbättringsåtgärder. 

Totalt arvode för EY:s kvalitetssäkring av Vardagas driftentreprenader uppgick till 1 144 200 SEK, 
exklusive moms. Totalt arvode utgör grundarvode om 1 060 000 SEK inklusive tillkommande 
kostnader för bland annat en slutrapport för Blåvingevägen, tillkommande muntliga avrapporteringar 
samt tillkommande verksamhetsbesök om totalt 84 200 SEK. Av totalt arvode om 1 144 200 SEK, 
exklusive moms vidarefakturades 390 000 SEK, exklusive moms Vardaga enligt överenskommelse 
mellan parterna. 
Kostnad extern granskning: 

Under perioden har förvaltningen fakturerats 754 200 SEK, exklusive moms för EY:s kvalitetssäkring. 
 

Utökad kvalitetssäkring och uppföljning, december 2021-april 2022 
I oktober 2021 avslutades extern kvalitetssäkring av Vardagas vård- och omsorgsboenden. På 
nämndens sammanträde i oktober år 2021 fick förvaltningen som del i nämndens beslut om fortsatt 
arbete efter avslutad kvalitetssäkring i uppdrag att; 

 ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens driftentreprenader 
ska ske samt  

 genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en säker och god vård 
och omsorg för den enskilde.  

På nämndens sammanträde i november 2021 informerades nämnden om förvaltningens förslag till 
utökad kvalitetssäkring och uppföljning.  

Utökad kvalitetssäkring och uppföljning delades in i fyra delrapporteringar. Den första delen 
omfattade granskningar utförda av förvaltningen under december 2021-januari 2022. 
Granskningsresultat av del ett redovisades på nämndsammanträde i mars 2022.  
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På sammanträdet i mars beslutade nämnden att utökad kvalitetssäkring och uppföljning skulle avslutas 
och i stället återgå till ordinarie uppföljning. Del två av utökad kvalitetssäkring och uppföljning 
slutfördes därför av förvaltningen under april. Under april sammanställde förvaltningen resultat av de 
granskningar som genomförts under februari-mars 2022. 

I samband med att beslut fattades om att förvaltningen skulle genomföra utökad kvalitetssäkring och 
uppföljning togs en projektbeställning fram. Förvaltningen avsatte medel till utökad kvalitetssäkring 
och uppföljnings första sex månader om 1 179 362 SEK i enlighet med bilagd projektbeställning,  
Vid beräkning av uppskattad kostnad för utökad kvalitetssäkring och uppföljning har beräknade 
kostnader i projektbeställning justerats utifrån en uppskattning av reell nedlagd tid för tillsatta resurser 
samt att gruppen ej slutförde planerade granskningar. 

Kostnad utökad kvalitetssäkring och uppföljning: 
Beräknad kostnad för utökad kvalitetssäkring och uppföljning, december 2021 – april 2022: 1 190 224 
SEK. 
 
Advokatfirman Lindahl, februari 2021-mars 2022  
Under perioden har förvaltningen och nämnden för Vård & Omsorg anlitat advokatfirman Lindahl som 
juridiskt ombud. 

Kostnad externt juridiskt ombud: 
Under perioden har förvaltningen fakturerats 638 936 SEK, exklusive moms för advokatarvode. 
 
Sammanställning kostnad för granskningar av Vardaga AB:s drift av vård- och 
omsorgsboende i Kungsbacka år 2021-april 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, kostnader som fakturerats 
förvaltningen, exklusive moms. Aktivitet och kostnad fördelas enligt tabell nedan: 

 

 
 
 

Arian Faily     Annakarin Svennebjer 

Förvaltningschef    Tillförordnad verksamhetschef verksamhetsutveckling 
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§ 56 Dnr 2021-00373 
Information om avslutande av utökad kvalitetssäkring och uppföljning 
av Vardagas vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet.  

Förvaltningen får 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. 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndsammanträdet den 13 april efterfrågade nämnden en nulägesbeskrivning av 
förvaltningens arbete med att avsluta den utökade kvalitetssäkringen och 
uppföljningen av vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ermin Škorić (S) gör ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut om att 

nämnden även ska besluta följande: 

Förvaltningen får 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. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och ett tilläggsyrkande till förslaget från Ermin Škorić (S). 

Ordförande (M) ställer, med nämndens godkännande, först proposition på 
förvaltningens förslag och prövar sedan tilläggsyrkandet för sig. Ordföranden (M) 
prövar då först förslaget och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. Ordföranden (M) prövar sedan Ermin Škorićs (S) tilläggsyrkande till beslutet 

och finner att nämnden bifaller yrkandet. 



 

 

C: Uppföljning 

Karl Lundgren Förvaltningen för vård och omsorg             

☒ Färdigställd 2021-12-07 

 

Vardaga Äldreomsorg AB (nedan utföraren) driver fyra av kommunens vård- och omsorgsboenden 

som driftentreprenad. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg genomförde under år 2020 flertalet granskningar av utförarens 

verksamhet på Kolla vård- och omsorgsboende och fick upprepade indikationer om att driften 

eventuellt var bristfällig och inte förenlig med avtal. Förvaltningen gav i mars 2021 i uppdrag åt 

revisionsbyrån EY att genomföra en objektiv kvalitetssäkring av utförarens drift av samtliga fyra 

driftentreprenader. 

Slutrapporteringen från EY, vilken genomfördes den 20 oktober 2021, påvisade brister och risker på 

samtliga fyra boenden och nämnden för Vård & Omsorg gav förvaltningen i uppdrag att:  

• ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens 

driftentreprenader ska ske samt  

• genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en säker och god vård 

och omsorg för den enskilde. 

Den 17 november informerades nämnden om förvaltningens förslag avseende utökad 

kvalitetssäkring och uppföljning. Se vidare ”Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardaga 

Äldreomsorg AB:s vård- och omsorgsboenden”, diarienummer VO 2021–00373. 

Vidare uppdrog förvaltningschef till förvaltningsledningen i november att planera för A: 

Övertagande, B: Omvårdnad samt för C: Uppföljning. Syftet med uppdragen var att förvaltningen 

ska inleda uppföljning, utökad kontroll samt påbörja planering för att överta Kolla vård- och 

omsorgsboende. Uppdragens mål är att förvaltningen ska ha tagit fram en plan för uppföljning av 

verksamheten samt identifierat vilken planering och vilka resurser som krävs för övertagandet av 

Kolla.  

Deluppdrag C: Uppföljning, tilldelades verksamhetschef Maria Hallberg.  



 

 

Projektets förväntade nytta är att tillförsäkra att granskning genomförs i tillräcklig frekvens och 

omfattning för att huvudmannen ska kunna säkra att verksamheten uppfyller krav och mål i enlighet 

med lagar och föreskrifter inom verksamheten. 

Den förväntade nyttan är även att tillförsäkra att tillräcklig granskning genomförs för att säkerställa 

utförarens följsamhet till avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav. Med syfte att erbjudna 

insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), hemsjukvård och 

rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och enligt överenskommelse om 

hemsjukvården i Region Halland uppfyller kraven på god vård och omsorg. 

Projektet ska också tillförsäkra att kommunen som avtalspart genomför den kontroll av 

avtalsefterlevnad som krävs vad avser utförarens erbjudna kvalitet för driften av verksamheten.  

Nyttan av projektet är även att ge möjlighet för huvudmannen att agera utifrån granskningsresultat. 

Resultaten utgör lednings- och styrningsunderlag på övergripande nivå. 

Projektets förväntas tillskapa aktuell nulägesbild av verksamheterna för att löpande kunna ge 

underlag till verksamheterna, som i sin tur kan vidta åtgärder. Detta innebär vidare att deluppdrag 

B: Omvårdnad, utifrån framtagna underlag kan genomföra åtgärder för att säkra god omvårdnad för 

omsorgstagarna. På detta sätt kopplas deluppdrag B och C samman. 

 

I beskrivningen av deluppdrag C: Uppföljning anges att projektets uppdrag är att genomföra 

uppföljning av de insatser som kontraktet ställer krav på samt eventuella förändrade/tillkommande 

krav som framtida förhandling med utföraren leder till. 

Aktuellt kontrakt avser driftsentreprenadavtalen för Kolla, Blåvingevägen, Ekhaga och Vickan 

vård- och omsorgsboende. Utöver obligatoriska krav såsom grundkrav för vård och omsorg 

innehåller avtalen utförarens erbjudna kvalitet för driften. 

Enligt tjänsteskrivelse ”Utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardaga Äldreomsorg AB:s 

vård- och omsorgsboenden”, ska utökad kvalitetssäkring och uppföljning;  

• utgå ifrån områden i avslutad extern kvalitetssäkring (EY).  

• genomföras utifrån ett urval av kontrollpunkter vilka baseras på resultat av genomförd 

extern kvalitetssäkring. Främst ligger de brister som framkommit i samband med 

kvalitetssäkringen till grund för utökad kvalitetssäkring och uppföljning.  

• övergripande genomföras i syfte att säkerställa vård och omsorg utifrån ett 

individperspektiv. 

• omfattning anpassas utifrån behov och utifrån det inkomna resultatet.  

 

Projektet ska även tillförsäkra att tillräcklig granskning genomförs för att säkerställa utförarens 

följsamhet till avtal utifrån utförarens erbjudna kvalitet för driften i verksamheterna. 

 

Projektet ska i ett första steg ta fram en granskningsplan innehållande förslag på områden, metoder, 

frekvens samt tidsplan. 



 

 

Projektet ska i steg två; 

• leverera granskningar i enlighet med förslag.  

• ge förslag på anpassning av frekvens, omfattning och inriktning gällande granskningarna, 

utifrån granskningsresultat.  

• löpande leverera granskningsresultat till utsedd styrgrupp och nämnd. 

• löpande leverera granskningsresultat som kan utgöra lednings- och styrningsunderlag. 
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Projektet ska inte genomföra granskningar utöver vad som anges i framtagen granskningsplan, utan 

att förankring sker i styrgrupp. Projektet ska inte genomföra granskning i andra verksamheter än i 

utförarens verksamheter på Kolla, Blåvingevägen, Ekhaga och Vickan vård- och omsorgsboende. 

 

2021-12-01 till 2022-05-31 

Under granskningens första sex månader ska projektet tillförsäkra att tillräcklig granskning 

genomförs för att säkerställa utförarens följsamhet till avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska 

krav så att erbjudna insatser uppfyller kraven på god vård och omsorg.  

Övergripande genomförs utökad kvalitetssäkring och uppföljning som ett första steg i syfte att 

säkerställa vård och omsorg utifrån ett individperspektiv. 

Från och med 2022-06-01  

Efter granskningens första sex månader ska projektet även tillförsäkra att tillräcklig granskning 

genomförs för att säkerställa utförarens följsamhet till avtal utifrån utförarens erbjudna kvalitet för 

driften i verksamheterna. 

Sluttid för projektet är beroende av vilket resultat framtida förhandling med utföraren leder till. 

Projektet löper till dess att beslut fattas om att utökad kvalitetssäkring och uppföljning av utföraren 

ska avslutas och att uppföljning ska övergå till förvaltningens ordinarie uppföljning. 



 

 

Hantering av viten, aviseringar, möten med Vardaga samt rapportering till förvaltning och nämnd 

ingår inte i denna projektbeställning. Nedan beskrivs den totala kostnaden för delprojekt B och C 

under 6 månader och för de resurser som arbetar med granskningen. 

 

 

Ange projektets ansvars- och projektnummer. 

Nedanstående ansvars- och projektnummer ska användas för projektet. 

 

                              

 

Rapportering, dokumentation och överlämnande sker kontinuerligt och det är inte nödvändigt att 

göra en slutrapportering. Om projektet ska förlängas avgörs under januari 

 

 

 

Kostnad utökad 
uppföljning

Resurser ink kringtid

Funktion
Delprojekt B och C Vem Sysselsättning Månadslön Lön inkl PO/ mån Uppräknat 6 mån Kommentar

Granskningsgruppen Biståndsbedömare 80% 36 000 50 454 201 816Deltar 4 månader, belastar myndighet

Granskningsgruppen Sjuksköterska 80% 36 000 50 454 201 816Deltar 4 månader, belastar hemsjukvården

Granskning och Analysgruppen/IBA 75% 33 750 47 301 283 804

Projektledare granskning/IBA 50% 22 500 31 534 189 203

Projektledare avtal /IBA 50% 22 500 31 534 189 203

Analysgruppen/IBA 15% 6 750 9 460 56 761Mer tid dec-jan  ( +100 000 belastar VU)

Analysgruppen/IBA 15% 6 750 9 460 56 761Mer tid dec-jan  (+ 100 000 belastar VU)

1 179 362



 

 

 

Granskningsgrupp 

En plan har tagits fram för granskning och utökad uppföljning, utifrån det uppdrag som politiken 

beslutat om. From februari 2022 tillsätts ett granskningsteam av Ann-Helene och Pia utifrån 

delprojekt B. Granskningar kommer också göras av projektledare och andra funktioner på VU. 

Under december och januari utförs samtliga granskningar av funktioner på VU och av personer som 

ingår i IBA. 

• Granska utifrån planering i Granskningar 

• Rapportera samt föra dialog för analys med IBA 

• Informera IBA löpande om behov av utökad eller minskad granskning utifrån 

granskningsresultat 

Operativ styrgrupp/förankringsgrupp 

En ny styrgrupp bildas. Operativ styrgrupp består av Pia, Ann-Helene och Maria. Denna grupp 

motar och beslutar om förslag på åtgärderna ifrån granskningsteamet och IBA. Åtgärder 

omhändertas av den som har det ordinarie ansvaret och omhändertas i ordinarie 

uppföljningsprocesser 

• Tar emot kontinuerlig information från IBA kring pågående granskning. 

• Genomför åtgärder för att säkra god omvårdnad för våra omsorgstagare 

 

Intern beredning- och analysgrupp (IBA) 

• Tar emot kontinuerlig information från granskningsgrupp   

• Genomför analys, drar slutsatser samt beredning av granskningsresultat tillsammans med 

granskningsgrupp utifrån granskningsresultat 

• Rapportera till styrgrupp och operativ styrgrupp/förankringsgrupp 

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/:x:/r/sites/vo-kvalitetssakring-avtal-vard-och-omsorgsboende/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5F2A4232-ADE9-4256-8BC6-6F3C8CAF1D25%7D&file=Kvalitetskrav%20p%C3%A5%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%20inom%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende.xlsx&action=default&mobileredirect=true


 

 

• Rapporterar utifrån beslut i styrgrupp till nämnd 

• Planera samt leda granskningsgrupp utifrån Granskningar 

• Ta fram förslag på struktur för granskning av mervärden/erbjuden kvalitet samt systematiskt 

kvalitetsarbete och ledning/styrning 

Styrgrupp 

• Fattar beslut som rör granskningen. 

• Ger stöd till projektledare utökad uppföljning & granskning samt till projektledaren IBA. 

• Prioriterar resurser. 

• Följer med i granskningens utveckling. 

• Förankrar och delger granskningsresultat hos andra intressenter kommunövergripande 

utifrån behov. 

• Diskussion strategier, vägval och kommunikation.  

• Diskussion kring behov av informationsinsatser till övriga intressenter i kommunen. 

• Styrgruppen kommunicerar behov av åtgärder till förvaltningsledning och utföraren.  

 

 

 

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/:x:/r/sites/vo-kvalitetssakring-avtal-vard-och-omsorgsboende/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5F2A4232-ADE9-4256-8BC6-6F3C8CAF1D25%7D&file=Kvalitetskrav%20p%C3%A5%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%20inom%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorgsboende.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Översyn av nämnden för Vård & Omsorgs reglemente inför ny mandatperiod 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med revideringen har inte varit att föreslå några ändringar i sak utan att genomföra vissa 
redaktionella ändringar för att göra reglementet tydligare.  

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den 
kommunala hälso- och sjukvården och bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör sig 
om tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i förslaget.  

Nämndens ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen har lagts först, eftersom det är den största delen 
av nämndens verksamhet.  
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Därefter regleras nämndens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enligt nuvarande reglemente 
ansvarar nämnden för ”…hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt 
överenskommelse med Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 
verkställighet av: 

 Hemsjukvård 

 Rehabilitering” 

Begreppen ”myndighetsutövning” och ”verkställighet” existerar inte inom hälso- och sjukvården. Det 
finns heller inget behov av att specificera att nämnden ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering. 
Enlig 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen dessutom för hälso- och sjukvård på 
bland annat vård- och omsorgsboenden. I förslag till nytt reglemente står det därför att nämnden 
ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården.  

I förslag till nytt reglemente har det förtydligats att nämnden har ett huvudmanna- och vårdgivaransvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det har sedan tidigare framgått i nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs reglemente att även de har ett ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården, men i 
förslaget lyfts det även in i nämnden för Vård & Omsorgs reglemente.  

Sist regleras att nämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassning m.m. I förslaget till nytt reglemente har laghänvisningen uppdaterats då det har 
kommit en ny lag om bostadsanpassning som trädde ikraft den 1 juli 2018.  

 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige DD månad ÅÅÅÅ § XXX, Dnr KS XXXX-

XXXXXX 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 
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Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i 

”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente.   

Verksamhetsområde 

Nämnden ansvarar för service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), vilket innebär att nämnden 
ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: 

- Särskilt boende 

- Hemtjänst i form av serviceinsatser, omsorgsinsatser och trygghetslarm 

- Dagomsorg 

- Korttidsplatser 

- Växelvård 

- Kontaktperson 

- Omsorgsbidrag  

Nämnden för Vård & Omsorg är huvudman och vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och enligt överenskommelse med Region Halland. Undantaget från 
nämnden för Vård & Omsorgs ansvar är delegerade insatser inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
ansvarsområde. 

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassning m.m. 
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Reglemente för nämnden för 
Vård & Omsorg  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller annan författning och i 
”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
Ändringskommentar: I den nya mallen för Kungsbacka kommuns 
reglementen är orden ”eller annan författning” tillagda. 
  
VERKSAMHETSOMRÅDE  
  
Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende 
insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, vilket 
hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland.  
Ändringskommentar: Delarna rörande hälso- och sjukvård bryts ut och får 
ett eget stycke.  

Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 
verkställighet av:  
  
- Särskilt boende  

- Hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och 
trygghetslarm  

- Dagomsorg  

- Korttidsplatser  

- Växelvård enligt  

- Kontaktperson  

Reglemente 
  

    
    
   

  



- Omsorgsbidrag  

- Hemsjukvård  

- Rehabilitering  

- Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassning m.m.  

Nämnden för Vård & Omsorg är huvudman och vårdgivare för den kommunala hälso- och 
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och enligt överenskommelse med Region 
Halland. Undantaget från nämnden för Vård & Omsorgs ansvar är delegerade insatser inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde. 

Ändringskommentar: Nämndens ansvar för hälso- och sjukvård har fått ett eget stycke. 
Nämndens huvudmanna- och vårdgivaransvar har förtydligats. Orden ”enligt överenskommelse 

om hemsjukvården med Region Halland” har ersatts av ”enligt överenskommelse med Region 

Halland” då kommunen har flera olika överenskommelser med Region Halland. Sedan tidigare 
framgår i nämnden för Individ & Familjeomsorgs reglemente att de ansvarar för delegerade 
insatser, i förslaget läggs det även till i nämnden för Vård & Omsorgs reglemente. Att nämnden 
ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av hemsjukvård och rehabilitering har tagits 
bort, då myndighetsutövning och verkställighet inte är begrepp inom hälso- och sjukvården.  

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassning 
m.m. 
Ändringskommentar: Nämndens ansvar för bostadsanpassningsbidrag har lyfts ut till ett eget 
stycke. Laghänvisning har uppdaterats.  
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Reglemente för nämnden för 

Vård & Omsorg 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende 

insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, 

hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. 
 

Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 

verkställighet av: 

 

- Särskilt boende 

- Hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och 

trygghetslarm 

- Dagomsorg 

- Korttidsplatser 

- Växelvård 

- Kontaktperson 

- Omsorgsbidrag 

- Hemsjukvård 

- Rehabilitering 

- Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om 

bostadsanpassning m.m. 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 194, diarienummer 
KS/2017:568 

Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 



 
 

Datum 

2022-06-01 
Diarienummer 

VO 2022-00012 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under maj 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
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 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-31 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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