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Närvaro: 
Hravn Forsne, Ordförande/ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
Maj-Britt Rane-Andersson, 2:e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
Arian Faily, Förvaltningschef 
Cecilia Wahlgren, Sekreterare/registrator 
Jan Byvik, PRO Fjärås 
Bo Eriksson, PRO Kungsbacka 
Bo Atterot, PRO Onsala 
Kristina Mårtensson, PRO Särö 
Barbro Johansson, SKPF-pensionärerna avdelning 47 
Britt Nilsson, SKPF-pensionärerna avdelning 47 
Majbritt Ljungqvist, SPF Seniorerna Fjärås 
Björn Tisén, SPF Seniorerna Kungsbacka 
Agneta Anderberg, SPF Seniorerna Onsala 
Ove Hansson, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker 
Erik Altenstedt, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker 
Lars Smedberg, SPF Seniorerna Vallda-Släp 
Ingemar Nordieng, SPF Seniorerna Vallda-Släp 
Göran Bonander, SPF Seniorerna Åsa 
Calle Hagman, SPF Seniorerna Åsa 
 

 Ärende Anteckningar 

1.  Information: Presentation av 
förvaltningschef 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Arian Faily, förvaltningschef 

Förvaltningschefen Arian Faily informerar om att han 
tillträdde sin tjänst på förvaltningen för Vård & Omsorg 
den 1 januari 2022 men att han sedan tidigare har en 
bakgrund inom Kungsbacka kommun och att han då 
arbetade som verksamhetschef på förvaltningen för Individ 
& Familjeomsorg. Arian är i grunden utbildad socionom. 
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 Ärende Anteckningar 

2.  Information: Hur LOV-företag 
utvärderas och godkänns och varför 
kundvalet gäller mellan kl.07-22? 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Helena Carlstrand, utvecklingsledare 

Utvecklingsledaren Helena Carlstrand informerar om hur 
ansökningsprocessen för att utföra hemtjänst i Kungsbacka 
kommun går till och vilka handlingar som ska bifogas 
ansökan. Helena informerar vidare om att nattinsats inte 
omfattas av valfrihetssystem och att antalet nattinsatser är 
för få för att läggas ut på företagen. 

3.  Fråga: Möjligheter, begränsningar och 
regelverk för utförare av färdtjänst 
PRO Kungsbacka 
Bo Eriksson 

Färdtjänstutredarna Anneli Nordsten och Louise Wollbrant 
vid förvaltningen för Teknik informerar om färdtjänst och 
att den styrs av lagen (1997:736) om färdtjänst samt 
Kungsbacka kommuns tillämpningsregler för färdtjänst. 
Anneli och Louise förklarar att färdtjänst kan användas för 
fritidsresor men inte resor till sjukvård eller tandläkare, 
utan för det får sjukresor användas som Region Halland 
tillhandahåller. För att ha rätt till färdtjänst behöver 
personen ha en varaktig funktionsnedsättning i minst tre 
månader som ger väsentliga svårigheter att resa med 
allmänna kommunikationer eller att förflytta sig och vara 
folkbokförd i Kungsbacka kommun. Om det finns särskilda 
behov av exempelvis ledsagare eller rullstolsbuss behöver 
det styrkas i ett läkarutlåtande och ett hjälpmedel som ryms 
i personbil får alltid medtas. 

4.  Information: Lokalbehovsplan 
2023–2027 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Anna-Karin Holmgren, 
utvecklingsledare 

Utvecklingsledaren Anna-Karin Holmgren informerar om 
hur förvaltningen för Vård & Omsorg arbetar med att 
planera behovet av lokaler de kommande fem åren. 
Lokalbehovsplaneringen styrs av de kommunövergripande 
målen, vilka gäller för både nyproduktion och för äldre 
fastigheter, och utgår från lokalpolicyn, processen för 
lokalbehovsplanering samt befolkningsprognosen. 

5.  Fråga: Hur har Äldreomsorgslyftet 
hanterats i Kungsbacka? 
Pensionärernas samorganisation 
(POSAM) 
Bo Eriksson 

Personalchefen Johan Sandström vid förvaltningen för 
Vård & Omsorg informerar om Äldreomsorgslyftet. 
Äldreomsorgslyftet är en statlig kompetenssatsning för att 
vidareutbilda outbildade medarbetare inom vården till 
undersköterskor men också undersköterskor till 
specialistundersköterskor, där möjligheten ges till 
medarbetarna att arbeta och studera på halvtid och att de får 
lön för hela sin tjänst. Under perioden 2020–2022 har 79 
vårdbiträden utbildats eller håller på att utbilda sig till 
undersköterskor och fyra från undersköterskor till 
specialistundersköterskor. Inget äldreomsorgslyft har gjorts 
för cheferna i att utbilda sig på arbetstid eftersom det inte 
finns förutsättningar för dem att genomföra utbildningen. 
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Forum Pensionärsorganisationer 2022-02-18

Hur LOV-företag utvärderas och godkänns                                                

Varför kundval gäller mellan klockan 07-22



Ansökan att utföra hemtjänst i  
Kungsbacka kommun 

-Serviceinsatser och/eller                                                                               
personlig omvårdnad samt delegerade och/eller 
instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser

-Geografiskt etableringsområde
- Beskrivning av företaget. Kvalitetsmål, företagsidé
-Antal anställda och personalens kompetens           
-Tilläggstjänster. 



Handlingar som ska bifogas ansökan

• Tillstånd från IVO 
• Företagshandlingar -skattemyndighet, F-skattebevis 
registreringsbevis Bolagsverket, 

• Försäkringsbevis inkl. ansvarsförsäkring, 
• Intyg om svenskt kollektivavtal
• CV på verksamhetschef 
• Kvalitet- Rutiner
• Referenser



I handläggning ingår kontroll 
av att ansökan är korrekt och 
komplett besvarad och att 
sökande uppfyller de krav som 
anges i förfrågningsunderlaget
hemtjänst enligt 
Socialtjänstlagen LOV och att 
samtliga krav har accepterats 
av den sökande. 



Kommunen kallar till möte -
Certifieringsträff

• Enligt av nämnden antaget regelverk ska förvaltningen kalla den 
som ansökt om att bli godkänd utförare till en genomgång av 
ansökan.

• Vid möte deltar MAS,MAR, SAS utvecklingsledare 
digitaliseringsenheten och utvecklingsledare externa utförare. 

• Syftet är att säkerställa att företaget uppfyller de krav som 
nämnden för Vård & Omsorg ställer på en leverantör och att 
företaget ska få möjlighet att ställa frågor.



Certifieringsträff

Verksamheten ska utföras i enlighet med 
lagar, föreskrifter och kommunens riktlinjer 
som följer av socialtjänstlagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, hälso-
och sjukvårdslagen och övriga tillämpliga 
lagar. Verksamheten ska även följa 
Socialstyrelsens föreskrifter.

Information ges om Kommun, Nämnd och 
Förvaltning



Kommunallag (2017:725), 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter 

Grundprincipen är att kommunen, landstinget eller regionen har ett ansvar 
som huvudman för verksamhet som överlämnats till privata utförare.

- Som huvudman ska kommunen 
kontrollera och följa upp verksamhet som 
bedrivs av privata utförare för att på så 

sätt säkra insynen och driften av 
verksamheten!

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725#K10


Hur utför nämnden sitt huvudmannaskap:

• Genom att följa upp och kontrollera verksamhet som genom avtal utförs 
av privata utförare.

• Genom att tillse att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och 
föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Genom avtalsuppföljning av verksamhet som bedrivs i privat regi. 



Löpande uppföljning 
– ett sätt att säkerställa kvaliteten  

• Uppstartsuppföljning – rutin
• Avtalsuppföljning– rutin
• Egenkontroll – rutin -
• Intern kontrollplan– rutin
• Delårsrapport med patient och kvalitetsberättelse -rutin
• Årsredovisning med patient och kvalitetsberättelse- rutin
• Utförarträffar – rutin
• Avvikelserapportering – vid behov
• Klagomål och synpunkter – vid behov



Följa upp mervärden 

• Varje år tas en checklista fram på de mervärden som framgår av respektive anbud. 

• Checklistan skickas ut och kontrolleras varje år. 

• Vartannat år sker kontrollen i form av verksamhetsbesök. 

• Återrapportering sker i form av svar och möjlighet till kommentarer i checklistan samt att 
varje utförare också har möjlighet till en fördjupad beskrivning i kvalitetsberättelse som 
skickas ut, delår och helår.

• Om svaren indikerar på att utföraren inte lever upp till de mervärden som framgår av 
respektive utförares avtal görs en specifik avtalsuppföljning. 



Kundvalsprocessen grundar sig på lagen om   
Valfrihetssystem LOV  

Nattinsats omfattas inte av valfrihetssystem

Antal nattinsatser är för få för att läggas ut på företagen.



Beslut

• Företag som vill utföra hemtjänst i Kungsbacka kommun ska 
godkännas av förvaltningschefen som på delegation för 
Nämnden för Vård & Omsorg kan fatta beslut om nya 
hemtjänstutförare i enlighet med LOV.

• Utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kan 
teckna avtal med Kungsbacka kommun

• Kraven som ställs verksamheten i egen regi är likvärdiga.



Fördelning utförare och hemtjänsttagare     
2022-02-15

Utförare
Geografiskt 
område

Utför 
Omsorgstjänster

Utför 
Servicetjänster

Antal 
hemtjänsttagare  
exl. enbart 
trygghetslarm        

% av totalt antal 
hemtjänsttagare  

Hemtjänsten Kungsbacka 
kommun (egen regi) Hela kommunen Ja Ja 1142 85,61%

Olivia Hemomsorg AB Hela kommunen Ja Ja 89 6,67%

Gottskär Hemtjänst AB
Hela kommunen

Ja Ja 97 7,27%
Blommans hemtjänst och 
service i Halland AB

2,3 Ja Ja 6 0,45%

Område 1 = Frillesås och Åsa

Område 2 = Fjärås, östra centrala Kungsbacka samt östra delen av kommunen
Område 3= Västra central Kungsbacka samt Anneberg
Område 5= Vallda

Område 6 = Onsala 



Geografiska områden

Valbara geografiska 
områden:

1. Åsa/Frillesås 
2. Fjärås, Östra centrum 

och Öster 
3. Västra centrum och 

Anneberg
4. Kullavik, Särö
5. Vallda
6. Onsala

Hemtjänstgrupper 
egenregin:

Åsa/Frillesås 
Fjärås 
Öster 
City/Varla
Gullregnet
Hede/Älvsåker
Kullavik
Vallda
Onsala



Tack!
Helena Carlstrand

Utvecklingsledare

Vård och Omsorg
Helena.carlstrand@kungsbacka.se

0300-83 48 12

kungsbacka.se



FÄRDTJÄNST



FÄRDTJÄNST

• Lag (1997:736) om färdtjänst 

• Kungsbacka kommuns tillämpningsregler för färdtjänst 
- politiskt beslutade
- får inte inskränka rättigheter enligt lagen 



Färdtjänst

• Fritidsresor, t.ex. resa till affär, frisör, besöka vänner

• Inte resor till sjukvård eller tandläkare (sjukresor genom Region 
Halland)

• Kommunen är beslutsfattare – färdtjänsttillstånd, tillämpningsregler

• Hallandstrafiken är utförare av resorna och fakturerar kunderna



Färdtjänstområdet

• Följande kommuner ingår: Kungsbacka, Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Mark och Varberg (angränsande kommuner + Göteborg)

• Behov av resor utanför färdtjänstområdet?
- Riksfärdtjänst (allmänna kommunikationer med ledsagare och/eller taxi)
- resor inom landet 
- en ansökan per resa
- olika resmål kan ge olika beslut



• Varaktig funktionsnedsättning, minst tre månader – som ger väsentliga 
svårigheter att resa med allmänna kommunikationer eller att förflytta sig

• Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

• Åldersoberoende – hög ålder i sig, ger inte rätt till färdtjänst

• Avsaknad av allmänna kommunikationer ger inte rätt till färdtjänst 

• Folkbokförd i Kungsbacka kommun

Rätt till färdtjänst



Ansökan om tillstånd för färdtjänst

• Ansökan om färdtjänst skall ske skriftligt – blankett eller e-ansökan

• Läkarutlåtande skall bifogas ansökan (utgör endast en del av underlaget och avgör inte 

om en sökande är berättigad till tillstånd)

• Vid omprövning kan nytt läkarutlåtande behövas – färdtjänstutredare avgör

• Handläggningstiden är 4 veckor (6 veckor under semesterperioder)

• Färdtjänsttillstånd är tidsbegränsat eller tillsvidare 



Särskilda behov

• Ledsagare
• Rullstolsbuss
• Särskild plats i bil eller extra utrymme
• Direktresa
• Ensamåkning

Behovet måste vara styrkt i läkarutlåtande 

Obs! Ett hjälpmedel som ryms i personbil får alltid medtas



Medresenär eller ledsagare?

• Färdtjänstresenär har rätt att ta med en medresenär som följer med som 
sällskap

• Resan påbörjas och avslutas tillsammans
• Avgift betalas enligt färdtjänsttaxa 

• Ledsagare är ett särskilt behov som kan beviljas om färdtjänstresenären 
är i behov av hjälp under själva resan, ej enbart på resmålet

• Beviljad ledsagare reser kostnadsfritt
• Boendepersonal, hemtjänstpersonal och personlig assistent reser 

kostnadsfritt med färdtjänstresenär (assistentresa, en personal)



Bokning av resa

• Sökanden bokar själv sin resa, från 14 dagar innan fram till resdagen

• Beställningscentralen tel. 0771-900 500 
• Online på www.hallandstrafiken.se/fardtjanst
• Via mobilappen ”Hallandstrafiken serviceresan”

• Bokad resa kan avbokas senast 1 timme före bekräftad avresetid
• Ej avbokad resa kan komma att debiteras.

http://www.hallandstrafiken.se/fardtjanst


Avgifter och betalning

• Fakturan skickas i början av varje månad och avser resor gjorda 
under föregående månad

• Fakturafrågor hanteras av Hallandstrafiken tel. 0771-750 600.



Kontaktuppgifter
• Färdtjänstutredare tel. 0300-83 84 20, tisdag & torsdag kl. 10-12

e-post: teknik@kungsbacka.se

• Blanketter och information om färdtjänst:
www.kungsbacka.se/Gator-trafik-och-utemiljo/Fardtjanst

• Kungsbacka Direkt tel. 0300-83 40 00 
e-post: info@kungsbacka.se

Tack för oss! 

mailto:teknik@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/Gator-trafik-och-utemiljo/Fardtjanst
mailto:info@kungsbacka.se
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Lokalbehovsplanering Vo



Agenda

• Mål - Lokalplanering

• Lokalpolicy 

• Process för Lokalbehovsplanering

• Befolkningsprognos 

• Kommande Lokalbehov:

- Verksamhetslokaler vård och omsorgsboende.

- Verksamhetslokaler Kvarboende

- Verksamhetslokaler Medarbetare



• Attraktiv kommun att 
bo, verka och vistas i.

• Hållbar utveckling och 
hälsosam miljö.

• I Kungsbacka 
utvecklas vi hela livet.

Mål



• Arbeta med aktiv lokalförsörjning

• Tillhandahålla och bibehålla 
ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler över 
tid.

Lokalpolicy



Lokalplanering -Långsiktig process som tar tid. 

Beslutad
Lokalbehovsplan i 

Nämnden för Vård & 
Omsorg oktober 2022

Service övergripande 
Lokalplanerare 

Prioriterar 
inkommande 
lokalbehov

Dialog om 
prioriteringar i 
övergripande 

Lokalplaneringsgrupp

Dialog om 
prioriterade 
lokalbehov i 

Budgetberedning 

Beslut i 
Kommunstyrelsen
sommaren 2023

Projektstart höst 
2023



Generationsvågarna syns tydligt i antalet födda 
barn från 1930-talet.

1934: 82 193

1944: 131 623

1991: 123 353

2020: 113 589

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

19
00

19
02

19
04

19
06

19
08

19
10

19
12

19
14

19
16

19
18

19
20

19
22

19
24

19
26

19
28

19
30

19
32

19
34

19
36

19
38

19
40

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

A
nt

al
 0

-å
ri
ng

ar
 p

er
 s

is
ta

 d
ec

em
be

r

År

Antal 0-åringar per år



Slutsats

• Gruppen 40-talister är fler än både 30-talister och 50-
talister

• Gruppen 65-79 kommer växa med 800 personer från 
2022-2030

• Gruppen 80 + kommer växa med 2300 personer från 
2022-2030



Nuläge:       760 lägenheter 

• Totalt: 762 lägenheter
• Totalt: 762 lägenheter
• Totalt: 762 lägenheter

Antal lägenheter Inriktning

11 Vård och omsorgsboenden

760 Totalt antal platser

694 Platser för permanent boende.

24 Parlägenheterna möjliggör 
samboende för 2 personer 
men är ibland inte fullbelagda 
utan används då som bostad 
för en person. 

50 Korttidsplatser

16 Växelvård



Medborgare som inte beviljas en boendeplats 
men ändå har stora vård och omsorgsbehov.

• Dagomsorg
• Träffpunkter
• Anhörigstöd



•Medarbetare

Lokalbehovsplan -Verksamhetslokaler för medarbetare.



Övriga frågor



Tack!
Anna-Karin Holmgren

Utvecklingsledare

Vård & Omsorg
anna-karin.holmgren@kungsbacka.se

0300-83 52 61

kungsbacka.se



Nuläge och väg framåt 

Äldreomsorgslyftet



Utbildning 
• Utbildning till undersköterska med full betalning under studietiden, 

20 h i veckan är betald, men studierna kan ta mer tid i anspråk, det 

krävs mycket engagemang ifrån den anställde för att klara av 

studierna på 16 månader.

• Visible Care är utbildningsleverantör

• Utbildningen pågår under tiden 2021-09-06 – 2022-12-31, alla elever 

har en studieplan

• Validering v 42-45, motsvarar 20 v studier

• 4 veckor semester planeras mellan två kurser under huvudsemester



Utbildning HT-20-HT-21

• 38 studerande, varav 25 har blivit färdiga undersköterskor

• 16 blev färdiga till årsskiftet 2021-12-31

• 21 beräknas bli färdiga tom 2022-04-30

• 1 beräknas bli färdiga HT-2022

• 6 har avbrutit studierna

• Beslut har tagits att förlänga Äldreomsorgslyftet tom 2022-04-30 
för att stödja så att så många som möjligt blir färdiga.



Start 6 september 2021

Kungsbacka kommun hade 50 platser – 43 startar

De som inte blev antagna uppfyllde inte kravet på behörighet –

svenska som andraspråk delkurs 4 eller kravet på 1 års 

arbetslivserfarenhet

Egen regi 31
• 41 sökande
• 34 antagna
• 3 nej tack

Externa utförare 12
• 14 sökande
• 12 antagna



Utbildning HT-21-HT-22

• 41 studerande, varav en har blivit färdig undersköterska

• 2 har avbrutit studierna



Specialistundersköterska 2022

• Fyra undersköterskor läser YH-utbildning - Demensvård



Total 2020 tom 2022

Färdiga och pågående

Vårdbiträden till usk Usk till specialistusk

79 4



Förslag, alt 2

• Under 2022 fokuserar förvaltningen på att komma i mål med pågående
satsningar inom ramen för Äldreomsorgslyftet = 70% nyttjande av 
tillgängliga statsmedel för 2022.

• Rekryteringsprocess påbörjas under HT 2022, med målbild att starta en
ny utbildningsomgång till årsskiftet 2022/2023



Tack!
Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning
fornamn.efternamn@kungsbacka.se

0300-83 XX XX

kungsbacka.se

Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning
fornamn.efternamn@kungsbacka.se

0300-83 XX XX

kungsbacka.se
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