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Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 5 september 2016 kl. 10.00 - 17.10. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M), ej § 86 
Gunnel Sebelius Böcker (BP), tjg. ers. för Marianne E. Mjöberg (BP) 
Adem Qerimaj (S), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson, § 86 

Henrik Andersson, sekreterare, Margaretha Hammarberg, tf. vård- och omsorgschef, 
Ingrid Pettersson, utredare, Magnus Ohlsson, enhetschef. 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare,§§ 78-85, § 87 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Olle Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 9 september 2016 kl. 13.00. 

§§ 78-87 

Justerare 
,/efJf Jiewertz 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-09-05 

10/9-2/10 

Kommunkontoret i Båstad 

~-~ 
Henrik Andersson 
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VN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-05 

Dnr VN 000003/2016 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av13 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. Vid nämndens föregående sammanträde var 
Sonia Larsson (C) justeringsperson. I tur att justera är Ulf Jiewertz (M) med 
Olle Larsson (L) som ersättare. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. UlfJiewertz (M) utses som justeringsperson. 

2. Olle Larsson (L) utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 9 september 2016 kl. 13.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN §79 Dnr VN 000002/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
förvaltningen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende angående tillgängligheten i kommunen för rörelsehindrade 
personer, 

Kort information gällande lagar och lagstiftning inom nämndens 
verksamhetsområde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-05 

Dnr VN 000007 /2016 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

5av13 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 29 augusti 2016 godkänns. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 

VN § 81 Dnr VN 000004/2016 - 900 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen informerar. 

Beslut 

a). Nya vård- och omsorgschefen Emma Pihl presenterar sig. 
b). Verksamhetsstatistik, SOL och LSS. 
c). Statistik/redogörelse kring dem som tackat nej till särskilt boende. 
d). Kort information gällande lagar och lagstiftning inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6av13 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 82 Dnr VN 000103/2016 - 700 

Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Översyn av resursfördelningsmodellen inom Vård och Omsorg har gjorts på 
uppdrag av t.f. vård- och omsorgschef. Orsaken till översynen är att hemvården 
inte har ersatts för vissa insatser som de utför och som är beställda/beslutade 
av biståndshandläggarna och som i sin tur innebär negativa ekonomiska 
konsekvenser. En arbetsgrupp har omarbetat befintliga riktlinjer för 
resursfördelningsmodellen och tagit fram förslag på nya schablontider till 
hemvården där ersättning/schablonerna är budgetanpassad till 2017 års 
budget för hemvården. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 1 

Omröstning 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg och 
ekonom Jenny Hägglöf, daterad den 29 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg och ekonom Jenny Hägglöf 
föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Ulf Jiewertz (M): Återremiss. Ingen konsekvensanalys föreligger. Förvaltningen 
får i uppdrag att utreda hur boendepengen samt hemvårdspengen ser ut i 
relation till andra kommuner i Skåne samt närliggande kommuner i Halland. 
Revidering och jämförelse av resursfördelningsmodellen ska redovisas på vård
och omsorgsnämndens möte i februari 2017. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida nämnden ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet. Ordföranden finner att nämnden ska avgöra 
ärendet idag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 5 JA-röster och 4 NEJ-röster, enligt nedan: 

JA: Gunnel Sebelius Böcker (BP), Ingrid Edgarsdotter (KO), Irene Ebbesson (S), 
Adem Qerimaj (S) och Eddie Grankvist (BP), 

NEJ : Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M), UlfJiewertz (M) och Olle Larsson (L). 

forts . på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Omröstningsresultat 

Proposition 2 

Beslut 

VN § 82 

Forts. Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg 

Nämnden har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att nämnden kan bifalla liggande förslag, med följande 
tillägg under punkt 2 och punkt 3: Resursfördelningen ska ses över årligen och 
jämförelser av schablontid mot faktisk utförd tid ska göras, för att säkerställa att 
schablonsystemet fyller sin funktion. Revidering och jämförelse av resurs
fördelningsmodellen redovisas efter första kvartalet i april 2017. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Från och med den 1 januari 2017 tillämpas de riktlinjer och schabloner 
för resursfördelningsmodell i enlighet med bifogat förslag. 

2. Resursfördelningen ska ses över årligen och jämförelser av schablontid 
mot faktisk utförd tid ska göras, för att säkerställa att schablonsystemet 
fyller sin funktion. 

3. Revidering och jämförelse av resursfördelningsmodellen redovisas efter 
första kvartalet i april 2017. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-08-29 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Margaretha Hammarberg och Jenny Hägglöf 

Dnr: VN 000103/2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Riktlinjer för resursfördelningsmodellen inom Vård och omsorg 
Bilaga 2: Boendepeng 
Bilaga 3: Schablontider för hemvården 

Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg 

Översyn av resursfördelningsmodellen inom Vård och Omsorg har gjorts på uppdrag av t.f. 
vård- och omsorgschef. Orsaken till översynen är att hemvården inte har ersatts för vissa 
insatser som de utför och som är beställda/beslutade av biståndshandläggarna och som i sin 
tur innebär negativa ekonomiska konsekvenser. 
En arbetsgrupp har omarbetat befintliga riktlinjer för resursfördelningsmodellen och tagit 
fram förslag på nya schablontider till hemvården där ersättning/schablonerna är budget
anpassad till 2017 års budget för hemvården. 

Bakgrund 

1 (2) 

Vård- och Omsorg och Ekonomiavdelningen har ett arbetsmaterial (ej daterat eller underskri
ven) som tillämpas av boende-och hemvårdschefer för hantering av pengsystem inom vård
och omsorg. Ekonomiavdelningen och vård- och omsorg har tillämpat arbetsmaterialet sedan 
2011-10-01 när LOV infördes. 
I arbetsmaterialet framgår det vad boendepeng och hemvårdspeng är och vad som ingår. 
Bilaga 1 
Boendepengen är ett fast pris per dygn bilaga 2. Ersättningen beror på inriktningen - somatik, 
demens eller korttid samt om boendet är ett större eller mindre boende. 
Boendepengen ska täcka boendets samtliga kostnader förutom lokalkostnader såsom lokal
hyra, media samt sop- och renhållning. I arbetsmaterialet finns det mer detaljerat vad som in
går. 
Hemvårdspengens ersättning är uppdelad i omsorg eller service som genererar olika timpeng, 
omsorg 354 kronor/timme och service 306 kronor/timme (2016) till verksamheten, Bilaga 3. 
Hemvårdspengen skall enligt arbetsmaterialet täcka hemvårdens samtliga kostnader. Det som 
inte ingår i hemvårdspengen är ramfinansierat som nattpatrullerna, lokalhyra, media samt 
sop- och renhållning 

Ersättningen baseras på och utgår ifrån insatserna i biståndsbeslutet. Bistånds bedömda 
insatser utgörs till viss del av schablontid och till viss del av faktisk tid. Schablontid avser 
timmar per månad. 

Kommunfullmäktige fastlägger ersättningsnivå och volym då beslut tas om den årliga 
budgeten. 



2 (2) 

Aktuellt 
Användning av schablontider inom hemvården i dagsläget 
Schablontiderna inom hemvården används som underlag vid resursfördelning s.k. hemvårds
peng. Utgångspunkten när det gäller bistånds bedömning är insatsen. Hur frekvent en insats 
sätts in sker efter individuell prövning av biståndshandläggarna. Schablonen tar inte hänsyn 
till den faktiska frekvensens utan den är fastställd per månad. 
Dubbelbemanning ingår inte i ersättningen i dagsläget. Andra insatser som inte ersätts är 
trygghetslarm (både att installera larm och åtgärda) samt matdistribution. I maj månad 2016 
fanns det SOS installerade trygghetslarm i kommunen samt 230 beviljade matdistribution. 
Under våren 2016 så har hemvården skaffat ett planeringsverktyg vilket innebär att hem
vården får bättre översyn av verksamheten med hjälp av detta verktyg. Hemvården kan med 
hjälp av befintligt planeringsverktyget ta fram statistik över planerad tid och på sikt även.ta 
fram statistik på den utförda tiden hos brukaren. 

En arbetsgrupp har sett över arbetsmaterialet och skrivit om den till riktlinjer för resurs
fördelningsmodellen inom Vård och Omsorg samt gjort en översyn av befintliga schabloner 
för hemvården och tagit fram ett nytt förslag, där alla insatser ersätts. Bilaga 1. 

Övervägande/framtid 
Boendepeng 
Boendepengen tar inte hänsyn till behovet utan det är en fast summa per dygn. Verksamheten 
ska under hösten 2016 införa IBIC =Individens behov i centrum, vilket innebär att en 
biståndsbedömning görs hos de boende där det individuella behovet fastställs. 
Det innebär att boendepeng bör övergå från ersättning per dygn till ersättning per bistånd
bedömd insatser. 

Hemvårdspeng 
Arbestgruppen har gjort en översyn av schablonerna till hemvården. Där ett förslag är fram
taget på ny resursfördelningen (schablontider) som kan börja tillämpas from 2017-01-01 
efter beslutad insats från biståndshandläggarna. 
Förutsättningarna som arbetsgruppen arbetat efter har varit att: 

Hemvårdspengen ska täcka alla kostnader 
Riktlinjerna beslutas på nämndnivå, se bilaga 1 
Alla insatser ersätts av schablontid eller av faktisk tid enligt bilaga 1 
Hemvårdspengen ska ta hänsyn till vid tex dubbelbemanning och ersättas efter 
faktisk tid 
Budgetanpassning har gjorts utifrån 2016 års budget för hemvården. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Från och med den 1 januari 2017 tillämpas de riktlinjer och schabloner för 
resursfördelningsmodell i enlighet med bifogat förslag. 

Båstad enligt ovan 

Margaretha Hammarberg 
t.f. vård- och omsorgschef 

( 

( 
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Vård & omsorg Bilaga 1 

Riktlinjer för resursfördelningsmodellen inom Vård och 
Omsorg 

Rambudget 

Följande verksamheter har rambudget och ingår inte i pengsystemet: 

Staben vård och omsorg 
Myndighetsenheten 
Stöd och omsorg 
Hälso- och sjukvården 
Aktivering och socialt innehåll 
Nattpatrull (ordinärt boende) 
Lokalhyra, media (el, uppvärmning och vatten) samt renhållning för vård- och omsorgsboende 

Schabloner i resursfördelningsmodellen 

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma 
sin verksamhet efter skiftande behov. Detta innebär att den som har behov av hjälp för att 
uppnå en skälig levnadsnivå och inte kan få hjälp på något annat sätt har rätt till bistånd av 
kommunen. Detta bistånd omfattar till exempel äldreomsorg. 
Schabloner i hemvård innebär att det finns en upprättad modell för beräkning av tid för insat
ser hos omsorgstagare. Schablontiderna har arbetats fram i förvaltningen. 
Syftet med schablontiderna är att förvaltningen ska ha en gemensam syn på vilken tid som 
normalt åtgår att utföra service och personlig omvårdnad. 

Boendepeng äldreomsorg 

De boenden som får boendepeng kallas resultatenheter och enheten som har budgeten och be
talar ut boendepeng kallas beställaren (vård och omsorgsnämnden från och med 2017). 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på ett fast pris per dygn. Ersättningen beror på 
inriktning på vården samt om boendet är ett mindre boende ( =< 10 platser) eller ett större bo
ende (> 10 platser). För vård och omsorgstagare med demensdiagnos utgår dygnspriset för 
demens. 

Beställare av särskilt boende och korttid 
Storleken på boendepengen bygger på antaganden av kostnader från 2012 samt politiska juste
ringar 2013. Därutöver justeras boendepengen med årliga löneökningar samt kapitalkostnader 
rörande investeringar på vårdboendena. Boendepengen avser kronor per dygn. 

Boendepengen ska täcka boendets samtliga kostnader förutom lokalkostnader såsom lokalhyra, 
media samt sop- och renhållning. Se vidare under rubriken boendepengens delar. 

160819\t:\kka\ scanner\lnkommande\henrik\vn\bilag 1 riktlinjer för resursfördelningsmode llen voo - 201 .doc 



2 (7) 

Resursfördelningen baseras på det faktiska antalet belagda boendedygn, och månadsvis i efter
skott utbetalas fastslagen boendepeng multiplicerat med boendedygnen till resultatenheterna. 
Avstämning sker den förste i varje månad genom statistik från verksamhetssystemet. När en
hetscheferna har gjort den månatliga avstämningen och efter det att ekonomen har läst in er
sättningsfilerna i ekonomisystemet är det inte längre möjligt att ändra innevarande månads 
ersättning. Om stora fel uppdagas i efterhand meddelas ekonomen, som då tar beslut om korri
gering i ekonomisystemet kan göras. 

En insats startas i verksamhetssystemet då enhetschefen verkställer beslutet som skickats från 
bistandshandläggaren. Ersättning utgår efter det att beslutet har verkställts. 

Då vård och omsorgstagare avlider avslutas insatserna i verksamhetssystemet dagen efter att 
personen avlidit. Avgiftshandläggare avslutar insatserna i verksamhetssystemet med underlag ( 
från KIR som bas. 

Då vård och omsorgstagare flyttar från korttidsboende, till exempelvis ett vårdboende eller 
ordinärt boende, avslutas korttidsboendet dagen efter personen har flyttat, så att ersättning i 
form av boendepeng utgår till och med flyttdagen. ( 

Vid frånvaro, exempelvis sjukhusvistelse, fortflöper insatserna och boendepengen, eftersom 
vårdplatsen fortfarande upptas av vård och omsorgstagaren. 

Kostnaden för tomma lägenheter i den egna verksamheten belastas beställaren (vård och om
sorgsnämnden). 

Resultatenheter inom särskilt boende och korttid 
När den årliga budgeten har tagits av kommunfullmäktige är resultatenheternas intäkter fast
slagna. Intäkterna ska användas för att driva den aktuella enheten under det kommande året 
och ska motsvaras av en exakt lika stor kostnadsbudget. Resultatenheterna har därmed en så 
kallad nollbudget, det vill säga, det budgeterade resultatet (intäkter minus kostnader) är noll. 

Ekonomen är sedan behjälplig när resultatenheterna ska ta fram sin detaljbudget. När det gäller 
utfallet är den faktiska beläggningen av stor vikt eftersom utförarna endast får ersättning uti- ( 
från det faktiska antalet belagda boendedygn. 

Förmågan att utnyttja personalresurserna på ett effektivt sätt är den viktigaste faktorn till att 
nå ett resultat i balans. Över- och underskott hanteras av utförarsidan till 100 %. 

Boendepengens delar 

Det som ingår i beoendepengen är följande: 

• Boendechef och assistent 
- Lönekostnader 
- Förbrukningsmaterial 
- Kontorsmaterial (inkl. kopiator) 
- Böcker och tidningar 
- Telekommunikation 
- Utbildning 

• Vårdpersonal 
- Lönekostnader 

( 



3 (7) 

- Förbrukningsmaterial 
- Kontorsmaterial (inkl. kopiatorer) 
- Böcker och tidningar 
- Telekommunikation 
- Personlarm (hot och bråk) 
- Utbildning 
- Arbets- och skyddskläder 

• Vård och omsorgstagare 
- Avgifter och kostnader för kost 
- Förbrukningsmaterial 
- Böcker och tidningar 

• Övrigt 
- Förbrukningsinventarier* 
- Kapitalkostnader** 
- Städkostnader 

Det som ej ingår i boendepeng, och är ramfinansierat: 

• Lokalhyra för de olika fastigheterna 
• Momsintäkter för gemensamhetsytor och lägenheter som blockförhyrs 
• Intäkter för lägenhetshyror 
• Mediakostnader (el, uppvärmning, vatten) 
• Sop- och renhållning 
• Kostnader för hälso- och sjukvård (inkl. inkontinens-hjälpmedel) 

* Förbrukningsinventarier för hela verksamheten, d.v.s. för chefer, assistenter, vårdpersonal och vård och omsorgs
tagare. Det är inventarier som inte uppfyller kraven för investering. 

**Verksamhetsrelaterade investeringar finansierar resultatenheten själva genom pengen. Medan fastighetsrelate
rade investeringar för att hålla fastigheterna i skick finansieras av Båstadhem AB och betalas i hyran. 

Nuvarande modell för fördelning till vård- och omsorgsboende är inte helt ändamålsenlig ef
tersom den inte beaktar aktuellt behov hos brukarna. Individuella beslut, IBIC, såsom nu finns 
inom hemvården, kommer även att införas på vårdboenden. Med anledning av detta kommer 
boendepengen i framtiden att övergå från ersättning per dygn till ersättning per biståndsbe
dömd timme. 
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Hemvårdspeng 

2011-10-01 införde Båstad Kommun valfrihet enligt LOV, vilket innebar att den enskilde själv 
fick välja utförare av sina biståndsbedömda insatser inom vården i ordinärt boende. LOV av
skaffades dock inom hemvården under 2016. 

De hemvårdsenheter som får hemvårdspeng kallas resultatenheter och enheten som har budge
ten och betalar ut hemvårdspeng kallas beställaren (vård och omsorgsnämnden från och med 
2017). 

Beställare av hemvård 
Beställarens budget består av totalt antal budgeterade hemvårdstimmar för omsorg, delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL-insatser) samt service multiplicerat med respektive timpeng. 
Budgeten är fördelad på omsorgsinsatser eller serviceinsatser. HSL-insatser ersätts som om
sorgsinsatser. 

Till grund för beräkning av timpengen har hemvårdens budget 2012 samt beräkningsmodellen 
enligt SKLs räknesnurra använts. Räknesnurran är en beräkningsmodell som bl.a. SKL har varit 
med och arbetat fram i syfte för beräkning av ersättning till LOV företag. Hemvårdspengen just
eras sedan årligen med årets löneökningar samt kapitalkostnader rörande investeringar i hem
vården. 

Ersättningen ska täcka hemvårdens samtliga kostnader, se vidare under rubriken hemvårds
pengens delar. Skillnaden i ersättning mellan serviceinsatser och omsorgsinsatser är att det inte 
ges OB-ersättning för serviceinsatser, eftersom dessa bör utföras på dagtid under veckodagar
na. Serviceinsatserna kräver lägre utbildningsgrad och har därmed en lägre genomsnittslön än 
omsorgsinsatser. 

Kommunfullmäktige fastlägger ersättningsnivå och volym då beslut tas om den årliga budgeten. 

Ersättning utgår inte till resultatenheten när vård och omsorgstagaren senast fem dagar i för
väg meddelat sin frånvaro. Vid oplanerad frånvaro ges ersättning till och med dagen efter den 
dagen då frånvaron påbörjats. Insatsen ska därefter stoppas i verksamhetssystemet. 

( 

( 

Resursfördelningen baseras på biståndsbedömda och verkställda insatser och månadsvis i ef
terskott betalas hemvårdspengen ut, bestående av fastslagen timpeng multiplicerat med scha
blontid/faktisk tid för den passerade månaden. Avstämning sker den förste i varje månad. När 
enhetscheferna har gjort den månatliga avstämningen och efter det att ekonomen har läst in 
ersättningsfilerna i ekonomisystemet är det inte längre möjligt att ändra innevarande månads ( 
ersättning. Om stora fel uppdagas i efterhand meddelas ekonomen, som då tar beslut om korri-
gering i ekonomisystemet kan göras. Uppgifter om antalet biståndsbedömda insatser hämtas 
direkt från verksamhetssystemet. Biståndsbedömda insatser utgörs till viss del av schablontid 
och till viss del av faktisk tid. Detta beskrivs senare i avsnittet om schabloner i hemvården. 

Resultatenheter inom hemvård 
När den årliga budgeten har tagits av kommunfullmäktige är resultatenheternas intäkter fast
slagna. En fördelning av budgeterade timmar per hemvårdsområde görs av ekonomen. Intäkten 
ska användas för att driva den aktuella enheten under det kommande året och ska således mot
svaras av en exakt lika stor kostnadsbudget. Resultatenheterna har därmed en så kallad noll
budget, det vill säga, det budgeterade resultatet (intäkter minus kostnader) är noll. 

Efter det att ekonomen har tagit fram antalet timmar per område är ekonomen även behjälplig 
med att ta fram resultatenheternas detaljbudget. När det gäller utfallet är den faktiska v lymen 



( 

( 

( 
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av hemvårdstimmar av stor vikt eftersom utförarna endast får ersättning utifrån det faktiska 
antalet beviljade hemvårdsinsatser (till viss del schablontid och till viss del faktisk tid). 

Andra kommuner kan beställa hemvård av Båstad Kommun. Nivån på ersättningen är bosätt
ningskommunens nivå. Ersättningen från annan kommun följer vård och omsorgstagaren till 
aktuell verksamhet, se separat rutin avseende Tillfällig vistelse. 

Förmågan att utnyttja personalresurserna på ett effektivt sätt är den viktigaste faktorn till att 
nå ett resultat i balans. Över- och underskott hanteras av utförarsidan till 100 %. 

Hemvårdspengens delar 

Det som ingår i hemvårdspengen är följande: 

• Vårdpersonal 
- Genomsnittlig månadslön inkl. semestervikarie (lägre månadslön för serviceinsatser i 

jämförelse med omsorgsinsatser) 
- OB (endast för omsorgsinsatser) 
- Semesterersättning (baserat på 25 dagars semester) 
- Sjukersättning (baserat på schablon 4,5% * 80% av genomsnittlig månadslön) 

• Lokal 
- Städning av hemvårdens personalutrymmen 

• Material 
- Böcker och tidningar 
- Förbrukningsmaterial 
- Arbets- och skyddskläder 
- Kontorsmaterial 
- Utbildning 

• Övrigt 
- Förbrukningsinventarier 
- Kopieringsmaskin 
- Bilkostnader och drivmedel 
- Telekommunikation 
- Personlarm (hot och bråk) 
- Kapitalkostnader* 

o Administrativt 
- Verksamhetsledning och assistent (personalkostnader, förbrukning- och kontorsmateri

al, telefoner, utbildning) 

" Kringtid 
- Påslag 25%, som ska täcka personalens tid utöver insatserna, exempelvis APT, utbild

ning och resor 

Det som ej ingår i hemvårdspeng, och är ramfinansierat 

" Nattpatrullerna inom ordinärt boende 
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• Lokalhyra för hemvårdens personalutrymmen 
• Momsintäkter för gemensamhetsytor objekt 
• Mediakostnader (el, uppvärmning vatten) 
• Sop- och renhållning (dock ej städning av hemvårdens personalutrymmen) 
• Kostnader för hälso- och sjukvård (inkl inkontinens-hjälpmedel) 

* Förbrukningsinventarier för hela verksamheten, d.v.s. för chefer, assistenter, och vårdpersonal. Det är inventarier 
som inte uppfyller kraven för investering. 

** Verksamhetsrelaterade investeringar finansierar resultatenheten själva genom pengen. Medan fastighetsrelate
rade investeringar för att hålla fastigheterna i skick finansieras av Båstadhem AB och betalas i hyran. 

Schabloner inom hemvårdspeng 

Schabloner för hemvård i ordinärt boende 

Ersättningen baseras på och utgår ifrån insatserna i bistånds beslutet. 

Tillämpning: 

• Beviljad/beställd tid genererar tid enligt fastställd schablon 
• Timpriset fastställs i budgetarbetet, enligt ovan beskrivning av hemvårdspeng 
• I timpriset inkluderas de kostnader som beskrivs i avsnittet om hemvårdspengens delar 
• Vid vård och omsorgstagares oplanerade frånvaro, som inte meddelats fem dagar i förväg 

utgår ersättning i max en dag efter första dagen av frånvaro, det vill säga, till och med dagen 
efter den dagen då frånvaron påbörjats. 

( 

• För makar /sambor med gemensamma serviceinsatser, det vill säga, insatser kopplade till 
duo, gäller följande: om en av vård och omsorgstagarna är bortrest läggs tid på den hemma
varande. Den ena vård och omsorgstagen registreras med serviceinsatsen och den andra 
med serviceinsatsen duo. Serviceinsatsen duo har noll timmar i schablon, vilket medför att 
resultatenheten endast får ersättning en gång för insatsen. Duo-insatser har sedan betydelse 
för avgiftshandläggaren, som endast lägger en avgift per par rörande serviceinsatsen. 

• Vid dödsfall utgår ersättning till resultatenheten i en dag, och avslutas dagen efter att vård ( 
och omsorgstagaren avlidit. 

• Dubbelbemanning bedöms och beviljas av verkställare. Tidsåtgång för dubbelbemanning 
avser endast de moment, vid exempelvis förflyttningar och omvårdnad, där den dubbla be-
manningen behövs, och moment däremellan ingår inte i tidsberäkningen. Det är således ( 
endast tiden för den andra p~rsonalens faktiska insatser som ska rapporteras. 

o Nedanstående schablontid avser timmar per månad. 
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Schablontid Typ . 
>- • J ., 

Stöd vid alla förflyttningar 30 Omsorg 

Stöd vid uppstigning 12,5 Omsorg 

Stöd vid sänggående 12 Omsorg 

Promenad 5 Omsorg 

Dusch 3,5 Omsorg 

Ledsagning omvårdnad 6,5 Omsorg 

Ledsagning social karaktär 2 Omsorg 

Egenvård 2 Omsorg 

Social samvaro 4 Omsorg 

Måltider 20 Omsorg 

Måltidsstöd (sitta med/matning) 30 Omsorg 

Måltidsstöd (enklare stöd) 5 Omsorg 

Matdistribution till bostaden 2,5 Omsorg 

Måltider duo 0 Omsorg 

Trygghets I arm 1 Omsorg 

Avlösning faktisk tid (*) Omsorg 

Tillsyn 4 Omsorg 

Trygghetsringning 1 Omsorg 

Dubbelbemanning fakt isk t id (* ) Omsorg 

~! -. • . , . ... ~ r . ~ .. , . -_,,._ . •] 

Insats . . Schablontid Typ -· 
!~ :., . ,. . • - -:. 

Inköp/Ärende 2 Service 

Tvätt/Klädvård 3 Service 

Städ 2 Service 

Hushållssysslor 4 Service 

Inköp duo 0 Service 

Tvätt duo 0 Service 

Städ duo 0 Service 

~~;r.- ... -.- --~ -;-__ "': __ ~ .- .. -_ .. _],-;>~ ..;- ~ .! 

r'-' - .· ;Insats . ; :. ·_ 
/.. : - ' :. - _ _._, . ' -_ ".' ~ - ._- ' 

Schablontid 
!".,,..,,.,,.,._V.":"{r-tr•-_> 1<1 

·: .. -Typ --;: 
" ,. ,J 
-· ·; • • -~.;.::! 

Överlämnade av läkemedel 2 Delegerad HSL 

Övrig HSL-insats 2 Delegerad HSL 

Ordinerad träning Sjg faktisk t id (*) Delegerad HSL 

Ordinerad träning At faktisk t id (*) Delegerad HSL 

Vak 240 Delegerad HSL 

Stödstrumpor 2 Delegerad HSL 

(*) Med faktisk tid avses den tid det ska ta att utföra den individuella insatsen. 

Detta dokument ska ses över årligen och jämförelser av schablontid mot faktisk tid ska g ~·ras, 

för att säkerställa att schablonsystemet fyller sin funktion. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Boendepeng 

Dygnspris boende, 2016 
Justerad med 2015 års löneökning och kapitalkostnader 

Vård och omsorg 
Fler än 10 platser 
10 platser eller mindre 

Vård och omsorg demens 
Fler än 10 platser 
10 platser eller mindre 

Korttid 
Fler än 10 platser 
10 platser eller mindre 

Dygnspriser 
kr/dygn 

1248 
1379 

1527 
1684 

1482 
1625 

Antal platser och beläggning i budget 2016 

Ängagården, 9 platser somatik. 
Bjärehemmet, 4 platser somatik. 
Bjärehemmet, 6 platser korttid. 

Skogsliden, 15 platser somatik. 
Skogsliden, 31 platser demens. 
Skogsliden, 8 platser korttid. 
Almgården, 24 platser demens. 

Beläggning 99,7% 
Beläggning 100% 
Beläggning 100% 

Beläggning 99% 
Beläggning 99% 
Beläggning 100% 
Beläggning 99% 

Åsliden, 35 platser avtalad peng med extern utförare. Beläggning 99% 

Fastställt av Kommunfullmäktige 25 november 2015 

T:/ekonomiavdelningen/Ekonom VoO/Pengsystem/Resursfördelningsmodell VoO/Bilaga 2 Boendepeng 

Bilaga 2 
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rJjJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

Hemvårdspeng 

Hemvårdspeng ordinärt boende, 2016 
Justerad med 2015 års löneökning och kapitalkostnader 

Omsorg 
Egen verksamhet 
Extern utförare 
Summa 

Service 
Egen verksamhet 
Extern utförare 
Summa 

Total volym 

Antal timmar 

144 400 
7 600 

152 000 

7 600 

400 
8000 

160 000 

Fastställt av Kommunfullmäktige 25 november 2015 

Pris 
kr/timme 

354 
360 

306 

312 

T:/ekonomiavdelningen/Ekonom VoO/Pengsystem/Resursfördelningsmodell VoO/Bilaga 3 Hemvårdspeng 

Bilaga 3 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 9av13 

VN § 83 Dnr VN 000049/2016 - 700 

Myllefallet i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2016 att beslutet från den 
11 april 2016, § 33, om att återställa Myllefallet till gruppbostad ska vara 
vilande tills vidare för de tre personer som bor på Myllefallet med personlig 
assistans. Förvaltningen fick i uppdrag att presentera alternativa lösningar för 
dessa tre personer. Förvaltningen föreslår att återställa Myllefallet till grupp
bostad succesivt genom att vid förändrade förhållanden för vård- och 
omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till gruppbostad. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Notering 

Proposition 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Johannes Häll och tf. vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 29 augusti 2016. 

Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Sonia Larsson (C) och Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Ulf Jiewertz (M) och Tony Ivarsson (M) föreslår följande tillägg som en 
anteckning till protokollet: De tre personer som idag har personlig assistent 
och som bott på Myllefallet under många år ska garanteras fortsatt boende på 
samma premisser som nu gäller. 

Ordföranden finner att nämnden bifallit liggande förslag, med Ulfs och Tonys 
tillägg som en protokollsanteckning. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Myllefallet återställs till gruppbostad successivt genom att vid förändrade 
förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet 
till gruppbostad. 

De tre personer som idag har personlig assistent och som bott på Myllefallet 
under många år ska garanteras fortsatt boende på samma premisser som nu 
gäller. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Johannes Häll och Margaretha Hammarberg 

Dnr: VN 000049 /2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Myllefallet i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-06-13 att beslutet från 11april2016 § 33 om att 
återställa Myllefallet till gruppbostad skall vara vilande tillsvidare för de tre personer som bor 
på Myllefallet med personlig assistans. Förvaltningen fick i uppdrag att presentera alternativa 
lösningar för dessa tre personer. 
Förvaltningen föreslår att återställa Myllefallet till gruppbostad succesivt genom att vid för
ändrade förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till grupp
bostad. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 att verksamheten på Myllefallet skulle gö
ras om till gruppbostad. Detta beslut kommunicerades med förvaltarna till de vård- och om
sorgstagare som bor på Myllefallet genom personliga möten. Vid dessa möten framförde för
valtningen att Myllefallet ska bli en gruppbostad och att vård- och omsorgstagarna som bor där 
idag kan välja att ansöka om, och få beviljat en gruppbostadsplats på Myllefallet. Det skulle 
innebära att vård- och omsorgstagarna kan bo kvar med personalstöd dygnet runt men utan 
personlig assistans. Förvaltningen har även i den fortsatta dialog som förts via telefon framfört 
att förvaltningen skulle vara behjälpliga med att finna en annan lägenhet ifall de inte vill bo på 
en gruppbostad utan ha kvar sin personliga assistans. 
2016-06-01 startade förvaltningen upp Myllefallet som en gruppbostad med de två lägenheter 
som sedan tidigare har stått tomma en längre tid. 

Aktuellt 
2016-06-13 beslutade nämnden att: 
1. Inriktningsbeslutet från den 11 april 2016, § 33, gällande de tre personer på Myllefallet med 
personlig assistans förklaras vilande tills vidare. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på alternativa lösningar för dessa tre personer 
på Myllefallet, senast i september 2016 

Detta beslut har sedan kommunicerats med förvaltarna genom telefonsamtal, förvaltarna har 
då återigen framfört sina ståndpunkter som är att deras vård- och omsorgstagare vill bo kvar 
på Myllefallet med personlig assistans. 

Övervägande/framtid 
Den alternativa lösning som förvaltningen kan se utöver att finna nya lägenheter eller låta dem 
bo kvar genom att bevilja gruppbostad, är att återställa Myllefallet till gruppbostad succesivt 
genom att vid förändrade förhållande för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för 
lägenhet till gruppbostad. Förändrade förhållande kant.ex vara att försäkringskassan ändrar 
sitt beslut om personlig assistans eller att vård- och omsorgstagarna väljer attflytta. Detta 
kommer att påverka LSS utjämningssystemet. 



Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Myllefallet återställs till gruppbostad succesivt genom att vid förändrade 
förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet 
till gruppbostad. 

Båstad enligt ovan 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Margaretha Hammarberg 
TfVård- och omsorgschef 

2 (2) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 10av13 

VN § 84 Dnr VN 000138/2015 - 200 

Lokalöversyn 

Beskrivning av ärendet En översyn av vård och omsorgs lokaler med kortfattad beskrivning av dess 
innehåll och hyreskostnad 2016-2019. Skrivelsen innehåller även en påbörjad 
planering av Vård och omsorgs behov för 2016-2020 som är en del av Båstads 
kommuns lokalförsörjningsplan, antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 
2016. Vård och omsorg har under de senaste åren aktivt arbetat med en 
översyn av lokaler, dels med syfte att förbättra arbetsmiljön och dels för 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

att minska kostnaderna. 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg, 
daterad den 29 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Ulf Jiewertz (M): Bifall till liggande förslag, med följande redaktionella ändring 
i beslutsformuleringen: Förvaltningen får i uppdrag att göra en långsiktig lokal
försörjningsplan. Förvaltningen får i uppdrag att revidera vård- och omsorgs
programmet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att revidera vård- och omsorgsprogrammet 
(Dnr VN 000106/2016 - 700). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Handläggare: Margaretha Hammarberg 

Dnr: VN 000138/2015-200 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Lokaler i Vård och Omsorg 
Bilaga 2 Lokalernas innehåll 

Lokalöversyn 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

En översyn av vård och omsorgs lokaler med kortfattad beskrivning av dessa innehåll och 
hyreskostnad 2016-2019. Skrivelsen innehåller även en påbörjad planering av vård och 
omsorg behov för 2016-2020 som är en del av Båstads kommuns lokalförsörjningsplan, 
antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2016. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under de senaste åren aktivt arbetat med en översyn av 
lokaler, dels med syfte att förbättra arbetsmiljön och dels för att minska kostnaderna. 

Aktuellt 
En översyn över vilka lokaler förvaltningen hyr, har sagts upp och ämnar säga upp har gjorts 
med tillhörande ekonomisk redogörelse, bilaga 1. 
Även en översyn över vad de olika lokalerna används till, se bilaga 2. 

Övervägande/framtid 

1 (1) 

En mer övergripande planering av vård och omsorgsnämndens framtida behov och utveckling 
med sikte på 2030 bör göras för att kunna få fram en god struktur på framtidens verksamhets
behov, en långsiktig strategisk Vård- och Omsorgsplan som är vägledande i de politiska och 
verksamhetsmässiga besluten framöver. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan 

i samband med revideringen av Vård- och omsorgsprogrammet. 

Båstad enligt ovan 

Margaretha Hammarberg 
Tf Vård- och omsorgschef 



ORT 

Båstad 

V-karup 

V-karup 

Förs löv 

Grevie 

Förslöv 

Båstad 

Torekov 

Grevie 

Båstad 

V-karup 

Ö-Karup 

Förs löv 

Förs löv 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

Förslöv 

~ 

~ 

INNEHÅLL 

SÄBO 54 lägenheter 

SÄBO 10 lägenheter 

Socialt innehåll+ Hemvård 

SÄBO 9 lägenheter 

SÄBO 24 lägenheter 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

SÄBO 35 lägenheter 

Gruppbostad 

Annan anpassad bostad 

Gruppbostad 

Service lägenheter· LSS 

Daglig verksamhet 

Rehab 

Kontor SSK 

Aktivitetshus 

Lokal VoO Syd 

Vård och Omsorg 2016 

2015 2016 

Skogsliden 4 309 936 4 309 936 

3-4:an inkl lägenhet 13 a 390 000 390 000 

Hörnan på bjärehemmet 

Ängagården 84 559 84 559 

Almgården 957 121 957 121 

Ängahällan 548 000 548 000 

Vårliden 1111612 1111612 

Båtsmansgården 193 568 96 784 

Gläntan 94 000 94 000 

Astrakanvägen 12 70 000 35 000 

Bjärehemmet 1160 000 1160 000 

Åsliden 2 992 160 2 992 160 

Myllefallet 216 684 152 000 

Vistorp 241000 241000 

Aromagården 192 048 192 048 

trapphuset 360 000 360 000 

DV 471000 471000 

Köpmansgatan 496 000 496 000 

Vångavägen 16 83 700 83 700 

A-huset 0 300 000 

Bjäredalen 0 345 000 

13 973 403 14 421936 

lägenhet 13a 

-- --

Bilaga 1 

2017 2018 2019 
4 309 936 4 309 936 4 309 936 

390 000 390 000 390 000 I ägenhet ej inräknad 

84 559 84 559 84 559 
957 121 957 121 957 121 
548 000 548 000 0 
468 000 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

2 992 160 2 992 160 2 992 160 

88 092 88 092 88 092 
250 000 250 000 250 000 

192 048 192 048 192 048 

360 000 360 000 360 000 
471000 471000 471000 

496 000 0 0 
0 0 0 

300 000 300 000 300 000 Uppskattad kostnad 
690 000 690 000 690 000 

12 598 933 11634 934 11086 935 

,.-.., -
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Vård och Omsorg 2016 

loka~kostnader, totalt 

..- ,-..,, 

Bilaga 1 

I 16 ooo ooo ~-------------------------·-·--------··---·----·--------
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I 
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- -----·-·---- ·- ------------------·- ---- ·-·---- -----------

12 000 000 1---ft b.".':f.n"i"'ll'll----
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I 10 ooo ooo 

8 000 000 1
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6 000 000 ·------

4 000 000 

2 000 000 

Il o 1-- 2015 

I D Ko~I 13 973 403 
-~-----------

2016 --r-·--- 2017 I 2018 I 2019 I 
14 421 936 J ' 12 598 933 11 634 934 11 086 935 



ORT 

Båstad 

V-karup 

V-karup 

Förs löv 

Grevie 

Förs löv 

Båstad 

Torekov 

Grevie 
Båsta:d 

V-karup 

Ö-Karup 

Båstad 

Båstad 

Förs löv 

Båstad 

Förs löv 

Förs löv 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

Båstad 

~ 
~ 

INNEHÅLL 

SÄBO 54 lägenheter 

SÄBO 10 lägenheter 

Socialt innehåll 

SÄBO 9 lägenheter 

SÄBO 24 lägenheter 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

Hemvårdslokal 

SÄBO 35 lägenheter 

Rehab 

Kontor SSK 

Lokal VoO Syd 

Kontor SSK 

gruppbostad 

Annan anpassad bostad 

Gruppbostad 

Servicelägenheter LSS 

Daglig verksamhet 

Aktivitetshus 

Vård och Omsorg 2017 
Hyror 

Årtal 2015 2016 

Skogsliden 4 309 936 4 309 936 

3-4:an inkl lägenhet 13 a 390 000 390 000 

Hörnan på bjärehemmet 

Ängagården 84 559 84 559 

Almgården 957 121 957 121 

Ängahällan 548 000 548 000 

Vårliden 1111 612 1111 612 

Båtsmansgården 193 568 96 784 

Gläntan· 94 000 94 000 

Astrakanvägen 12 70 000 35 000 

Bjärehemmet 1160 000 1160 000 

Åsliden 2 992 160 2 992 160 

Köpmansgatan 496 000 496 000 

Vångavägen 16 83 700 83 700 

Förslöv Bjäredalen 0 345 000 

12 492 671 12 705 888 

Stöd och Omsorg 2017 

2015 2016 

Vårliden 1111 612 1111612 

Myllefallet 216 684 152 000 

Vistorp 241000 241000 

Aromagården 192 048 192 048 

Ängen (trapphuset) 360 000 360 000 

DV 471000 471000 

A-huset 0 300 000 

2 594 359 2 829 676 

,-.. ,-.. 

Bilaga 1 

2017 2018 2019 
4 309 936 4 309 936 4 309 936 

390 000 390 000 390 000 1 lägenhet ej inräknad 

84 559 84 559 84 559 
957 121 957 121 957121 
548 000 548 000 0 
468 000 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

2 992 160 2 992 160 2 992 160 

496 000 0 0 
0 0 0 

690 000 690 000 690 000 
10 937 793 9 973 794 9 425 795 

2017 2018 2019 

468 000 0 0 

88 09.2 88 092 88 092 
250 000 250 000 250 000 
192 048 192 048 192 048 

360 000 360 000 360 000 
471000 471000 471 oop 
300 000 300 000 300 000 Uppskattad kostn.ad 

2131157 1663158 1663159 

..-
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Vård och Omsorg 2017 

Lokalkostnader, totalt 
14 000 000 .-- ------- -- ----·---- -------------- .. --· - - --.. --.. ·- --------- -··---- -------------.. --

12 000 000 , __ __ __ ,[• :(~~' 

10 000 000 
rl _Jl!li __ ____ _ __ .._, _ ______ _ 

8 000 000 

6 000 000 

4 000 000 

2 000 000 

2018 

q 973 794 

: ::: ::: 1----t'?::".--~.-.. !-:.~-. -------·--T4.ili~~---_-_---_--_-_·--_ ... ______ .. _________ .. -_._ ----.. --------.. ------·-------------.. -----·---------------
2 000 000 , ____ _ 

1500 000 

1 000 000 

500 000 

0 I -~~· ~~~-----

2015 2016 \__ 2011 

[_~ Kostnad I 2 594 359 J 2 829 67~- ----·L·---~~~-~---~5-7=--=---
2019 

1663 159 

Bilaga 1 
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Lokaler inom Vård och Omsorg Bilaga 2 

Verksamhetsområde I Innehåll Ort 
Äldreomsorg 

Ägare I Hyrestid I Ev åtgärd och kommentarer 

Skogliden Särskilt boende Båstad Båstad hem Tillsvidare 
54 lägenheter fördelade 
på. 
31 demens 
15 somatik 
8 korttid 

3-4:an Särskilt boende Västra Båstad hem Tillsvidare Personalutrymmen förläggs i en lägenhet 13A 
10 lägenheter fördelade Karup som idag används av hemvården from årskiftet 
på: 2016/2017 på grund av att Bjärehemmet är 

' 5 somatik uppsagt 
5 korttid 

Ängagården Särskilt boende Förs löv Båstad hem Tillsvidare En översyn av behovet av dessa lägenheter bör 
9 lägenheter fördelade göras i samband med att ett nytt Särskilt boende 
på: står klart i Förslöv. 
9 somatik ' 

Almgården Särskilt boende Grevie Båstad hem Tillsvidare Tidigare fanns det beslut om att Almgården skulle 
24 lägenheter fördelade kyrkby göras om till ett modernt demenscentrum, detta 
på: beslut har upphört med hänvisning till att det är 
24 demens svårt att bygga ut och om Almgården. 

Nytt beslut - ta fram förslag på alternativ plats för 
demenscentrum 

Åsliden Särskilt boende Östra Båstad hem Entreprenad som drivs av Se över avtalet under hösten 2016 
35 lägenheter fördelade Karup Aleris tom 2017-09-18 
på: med möjlighet till tre år 
35 somatik förlängning som ska sex 

månader innan 
-........._-:::::::- Ängahällan Vård och Förs löv Båstad hem Uppsagd 2013-05-13 FD servicelägenheter; Lägenheterna hyrs ut av 

~ 

omsorgsnämnden hyr uppsagd till 2018-12-31 Båstad hem enligt ordinarie kö på öppna 
gemensamhetslokaler marknaden . 
samt kontor 

~ - - - -
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Verksamhetsområde Innehåll Ort Ägare Hyrestid Ev åtgärd och kommentarer 
Vårliden Vård och omsorg hyr Båstad Båstad hem Uppsagd 13-05-13 FD servicelägenheter, Lägenheterna hyrs ut av 

kontor och uppsagd till 17-12-31 Båstad hem enligt ordinarie kö på öppna 
gemensamhetsytor. dock släpper vård och marknaden. 

omsorg lokalerna i En del av Myndighetsavd. är för tillfället i 
källaren och en del av lokalerna under hösten 2016 
gemensamhetsytorna 
2016-12-31 

Båtsmansgården Torekov Båstadhem Uppsagd 13-05-13 Verksamheten är förlagd till Kyrkans 
uppsagd till 16-06-30 församlingshem, där en överenskommelse skall 

upprättas under hösten 2016 
Gläntan Grevie Båstad hem Uppsagd 2013-05-13 

sedan förlängd 
hyresperiod tom 2016-
12-31 

Lyan Dagverksamhet med Grevie Båstad hem Tillsvidare Är med i planeringen av ett nytt demenscenter. 
inriktning Demens kyrkby 
Ligger i anslutning till 
Almgården i ett separat 
hus 

Bjärehemmet Vård och omsorg hyr Västra Båstad hem Uppsagd 13-05-13 Bibehålla Hörnan som lokal för socialt innehåll 
kontor och karup uppsagd till 15-12-31 och hemvårdspersonal 
gemensamhetsytor. förlängd till 16-12-31 FD servicelägenheter, lägenheterna hyrs ut av 

Båstadhem enligt ordinarie kö på öppna 
markanden . 

Bjäredalen (Fd Kontor för äldreomsorg Förslöv Båstads Tillsvidare 
trafikverket) syd kommun 

Övriga lokaler 

Köpmansgatan Kontor till Rehabilterings Båstad ARPM Tillsvidare med 1 år Bör sägas upp till 2017-12-31 ska dock ske 12 
........ ~. - nabiltering personal samt förvaltning AB uppsägningstid, kan månader innan. Dvs 2016-12-31, uppsägning skall 

-,__ hjälpmedelsförråd tidigast avslutas 2017-12- ske med rekommenderad post 
31 ifall en uppsägning 

~ 
sker innan slutet av 2016 
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Verksamhetsområde Innehål l Ort Ägare Hyrestid Ev åtgärd och kommentarer 
Vångavägen 16 kontor för sjuksköterskor Båstad Båstad hem Uppsägningstid 3 Sjuksköterskorna har flyttat till Skogsliden 

månader till Båstad hem Uppsagd 160831 

Stöd och Omsorg 
Myllefallet Gruppbostad med 5 Förs löv Båstad hem tillsvidare Nämndbeslut från 2016-04-11 om att 

lägenheter, varav 3 verksamheten skulle ställas om till gruppbostad 
bebos av brukare med fullt ut. Nämnd beslut från 2016-06-13 om att 
Personlig Assistenthjälp beslutet från 2016-04-11 förklaras vilande 

gällande de 3 som bor där med pers. ass. 
Förvaltningen har i uppdrag att finna alternativa 
lösningar för ovanstående 3 personer. Se separat 
skrivelse 

Vistorp Annan anpassad bostad Förs löv Kommunen tillsvidare 
Villa LSS för 1 person 

Vårliden Kontor för adminstration Båstad Båstad hem Uppsagd 2013-05-13 
Stöd och omsorg, uppsagd till 2017-12-31 
inkluderar även en 
mindre badbassäng 

Aromagården Gruppbostad med 5 Båstad Båstad hem tillsvidare Nämndbeslut från 2016-04-11 om att 
lägenheter, varav en verksamheten skulle ställas om till gruppbostad. 
bebos av brukare med Brukaren med personlig assistans flyttar till 
Pers Ass Astrankanvägen under September 

Ängen (Trapphuset) 10 Lägenheter för Båstad Båstad hem Beräknad byggstart Beräknat klart i trapphus maj 2017 
Ligger i anslutning till brukare inom LSS9:9 sensommaren 2016 
Vårliden samt gemensamhetsytor 

DV Daglig verksamhet Båstad Brännborns Tillsvidare Anhörigstöd och socialt innehåll har flyttat in i en 

~~ 
fastigheter del av DV:s lokaler 

A-huset Träffpunkt Sol, Båstad Kommunen tillsvidare Boendestödet flyttar in i kontoret ~ ~ 

Atelje DV, augusti/september 
Kontor för Boendestödet \ 

~ .-._ ,.-... 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 11av13 

VN § 85 Dnr VN 000067 /2016 - 700 

Kognitivt/Demenscentra i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att 
istället för den tänkta tillbyggnaden av Almgården ta fram ett förslag på 
alternativ placering av ett vård- och omsorgs boende, med möjlighet till 
utveckling av vård för personer med kognitiv sjukdom. Vård och omsorg 
föreslår att en övergripande plan tas fram som är vägledande i de politiska 
och verksamhetsmässiga besluten men också att den ska vara så levande att 
den finns med i det dagliga arbetet. Beslut som fattas under perioden ska följa 
planens intentioner och konkretiseras i verksamhetsplaner och budget. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkande 

Beslut 

I arbetet med en långsiktig strategisk vård- och omsorgsplan föreslås att 
kommunens lokalstrateg medverkar för att följa nämndens beslut från den 
9 maj 2016: att all planering av framtida boendeformer inom vård och omsorg 
föreslås samordnas genom kommunens lokalstrateg. Lokaliseringen av ett nytt 
vård- och omsorgs boende är direkt beroende av nämndens bedömning av 
framtida behov och önskemål för brukare, personal, lokalbehov och 
koppling till övriga samhällsfunktioner. 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg, 
daterad den 29 augusti 2016. 

Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Ulf Jiewertz (M), Tony lvarsson (M) och Eddie Grankvist (BP): Förvaltningen får 
i uppdrag att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/demenscentra i 
Båstads kommun. Förvaltningen får i uppdrag att söka lämplig lokalisering 
efter det att en genomgripande konsekvensanalys samt omvärldsanalys gjorts. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en lämplig placering av ett 
kognitivt/demenscentra beläget i västra Bjäre. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att i ett första läge beskriva innehållet i 
ett kognitivt/demenscentra i Båstads kommun. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att söka lämplig lokalisering efter det att 
en genomgripande konsekvensanalys samt omvärldsanalys gjorts. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en lämplig placering av 
ett kognitivt/demenscentra beläget i västra Bjäre. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Handläggare: Margaretha Hammarberg 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: VN 000067 /2016-700, KS 000458/2016-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Demenscenter i Båstads kommun - Ny placering 

Sammanfattning 

1 (3) 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att istället för den 
tänkta tillbyggnaden av Almgården ta fram ett förslag på alternativ placering av ett vård- och 
omsorgs boende, med möjlighet till utveckling av vård för personer med kognitiv sjukdom. 

Vård- omsorgsförvaltningen föreslår att en övergripande plan tas fram som är vägledande i de 
politiska och verksamhetsmässiga besluten men också att den skall vara så levande att den 
finns med i det dagliga arbetet. Beslut som fattas under perioden ska följa planens intentioner 
och konkretiseras i verksamhetsplaner och budget. 
I arbete med en långsiktig strategisk vård och omsorgsplan föreslås att kommunens lokalstra
teg medverkar för att följa nämndens beslut från den 9 maj 2016: att all planering av framtida 
boendeformer inom vård och omsorg föreslås samordnas genom kommunens lokalstrateg 

Lokaliseringen av ett nytt vård - och omsorgs boende är direkt beroende av nämndens bedöm
ning av framtida behov och önskemål för brukare, personal, lokalbehov och koppling till övriga 
samhällsfunktioner. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 11 maj 2016 § 114, beslutat att tidigare beslut från kommunstyrel
sen den 19 sept 2014 § 190, om att skapa ett modernt demenscenter på Almgården i Grevie 
upphävs. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2016 att förvaltningen får i upp
drag att istället för den tänkta tillbyggnaden av Almgården ta fram ett förslag på alternativ pla
cering av ett vård- och omsorgs boende, med möjlighet till utveckling av vård för personer med 
kognitiv sjukdom. 

Aktuellt 
Vård- och Omsorgsnämnden har ett Vård- och Omsorgsprogram med tillhörande handlings
plan. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2013 och gäller under åren 
2013-2020. 
Handlingsplanen ska beskriva Vad som ska göras och hur verksamheten ska genomföras inom 
vård och omsorg. 
I inriktningsmålet- Boende och närmiljö står det att: 

Båstad kommun ska utreda och planera för utbyggnad av vård- omsorgs boende i 
kommunens södra del 

Förvaltningen har tagit fram förslag på hur ett modernt demenscenter på Almgården, Grevie 
kan utvecklas och presenterat dettill Kommunstyrelsen den 10 september 2014. Båstadhem 
fick i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga till eller ut Almgården till ett modernt de
menscenter och meddelade att det ej är lämpligt varken att bygga till eller ut Almgården. 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 att upphäva att skapa ett modernt demenscen
ter på Almgården, Grevie och förvaltningen fick i uppdrag att hitta alternativa placeringar med 
likande innehåll för tillskapandeet av ett modernt demenscenter. 



2 (3) 

För att kunna ge förslag på lämplig placering av ett nytt vård- och omsorgs boende måste sam
hällsbyggnad få ta del av vård- omsorgsnämndens långsiktiga strategi. Lokaliseringen är direkt 
beroende av nämndens bedömning av framtida behov och önskemål för brukare, personal, 
lokalbehov och koppling till övriga samhällsfunktioner. 

Det finns ingen genomförd långsiktig strategi utförd av förvaltningen kopplat till handlingspla
nen och befolkningsprognosen. Vilket försvårar val av lämplig placering av vård- och omsorgs
boende. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen föreslår nämnden att göra som många andra kommuner ta farm en övergri
pande plan som är vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten men också vara 
så levande att den finns med i det dagliga arbetet. Beslut som fattas under perioden ska följa 
planens intentioner och konkretiseras i verksamhetsplaner och budget. ( 
I planarbete föreslås att kommunens lokalstrateg medverkar för att följa nämndens beslut. 
den 9 maj 2016 att all planering av framtida boendeformer inom vård och omsorg föreslås 
samordnas genom kommunens lokalstrateg. 

Följande synpunkter lämnade kommunrevisonen i sin granskning februari 2016: ( 
Kommunens strategiska långtidsplanering för Vård och Omsorg granskades av kommunrevis-
ionen februari 2016 som konstaterade följande brister inom äldrevården och LSS: 

• Avsaknad av ekonomisk analys av följderna av kommunens demografiska utveckling 
• Bristande organisation och strategier för planering och framtagande av platser inom 

äldreomsorg och funktionsnedsättning 
• Brister i ansvars- och rollfördelning vid långsiktig planering av vårdplatser och boen-

den. 
• Behov av ökad samverkan mellan kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden 
• Behov av ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar 
• Behov av förtydligande av handlingsplanens (vård och omsorgsprogrammets) mål och 

insatser 
• Avsaknad av demografisk och ekonomisk förankring av handlingsplanens mål och in

satser - konkreta insatser med tillhörande kostnadskalkyl. 
• Den befintliga handlingsplanens strategiska otydlighet orsakar en situation där tid och 

planering vid upprepade tillfällen går till nya utredningar istället för att uppfylla verk- ( 
samhetens befintliga och kommande behov 

• Mål som kopplas till nämndens långtidsplanering har ej uppfyllts 

Framtidens behov? 
I dokument Befolkningsprognos Bilaga 1 för Båstads kommun 2016-2025 redovisas en ökning 
av antalet individer över 85 år inom kommande 10-årsperiod med 229 personer (38 %). Ök
ningen kommer att innebära stora förändringar för vård och omsorg med ökat behov av vård
och omsorgs boende, ökat rekryteringsbehov av personal och ökade driftskostnader. 

I kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan är det av stor vikt att vård och om
sorgs strategier finns med som underlag för att väva in vård och omsorg med övrig samhälls
planering. 

( 
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Utöver kommunrevisionens utredning ser förvaltningen ett behov av att tydligare arbeta med: 

• Omvärldsanalys - framtidens brukare; framtidens personal; framtidens lokaler; it och 
teknik; anhörigas roll i vården; förebyggande samhällsplanering, verksamheter och åt
gärder för förbättrad vård och folkhälsa 

• Förtydligande om övergripande verksamhetside och strategi för att nå uppsatta 
nämndsmål 

• Verksamhetens lokalbestånd - Förtydligande av huvudmannaskap, investerings behov 
och driftsbudget samt fastigheternas lämplighet för verksamheten 

Med bakgrund i kommunrevisionens granskning ser förvaltningen ett stort behov av att förtyd
liga verksamhetens långsiktiga arbete för att kunna möta kommande behov av vård inom 
äldreomsorg och stöd och omsorg (LSS). De brister som redovisas överensstämmer med för
valtningens bild av förbättringspotential för verksamheten. 

En kommunövergripande befolkningsprognos färdigställdes under våren 2016 och ska ligga 
till grund för verksamhetens planering av kommande vårdbehov samt kostnadskalkyl. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås tillsammans med förvaltningen ta fram en långsiktig stra
tegisk plan för vård- och omsorgs boende i Båstad kommun som sträcker sig ca. 10 år framåt, 
där hänsyn tas till befolkningsprognosen och tidigare undersökningar 

Vad vill kommuninvånarna bo som är över 80 år och äldre 
Parallellt med det arbetet förslås att vård- och omsorgsförvaltningen undersöker möjligheten 
av placeringen av nytt modernt demenscenter i södra delen av Båstad kommun 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Lämplig placering av demenscentra i Båstads kommun är Häradsvägen i 
Västra Karup. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva innehållet i ett demenscentra i 
Båstads kommun. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att revidera Vård- och omsorgsprogrammet. 

Båstad enligt ovan 

Margaretha Hammarberg 
T.F. Vård- och Omsorgschef 
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rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 12av13 

VN §86 Dnr VN 000095/2016 - 700 

Medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal 
på Malens Trygghetsboende 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har skickat en förfrågan om medfinansiering av värd/värdinna 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

och gemensamhetslokal på Malens Trygghetsboende. Förvaltningen ser positivt 
på denna förfrågan då denna boendeform kan skjuta upp behovet av både vård
och omsorgs boende och hemvård. Förvaltningen föreslår en medfinansiering 
av 10-20 timmar i veckan av värd/värdinnetjänsten. Vidare att förvaltningen 
får i uppdrag att komma överens med Båstadhem om en medfinansiering och 
vilka som ska ha nyttjanderätt av gemensamhetslokalen. 

Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson och tf. vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 29 augusti 2016, med tillhörande bilaga. 

Sas Ingrid Pettersson och tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg 
föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S) , Sonia Larsson (C) och Adem Qerimaj (S): Bifall till liggande 
förslag. 

Ordföranden finner att nämnden kan bifalla liggande förslag, med följande tillägg 
under punkt 4: Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till nämnden hur 
förhandlingarna med Båstadhem fortlöper avseende kostnaderna för 
medfinansieringen. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om medfinansiering av en värd/ 
värdinna till Malens Trygghets boende samt till gemensamhetslokal. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att komma överens med Båstadhem om en 
medfinansiering, samt vilka som ska ha nyttjanderätt av gemen
samhetslokalen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende 
i Båstads kommun. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till nämnden hur förhandlingarna 
med Båstadhem fortlöper avseende kostnader för medfinansiering. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Angående tillgängligheten i kommunen för rörelsehindrade 
personer 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av ledamöter från Moderaterna. 

Beslut 

Handikapprådet visade i sin rapport att det föreligger brister i tillgänglighet 
i kommunen för rörelsehindrade personer. Moderaterna yrkar därför att 
kommunen skyndsamt åtgärdar dessa brister i samråd med kommunala 
handikapprådet, samt att kommunstyrelsen tillskjuter erforderliga medel 
för detta. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


