
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 27 februari 2017 

Plats och tid: OBS: Samling kl. 12.00 på Skogsliden i Båstad för gemensam lunch. 
Därefter sammanträde kl. 13.00 i Astrakanen, kommunkontoret. 

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Informationsärenden: --

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat 
nej till särskilt boende 

b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
c). Mottagningsteam (Åsa) 
d). 3-4:an, Bjärehemmet - Återrapportering 
e). Möjlighet för besök av vård- och omsorgschefen i partigrupperna 
f). Framtidsfullmakt, bilaga 

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Jenny Bengtsson 

5. Verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden Emma Pihl 

6. Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup Eva-Marie Persson 

7. Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten Ingrid Pettersson 

8. Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Förslöv Ingrid Pettersson 

9. Tilläggskontrakt avseende parkeringsplatser mm på Skogsliden Emma Pihl 

10. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --

11. Delgivningar --

12. Delegationsbeslut --

Båstad den 20 februari 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~~ 
Sekreterare 

Besluts- Sidor. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-6 

VN 7-25 

KS 26-31 

KS 32-35 

KF 36-62 

KS 63-81 

KS 82-85 

VN 86-88 

VN 89-94 

VN 95 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 

1 (1) 

· sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Gösta Sandgren justeringsperson. 
I tur att justera är Ulf Jiewertz med Olle Larsson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 
2. Olle Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 3 mars 2017 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha - 2-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag tilLbeslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras I angivet format.\ha - 3-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

lnformationsärenden 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende 
b ). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
c). Mottagningsteam · 
d). 3-4:an, Bjärehemmet -Återrapportering 
e ). Möjlighet för besök av vård- och omsorgschefen i partigrupperna 
fJ . Framtidsfullmakt, bilaga 

Förslag till beslut 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 
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Framti.dsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare - Regeringen.se 

BAsrAOs KOMMUN 
V4rå- OCh omsorQsnämnden 

y~1'-
• Regeringskansliet 

~a11 -oz- o s ~I 
Dnr .• .'/..lf...9..Q.Q.Qf.:"Jr 
..... "l-Q/7- 200 r.. ..... z ..........• _ 

Framtidsfullmakt ger dig 
möjlighet att själv utse en 
ställföreträdare 
Regeringen har beslutat om lagrådsremissen 
Framtidsfullmakter - en ny form av 
ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger 
den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens 
angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. 
Lagrådsremissen innehålle~ också förslag om 
behörighetsregler för anhöriga. 

- En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv bestämma vem 

som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv 

har möjlighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan 

Johansson. 

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis 

demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. 

Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. 

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare 

och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten 

innebär att när du.är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan 

bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre 

kan det. 

En framtidsfullmakt är en fullmakt fö_r en annan person att ha 

hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska 

angelägenheter när denne inte längre kan det själv. 

Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det 

ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. 

Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda 

med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/framtidsfullmakter-sa-nagon-an... 2017-01-25. -5-



Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare - Regeringen.se 

granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att 

begära redovisning av uppdraget och få agera om 

fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende. 

Dessutom lägger regeringen ett förslag om anhörigbehörighet 

som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för 

den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand 

om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en 

rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan i 

dag utför. 

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

> Lagrådsremiss:Framtidsfullmakter - en ny form av 

ställföreträdarskap för vuxna 

Kontakt 
------··-·-·- --------------

Fredrik Persson 
Pressekreterare hos Inrikesminister Anders Ygeman 
Telefon 08-405 12 90 
Mobil 072-214 10 58 
·m e-post till Fredrik Persson-

Publicerad 23 september 2016 · Uppdaterad 23 september 2016 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/framtids:fullmak.ter-sa-nagon-an... 2017-01-25 -6-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-13 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000027 /2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

2016 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, SAS 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. Vilka resultat som uppnåtts. 

Aktuellt 
Under 2016 har arbetet med att kvalitetssäkra vården varit ett prioriterat område. Kvalitets
registeranvändningen har ökat och arbetet har implementerats i de olika grupperna som 
arbetar nära vårdtagaren. Identifiering av risker sker kontinuerligt genom avvikelse
hanteringen som finns i alla verksamheter. 

En satsning som ökat kompetensen kring dokumentation har varit den utbildning om 
socialdokumentation som omvårdnadspersonalen deltog i under hösten 2016. 

Under året har en Lex Maria-anmälan och tre Lex Sarah-anmälningar skickats in till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

-7-



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 

2016 ' 

EmmaPihl 
Verksamhetschef HSL 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sammanfattning 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen
derår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Under 2016 har arbetet kring avvikelsehanteringen fortlöpt. 
Antalet läkemedelsavvikelser var 2016 - 1057 st (2015 - 881 st). 
Antalet fallrapporter var 2016 - 1216 st (2015 -1013 st). 

Införandet av arbetskläder till alla medarbetare inom vård och omsorg 
har genomförts under året. Detta har ökat förutsättningarna till en god 
hygien i verksamheten. 

Under året har delar av vård och omsorgsverksarnheten flyttat till nya 
lokaler på Bjä.redalen i Förslöv. Förändringarna och flytten har innebu
rit en del påfrestningar för verksamheten men också många vinster. 

Utbildning under året för all vård och omsorgspersonal i socialdoku
mentation har höjt kompetens hos medarbetare inom området och 
kommer att följ as upp med en ny dokumentationshandbok. 

Projektet "Matglädje" som startade 2015 har fortsatt under 2016 och 
medfört ett ökat fokus på måltidsmiljö och näringsriktiga måltider för 
våra vårdtagare. Måltidsordningen har ändrats på särskilda boende och 
man serverar numera det största huvudmålet på kvällen och är mer flex
ibel men tiden för när övriga måltider serveras. Utvärdering ska ske un
der 2017. 

Övergripande mål och strategier 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Li
kaså ska vaije medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förut
sättningar att en säker vård kan ges. 
Vård och omsorg har under året arbetat med systematiskt kvalitetsför
bättring i enlighet med det ledningssystem som tagits fram. (Socialsty
relsen föreskrifter och allmänna råd om ledningsssystem för systema
tiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011 :9). 

4 
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Strategi 

• Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med upp-
följningar av avvikelser 

• Arbeta med riskbedömningar 
• Strukturera arbetet med synpunkter och klagomål 
• Arbeta med de nationella kvalitetsregistema Senior Alert (Fall, 

munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret, 
BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens) samt Svedem (Svenska demensregistret) 

• Arbeta med ÄBIC -Äldres behov i centrum 
• Arbeta med processer som ett led i en ökad kvalitet för vård och 

omsorgstagaren 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kon
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Vård- och omsorgs
nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitets
arbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar: 
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår
den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verk
samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi
cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet
ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämrnelser och andra regler 
är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 
för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 
ställs på verksamheten. 

5 
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Enhetschefens ansvar: 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets
chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro
duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En
hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in
struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårds uppgifter 
som kräver det. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar
betet. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt 
vilka åtgärder som genomförts för ökad patient
säkerhet 

Senior Alert 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 
genomförts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallolyckor. 
Alla vård- och omsorgsboende är väl framme med riskanalyser och 
händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. 
Senior Alert erbjuder en webbutbildning "Att främja äldres hälsa" till 
personalen och 2016 var Båstad kommun bäst i Sverige på att ha ge
nomfört denna enligt Senior Alert med 143 deltagare i kommunen. 
Antalet riskbedömningar i kommunen var under året 126st. 
Källa: Senior Alert 

Förbättringsförslag 2017 
•Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjuk
vård/rehabpersonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning 
enligt Senior Alert. 

Svenska palliativregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till 
syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att 
på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för 
god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt för-
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bättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett 
diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg regi
strerar i palliativregistret. 
Resultat kvalitetsindikatorer från Palliativregistret Båstads kommun 
2016 

Socialstyrelsens indikatorer 
under perioden 2016:1 - 2017:1 för valda enheter 

;..ndel med dokumentuzd s-;mtomsbnni ng .- Andtl crdinendt injt lct icnsliktmedel mct ångut 
\ 

An del med dobim en te ra~ smirukatt nlng hidtl or;fineradt injeb ionsliktmedel mot smirtil 

Andel mtd dehim 1.nttnt brytpunktumul 

I - Målvärde c::::I Re:sul~t I 

Källa: Palliativregistret 

Förbättringsförslag för 2017 
• Att använda resultat från Palliativregistret i förbättringsarbeten. 
• Öka andelen med dokumenterad symtomskattning till 80% 
• Att öka andelen brytpunktsamtal till 80% 

LCP 
LCP-standard vårdplan i livets slut används i hela kommunen när pati
enten kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och im
plementerat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och om
sorgstagaren i livets slut. De har även medfört ett bättre samarbete mel
lan läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren. 
Under året har tvärprofessionella grupper bestående av sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska haft samarbete. Detta i 
syfte att arbeta fram bra rutiner samt att få ut dessa till alla professioner 
inom vård och omsorg. Under 2017 planeras att införa en utvecklad va
riant av LCP-NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård) som är ett 
ännu bredare verktyg för att på ett strukturerat sätt identifiera behov och 
sätta in specifika åtgärder kring palliativ vård. 

7 

-13-



Förbättringsförslag för 2017 
• Implementera NVP i hela kommunen som ersättning för LCP. 
• Utbildning i palliativ vård och symtomlindring för sjuksköters

kor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom (BPSD) 
BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Symto
men bedöms utifrån allvarlighetsgrad och frekvens och bakomliggande 
orsaker utreds. Personalen beslutar därefter om lämpliga vårdåtgärder 
som kan lindra symtomen utifrån en personcentrerad grund. 
Vård och omsorg använder sig av BPSD på i huvudsak vård- och om- · 
sorgsboendena med demensinriktning, Skogsliden och Almgården. An
tal registreringar under 2016 var 43stjämfört med 18st under 2015. 
Under året har två administratörsutbildningar på två dagar genomförts i 
kommunen. Totalt har 46 personer i kommunen denna utbildning. Bå
stad kommun har även under 2016 fått en egen certifierad utbildare som 
ansvarar för arbetet med kvalitetsregistret och kan utbilda nya administ
ratörer. Kvalitetsindikatorer för Båstads kommun, www.bpsd.se : 
an 

'RD1 BPSD .... ,. 
BP K 1· . d'k so """""'""'"'"'"""'=•,.«• va 1tets1n 1 atorer 

PS)lllttJ .fyytDm ~1d °'1<'.mJ 

s:dnet:n Bhtad 

NPl-poln3avertld §3 O Al'ld! li!npen:ontrsomharolåmpllga e3 () Andt lenpusonusontverkar1mJrtfrla 63 

100':!& 

20 

10 

Sfna1tt 

O Andtltn persaner som hu bemötandeplii n fiE 

'""' 100• 

IJkem ed t l 

AndelenpersonusomhuUtt §3 
I i kemedels6vtrsyn &enomrörd 

8 

"'" 

O Andelen personer m1d Ab:helmtrs Em 

100% 

!!ljukdom l<lm hu symp1omlindrande 
demenslåktm~tl 

2!JH 2015 "'" 
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Förbättringsförslag för 2017 
• Sänka användningen av olämpliga läkemedel i kommunen hos 

personer med demenssjukdom till riksgenomsnittet. 
• Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom alla 

enheter i kommunen där det bor och vistas personer med de
menssjukdom. 

Svedem (Svenska demensregistret) 
Båstads kommun har under året börjat använda Svedems modul för sär
skilt boende som ett komplement till BPSD- registret. Exempel på kva
litetsindikatorer som kan följas i SÄBO (Särskilt Boende) via SveDem 
är: 

Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med 
demensläkemedel 
Andel där levnadsberättelsen ligger till grund för vårdens utfor
mande 
Andel där individuella miljöanpassningar finns beskrivna i ge
nomförandeplanen. 

Förbättringsförslag för 2017 
• Implementera Svedem på särskilda boende för personer med 

demenssjukdom. 

Demens ABC 
Demens ABC är en webbutbildning från Svenskt Demenscenterum och 
som ger en grundläggande kunskap om demenssjukdom och bemötande 
utifrån nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Utbildningen har under 
året använts som fortbildningen inom vård och omsorg för att öka kom
petensen på området. 
Hittills har 138 personer genomfört webbutbildningen i Båstads kom
mun. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• All personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 

genomgå utbildning Demens ABC. Diplom till enheter där 
minst 90% personal gått utbildningen, ska delas ut. 

Läkemedels gen omgångar 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de 
senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendefor
mer men också multisjuka äldre i ordinärt boende som idag är ordine
rade i medeltal 8-10 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsan
vändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsin
teraktioner. Ett flertal studier har också visat att det förekommer irrat-
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ionell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel, bland 
annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter 
samt långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och all
varlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos 
äldre är det faktum att en betydande andel av akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus idag beror på läkemedelsbiverkningar. 
I enlighet med Socialstyrelsens indikatorer bör en minskning ske av föl
jande: 
•Olämpliga läkemedel 
•Olämpliga läkemedelskombinationer 
• Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre 
I kommunens avtal med vårdcentralerna är läkemedelsgenomgångar ett 
prioriterat mål. 

Förbättringsförslag för 2017 
• Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla 

vårdtagare/patienter där vi har ett hälso och sjukvårdsansvar och 
som är 7 5 år eller äldre samt har 5 läkemedel eller fler. 

Nutrition 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över
vinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras på vård och om
sorgs boenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och 
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö
terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en
skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads
journalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
Under året har projektet måltidsglädje genomförts. En av förändringar
na som gjorts är att man förlagt huvudmålet senare på dagen för att nä
rings och kaloriintaget ska fördelas bättre över dygnet. 

Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål
tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas
tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 
också möjligheten att tillgodose individens energi- och närings behov. 
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så 
som undernäring och fallskador. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Att den ofrivilliga nattfastan inte är längre än 11 tim, detta ska 

följas upp med mätningar under en veckas tid höst och vår. 
• Att det i vårdplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 
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Introduktion till sommarvikarier 
Till samtliga sommarvikarier anordnades en gemensam introduktion där 
teori varvades med praktik. Teorin bestod bl.a. av information om hy
gien, förflyttningsteknik, läkemedelshantering och dokumentation. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Ytterligare förbättra och utöka introduktionen till sommarvika

rier genom att arbeta med förbättringsförslag efter 2016 års in
komna utvärderings svar. 

Hygien 
All nyanställd personal ska få en grundläggande information kring ar
betstagarens ansvar gällande vårdhygien. 

En utbildning i vårdhygien hölls för chefer och legitimerad personal 
från Vårdhygien Skåne under 2016. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Hygiemonder för minst två vård- och omsorgsboende i kommu

nen. 
• Uppföljning av rutiner kring tvätt och användningen av arbets

kläder inom vård och omsorg. 

Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal. En patientjournal är 
först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som 
ansvarar för vården. Den utgör ett arbetsverktyg eller underlag för be
dömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte 
träffat patienten tidigare. Journalen är även en informationskälla för pa
tienten om erhållen vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i kvali
tets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården 
samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som pa
tienten erhållit. Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp för 
dokumentation bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköters
kor, systemansvarig och MAS. 

Förbättringsförslag 2017: 
• Uppdatera rutinerna och riktlinjerna för dokumentation i kom

munen. Ta fram en dokumentationshandbok för vård och om
sorg. 
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J ournalgranskning 
Enligt kvalitetsledningssystemet skall loggar kontrolleras. Dessa har 
utförts utan anmärkning, vilket tyder på att den inre sekretessen är väl
fungerande. 

Förbättringsförslag 2017: 
• Genomföra tvärprofessionella j ournalgranskningar 

Fall och fallolyckor 
Orsakerna till att äldre faller brukar ha att göra med muskelstyrka, ba

lans, gångsvårigheter, syn och reaktionsförmåga. Detta kan förebyggas 
med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel och hjälpmedel. 
Sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadsperso
nal bör alla vara involverade i det förebyggande arbetet i fallförebyg
gande åtgärder. Under året har rehab och sjuksköterskor deltagit i Fallpre
ventionskampanjen från Socialstyrelsen - Balansera mera. 

Registrering av fallolyckor 
ljoumalsystemet registreras alla fallavvikelser och 2016 fanns 1214st 
fall imapporterade. Förra året siffra var 1034st 
Senior Alert används för att riskbedöma för fall. Här registreras vaije 
fall som en händelse och med åtgärdsprogram. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Den tvärproffessionella arbetsgruppen för fallprevention ska ta 

fram ett vårdprogram för fallprevention i Båstads kommun. 

Delegering 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, 
personlig och tidsbegränsad. Delegering får inte förekomma för att lösa 
personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp. 
Därför bör sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten inte an
svara för fler än tjugo delegeringar. Den legitimerade personalen som 
delegerar ska vara såväl formellt som reellt kompetent, vilket innebär 
att man inte kan delegera hälso- och sjukvårdsinsats om man själv inte 
praktisera den. Vaije enhet ska enligt§ 2e HSL (1982:763) vara be
mannad med formellt kompetent personal i erforderlig omfattning. 
Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp för delegering bestå
ende av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och MAS. 
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Munhälsa 
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett 
vård- och omsorgsboende bör sjuksköterskan göra en munbedömning 
utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att personalen är med vid den år
liga munhälsobedömningen, som boende enligt lag har rätt till, för att få 
information om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlig
het att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar 
ger. Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om 
samarbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall 
vara känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobe
dömningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och mun
vård samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföreta
get Oral Care AB. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Att alla verksamheter erbjuder medarbetare grundläggande mun

hälsoutbildningar. 

Medicinsk teknik 
Medicintekniska produkter t.ex. liftar, sondmatspumpar och luftmadras
ser med aggregat skall provas ut individuellt av paramedicinare eller 
sjuksköterska och det skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Övrig 
personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. Det 
skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna och kontroll 
skall ske regelbundet av fmmellt tekniskt utbildad personal. En inventa
rielista bör finnas där det bland annat skall anges hur ofta över
syn/kontroll skall ske för att produkten skall vara säker. Det skall finnas 
skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling b_ör ske enligt 
fastställda rutiner. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Följa upp hur användningen och att funktionskontroller fungerar 

inom både hemsjukvård och särskilda boenden. 
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Rehabilitering 
Vid behov av rehabilitering skall en rehabjournal upprättas. Patient som 
har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik skall erbju
das detta. Det kan ske individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall utpro
vas individuellt av behörig personal. Vid behov skall ADL-status upp
rättas. Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i sär
skilt boende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande 
överenskommelse). Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har under året 
deltagit i bl.a följande kvalitetshöjande insatser: 

-deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska nätverket 
för fallprevention, Senior alert. 

-utbildning: Rehab har genomfört förflyttningsutbildningar för personal 
inom vård och omsorg, både ordinarie och sommarvikarier, för personal 
inom stöd och omsorg 

Fysioterpeutens insatser 
Fysioterapeutens/sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastik, träning, 
rådgivning och utprovning av t.ex. gånghjälpmedel. Träningen ska leda 
till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs 
i vardagen. Viss träning delegeras vidare till omvårdnadspersonal. 

Arbetsterapeutens insatser 
Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar förmågor som behövs för 
att ldara ett vardagligt liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta 
sig och att sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten för
skriver hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringsprocessen. 
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Mottagningsteam 
Under året har ett tvärprofessionellt team, bestående av undersköters
kor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, startats 
upp för att underlätta hemgång från sjukhuset efter inläggning. SVPL -
samordnad vårdplanering genomförs i hemmet i anslutning till att per
sonen kommer hem och teamet genomför insatser som behövs under de 
första 14 dagarna. Därefter sker en uppföljning och utifrån behov kan 
personen då få fortsatt hemvård och/eller hemsjukvård. Detta innebär 
att personen får insatser i sitt eget hem och ges möjlighet till en 
snabbare rehabilitering. Utvärdering av detta arbetssätt kommer att ske 
under 2017. 

SIP (Samordnad individuell plan) 
Under 2016 har användningen av SIP ökat. Oftast initieras dessa möten 
av husläkare men även av kommunens hälso och sjukvårdspersonal 
samt biståndshandläggare. Resultatet av en genom!drd SIP dokumente
ras i it-systemet SVPL-IT och här kan sedan de olika vårdgivarna ta del 
av dokumentet. Samtycke från personen laävs alltid. 

Förbättringsområden 2017: 
Erbjuda SIP till patienter/vårdtagare som ingår i kategorin "Mest sjuka 
äldre" För att ingå här laävs att minst fyra av nedanstående kriterier ska 
vara uppfyllda: 
- Tre eller fler kroniska diagnoser 
- Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna 
- Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.) 
- Klarar inte den personliga omvårdnaden 
- 7 5 år eller äldre 
- Inskriven i hemsjukvården 
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Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontrollen har innefattat: 

• jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali
tetsregistren 

• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 
jämförelser 

• journalgranskning 

• avvik:elsehantering 

• internkontroll 

• oanmälda interna inspektioner i verksamheterna 

• loggkontroll 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om
sorg samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan sker på 
olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdo
kument och det sker samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda 
dokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso
och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne 
• Överenskommelse om habilitering i Skåne 
•Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsätt
ning/sjukdom 
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med F örslövs Vårdcentral 
•Lokalt avtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 
• Regelverk för Samordnad vårdplanering, SVPL-it 
•Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
•Medelpunkten gällande hjälpmedel 
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Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal: 

• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordväst Skåne träffas 1 
gång per månad 

• Möte med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra 
Skåne, sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg och represen
tant från primärvården, 3 gånger på våren och hösten. 

Ris kana lys 

I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche
fens uppdrag att initiera riskanalyser. 
Riskanalyser sker alltid i samband med organisationsföreändringar och 
stöne rutinförändringar. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hantering av avvikelser 

Den personal som upptäcker eller är delaktig i avvikelsen kontaktar 
tjänstgörande sjuksköterska som vidtar omedelbara åtgärder om så 
krävs och bedömer om kontakt med läkare ska tas. Om inte situationen 
är så akut att omvårdnadspersonalen direkt kontaktar 112. 
Avvikelsen ska dokumenteras i Safe Doc i samband med avvikelsen. 
Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 
- beskrivning av händelseförloppet 
- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas 
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre
der om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle
der Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig 
leg.personal. Vård- och omsorgsnämnden informeras om Lex Maria
anmälan. Patient eller i förekommande fall närstående informeras om 
händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och om
sorg (IVO) ska göras. Antecknar i omvårdnadsjournalen att pati
ent/närstående är undenättad om Lex Maria-anmälan och sammanfattar 
vad anmälan gäller. MAS skickar Lex Maria anmälan till IVO senast 2 
månader efter det att avvikelsen har inträffat. Anmälan diarieförs som 
utgående handling. MAS svar från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnämnden, berörd personal, 

17 

-23-



patient och ev. närstående. Under året har 1 st Lex Maria lämnats in till 
IVO. 
Lex Sarah utreds och handläggs av SAS (Socialt ansvarig socionom) 
enlig process i ledningssystemet och under året har 3 st Lex Sarah läm
nats in till IVO. 

Avvikelser angående läkemedelshantering 
Avvikelserna registreras i ett digitalt program för avvikelser. 
Inrapporterade avvikelser har ökat från föregående år vilket kan bero på 
att man blivit bättre på att rapportera avvikelser. En avvikelse gällande 
felaktig läkemedels hantering har föranlett en Lex Mariaanmälan som 
är avslutad. 

Förbättringsförslag för 2017: 
Q Tydliggöra rutiner kring läkemedelshantering i alla personal

grupper både i ordinärt boende och på särskilda boende 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för 
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och varje person som har 
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i 
vård och omsorgspärmen. Varje anställd inom vård omsorg kan ta emot 
muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskri
vet i rutinen för klagomål och synpunkter. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Tydliggöra vikten av att lämna synpunkter och klagomål till 

vårdtagare och anhöriga för att vi ska kunna förbättra vår verk
samhet. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet
erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Samverkan med patienter och närstående kring patientsäkerhetsarbetet 
sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på vårdboendena och även som 
en del när man gör SIP tillsammans med vårdtagare/patient och i vissa 
fall anhöriga. 

Övergripande mål och strategier för 2017 

• Bedriva vård och omsorg på ett säkert sätt och med hög kvalitet 
• Arbeta strukturerat på vägen mot vårt mål att bli en av Sveriges 

tio bästa kommuner inom äldreomsorg 2018 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000022/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhets berättelse 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhets berättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden 

Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för 2016. 
Under året har en rad insatser gjorts för ökad kvalitet inom vård och omsorg i syfte att nå 
nämndsmålet om att vara en bland de 10 bästa vård- och omsorgskommuner i landet. 

Under året har budget i balans varit i fokus, men trots detta gör nämnden sammantaget 
ett underskott om 11310 064 kr. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen 2016 delges kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Verksamhetsberättelse 

Vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Årets viktigaste händelser 
I september påbörjade Mottagningsteamet sitt 
arbete. Syftet med Mottagningsteamet är att er
bjuda intensiv rehabilitering och omvårdnad i 
vård och omsorgstagarens hem och ta över an
svaret för vård, omsorg och rehabilitering direkt 
från sjukhuset. Detta förhållningssätt ska öka den 
enskildes trygghet och oberoende, minska beho
vet av kortvård och snabbare ge möjlighet till att 
komma hem för den enskilde. Mottagningsteamet 
har under de tre första månaderna skapat en 
plattform för sitt arbete med kriterier för invå
nare som ska få insatser från mottagningsteamet 
och rutiner som ska stödja det arbetet både in
ternt och externt. Utvecklingsarbete tar tid och i 
slutet av 2016 sattes extra resurser i syfte att fullt 
ut nå syfte och mål under våren 2017. 

Kvalitetsregister är ett viktigt arbetsredskap i det 
dagliga arbetet med vård och omsorgstagare men 
också som ett redskap för att ytterligare förbättra 
kvaliteten inom kommunen. Att kvalitetssäkra 
vården är ett prioriterat område. Båstads kom
mun deltar i fyra register. Palliativregistret som 
leder till förbättrad vård vid livets slut, Senior 
Alert som omfattar riskbedömningar och hand
lingsplaner för kommunens mest sköra äldre 
samt BPSD och SveDem. Genom att arbeta med 
både BPSD registret (kvalitetsregister för Bete-

endemässiga och psykiska symtom vid demens) i 
kombination med Svedem (Svenska demensre
gistret) kan förbättringsområden att arbeta med 
identifieras. 

Vid årsskiftet anställdes en demenssamordnare i 
kommunen i syfte att stärka omvårdnaden av 
personer med kognitiv nedsättning. Under året 
har fokus legat på att etablera en struktur för ar
betet. Det har även genomförts en rad utbild
ningar till såväl vård och omsorgstagare som an
höriga, intresseföreningar och vårdpersonal. 

Under året har kommunen inte tvingats betala 
ersättning till Region Skåne då samtliga vård och 
omsorgstagare kunnat erbjudas hemvård, alter
nativt korttidsvård, inom fem dagar efter att de 
bedömts som utskrivningsklara. 

Medarbetares sjukskrivningar är ett område där 
verksamheten har förbättringspotential. Sjuk
frånvaron varierar mellan de olika verksamhet
erna och är resursineffektivt i termer av minskad 
kvalitet för vård och omsorgstagaren och höga 
kostnader för verksamheten. Budget är satt till 
4,5 procent sjukfrånvaro och uppmätt siffra för 
året var 8,77 procent. Under december har åtgär
der för att möjliggöra ett riktat arbete kring ar
betsmiljö, och därmed minskade sjukskrivningar, 
påbörjats. 
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I syfte att på sikt uppnå samordningsvinster har i 
stort sett all personal inom hemvård och hälso
och sjukvård flyttat till nya gemensamma lokaler, 
men detta är en bidragande faktor till underskot
tet 2016. Omorganisation och flytt kostar i arbe
tade timmar, då det innebär en ökad bemanning 
för att bibehålla god kvalitet för vård- och om
sorgstagarna under hela processen. 

Vård och omsorg 

E-planering infördes under våren i syfte att bättre 
och mer effektivt kunna schemalägga och mäta 
insatser för hemvården. Detta arbete har innebu
rit en minskad effektivitet under uppstartsar
betet men kommer att vara ett bidrag till en eko
nomi i balans under 2017. Dock har möjligheten 
att mäta utförd tid varit förlmippad med svårig
heter som kraftigt försenat ett resultat. 

Under hösten fattade vård- och omsorgsnämnden 
beslut om att avveckla fem korttidsplatser på Bjä
rehemmet för att möta behovet av ytterligare 
platser inom särskilt boende och stärka kvali
teten i verksamheten och planeringen för detta 
startade under 2016 med successivt införande 
från januari 2017. 

Matglädje har funnit sina former inom boenden i 
vård och omsorg. Att servera frukost när vård och 
omsorgstagaren vaknat i sin egen takt, servera en 
lättare lunch till förmån för att kunna äta huvud
målet i lugn och ro på kvällen har visat sig ha sub
jektiv positiv effekt på bland annat aptit och 
minskat behov av sömnmedel. 

Stöd och omsorg 

Träffpunkt Cafösol öppnade under våren 2016 
och riktar sig speciellt till personer med soci
alpsykiatrisk problematik där utanförskap är 
vanligt förekommande. Besökarna har kommit 
för att samtal~, bygga relationer och skapa nya 
kontakter. Verksamheten har fångat upp perso
ner som är isolerade och som lever i utanförskap. 
Innehållet styrs delvis utifrån gästernas önske
mål. 

Under 2016 har trapphuset Ängen varit under 
uppbyggnad och detta har varit efterlängtat av 
vård och omsorgstagare såväl som medarbetare. 
Trapphuset tog form under slutet av 2016 och 
vård och omsorgstagarna som flyttat in trivs väl 
med närheten till gemensamhetslokalen samt 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

närheten till medarbetare och vänner. Just när
heten till medarbetare och gemensamhetslokal 
ger en högre kvalitet för vård och omsorgstagar
na och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Närheten till den gemensamma lokalen innebär 
även att gemensamma fritidsaktiviter för brukar
na underlättas och kan ske, mer spontant vilket 
bidrar till ett meningsfullt liv samt goda levands
villkor. 

Under året 2016 gjorde Vård och omsorg i sam
arbete med Barn och Skola en fortbildningssats
ning i lågaffektivt bemötande och förhållningssätt 
för medarbetarna. Drygt 100 medarbetare deltog 
i utbildningen från vård och omsorg. 

I syfte att stärka teamet närmst vård och om
sorgstagaren har majoriteten av medarbetarna 
deltagit i en flerdagars utvecklingsinsats. Målet 
med utvecklingsinsatsen är ökad kvalitet i den 
vård och omsorg som kommer vård och omsorgs
tagaren tillhanda. 

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter 

Vård och omsorgs totala underskott omfattar en 
stor negativ effekt rörande semesterlönekostna
der, till viss del relaterat till det faktum att bud
getramarna är satta utifrån 25 dagar semester 
men personalstyrkan har de facto fler semester
dagar. Översyn kommer att ske under 2017. 

Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning 
inom vård och omsorg har mottagits under 2016 
och efter utbetalning av Aleris del för Åsliden har 
4 mkr intäktsförts. Den ökade bemanningen har 
skett genom att hemvården, nattpatrullen och 
vård- och omsorgsboenden har förstärkt sin be
manning i syfte att möta det ökade behovet hos 
vård tagarna. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos 
vårdtagare samtidigt som 2016 års budget inne
bar en del besparingar, vilket har lett till ett un
derskott om 3,1 mkr. En stor del av detta under
skott beror på behovet av gruppboende som lett 
till att två nya platser har inrättats. Då gruppbo
endet ännu endast omfattar två vård- och om
sorgstagare är boendet i dagsläget inte kostnads
effektivt. Underskottet innefattar även en extra 
köpt plats inom psykiatrin. 
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Hälso- och sjukvårdens totala underskott om 
220 tkr består dels av underskott i verksamheten 
för sjuksköterskor om 1,2 mkr som balanseras av 
ett överskott i verksamheten för rehabilitering 
om 1 mkr. Sjuksköterskornas underskott består 
främst av bemanning av vikarier under somma
ren, där bemanningsföretag och extrapass hos be
fintliga medarbetare varit lösningen för att garan
tera säkerheten för vård och omsorgstagarna. 
Rehabiliteringens överskott rör främst svårighet 
att tillsätta vikarier under sommaren samt för 
vakanta tjänster under 2016 där ordinarie med
arbetare, inom befintlig ram, intensivt arbetat 
med att möta behoven i befolkningen. 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta 
upp under 2017, vilket resulterar i en positiv av
vikelse under 2016 om 1,1 mkr. 

Resultatenheter 
Hemvården uppvisar ett underskott om 5,2 mkr 
för året Huvudorsaker till årets underskott är 
dels lägre timpeng 2016 i jämförelse med 2015, 
som utförarna succesivt anpassat sig till, och dels 
en allmän nedgång av antalet biståndsbedömda 
och beviljade hemvårdstimmar. Minskning i 
schema för kommunens medarbetare i samma 
takt har inneburit svårigheter, då framförhåll
ningen i lagda schema av naturliga orsaker är 
längre än planeringen för verkställighet av beslut. 

Vikariat, som till viss del täckts av kostsam över
tid, vid utbildningstillfällen och vid implemente
ring av nytt eplaneringsverktyg har också bidra
git till hemvårdens underskott. 

Vård- och omsorgsboende uppvisar i sin helhet 
ett underskott om 3,1 mkr. Beläggning på boende 
har under hela året varit god. 

2015 fattades ett beslut om att inte köpa kort
tidsplatser utanför kommunen, för att istället för
täta inom egen, befintlig, verksamhet. Detta har 
medfört hög, men fungerande, beläggning inom 
korttidsvården i kommunen. Förtätningen av 
korttidsvården resulterar i en negativ effekt om 
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1,1 mkr. Detta är relaterat till vård- och omsorgs
tagare med komplexa och omfattande behov, men 
beror även på strukturella lokalfaktorer som för
svårar effektiv bemanning. Ytterligare en förkla
ring till resterande del av underskottet för vård
boende (2 mkr) beror på extra vak och vikariat 
för personalens utbildningstillfällen, som delvis 
täckts med kostsam övertid. 

Årets investeringar 
Vårdboendenas sängar har inventerats och 15 
nya sängar köpts in. En femårs-plan är framtagen 
för investering i nya sängar. 

Avdelningen för korttidsvård på Skogsliden 
rustades upp under våren för att bättre kunna 
hantera den högre beläggningen. 

Hemvården har i år investerat i elcyklar. 

Analoga trygghetslarm byts kontinuerligt ut till 
digitala larm, vilket är i linje med vård och om
sorgs investeringsplan. 

Framtidsperspektiv 
För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om minst tionde bästa äldre
omsorgskommun krävs insatser i syfte att för
bättra kvalitet, effektivitet och medarbetarskap. 
Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta re
surserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 
behöver det För att vara en attraktiv arbetsgi
vare krävs det att "rätt händer gör rätt saker". 
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Årets viktigaste händelser 
Hemvårdspeng 
Beviljade hemvårdstimmar är lägre 2016 
(151 000 timmar) i jämförelse med utfallet 2015 
(156 000 timmar). I dagsläget överbeläggs kom
munens platser för korttidsvård, vilket ska mini
meras genom bland annat ett mottagningsteam. 
Detta kommer i förlängningen sannolikt leda till 
fler antal hemvårdstimmar. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgs boendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för flytt efter att vård 
och omsorgstagare har avlidit. Beläggningsgra
den för vård och omsorgs boende var 99 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu-

Diagram: Hemvårdspeng - Köp av timmar månadsvis 
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nen. Detta har inneburit att vård och omsorgsta
gare inom korttidsvården till viss del delat rum. 
Förvaltningen arbetar med att minimera behovet 
av korttidsplatser genom att så fort som möjligt 
säkerställa en trygg och säker hemgång, bland 
annat genom Mottagningsteamet. 

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng 
Köp av hemvårdstimmar gav en positiv effekt på 
resultatet i jämförelse med budget om 3,5 mkr, 
beroende på att utfallet av hemvårdstimmar upp
gick till 151 000 timmar, i jämförelse med budge
terat antal timmar om 160 000. Intäkterna för 
omvårdnadsavgifterna översteg budget med 
800 tkr, vilket inkluderade en höjning av max
taxan från december 2016. 

--Budget2016 --8udget2015 

~ 

8 9 10 11 12 
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Boendepeng ståndshandläggare samt utförare av hemvård och 
Köp av boendedygn uppvisade ett underskott om 
2,1 mkr, beroende på köp av fler korttidsplatser 
än budgeterat (1,4 mkr). 14 platser är budgete
rade och under året har det genomsnittligt be
lagts 16 platser. Den negativa avvikelsen beror 
även på ett större behov av demensplatser än 
budgeterat, och det har således skett ett skifte 
från somatikplatser till demensplatser (1,1 mkr). 
Åsliden har inte haft full beläggning under året 
vilket har bidragit till ett överskott om 400 tkr för 
beställaren. 

Framtidsperspektiv 
Förvaltningen planerar att arbeta med vidareut
veckling av befintligt vårdplaneringsteam samt 
en övergång till mottagningsteam i bostaden, där 
flertalet av vård planeringarna bör ske. 

Ett nytt vägledningsdokument beslutades i juni 
2016. Dokumentet tydliggör riktlinjer, för bi-

vård och omsorgsboende, som ska möjliggöra en 
enhetlig hantering av ärende. 

För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om minst tionde bästa äldre
omsorgskommun krävs insatser i syfte att för
bättra kvalitet, effektivitet och medarbetarskap. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det. För att vara en attraktiv ar
betsgivare krävs det att "rätt händer gör rätt 
saker". 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-15 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000124/2016-200 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Phil, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förfrågan från Båstadhem AB angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Samråd har skett med: 

Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstadhem AB har för avsikt att sälja Bjärehemmet i Västra Karup. Bjärehemmet var tidigare 
ett servicehus med tillhörande vård- och omsorgsboende med tio platser. Vid årsskiftet 
2011/2012 tog Båstadhem tillbaka verksamheten och sköter sedan dess uthyrningen av 
lägenheterna. Vård- och omsorgs boendet blockförhyrs och är ett Särskilt boende. Även en 
samlingslokal, kallad Hörnan, förhyrs. 

Aktuellt 
Båstadhem önskar sälja fastigheten och vård- och omsorgsnämnden avger i detta sitt yttrande 
i frågan. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under förutsätt
ning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande förutsättningar, även 
med nya ägare. Det kommer att finnas ett ökat behov av ytterligare lägenheter inom ett 
vård- och omsorgs boende i Västra Karup. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under förut
sättning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande 
förutsättningar, även med nya ägare. 

Båstad enligt ovan 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef, Vård och omsorg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

• •. 
1

• SAtvfMANTRÄDESPROTOKOLL 
SF1mmanträdesdatum .. . .. _;. 

2017-01-18 

Sida 

30av34 

8AsTADS KOMMUN 
Vård- DCh omsorgsnämnden 

KSau§22 Dnr KS 001295/2016 - 200 

Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Beslrrivnlng av ärendet Det kommunala bostadsbcilaget Bästadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). 

Beslut 

Ärendet var uppe som en infonnationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet I samråd med vård- och 
omsorgsnämnden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/)I /)V 
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Till 
Kqmm!Jnf«lltrJ~Mfge 'f 
B.åslädS' könfö·run 

ii%· _:-i av sfyf:~Js~n ~~B.:åsla~hem As etteffr~[äf unEterteö'tmad ktlrriJ'fitrnf'l11tmäktl9~ go.dkännand~-011 
~t! . !!iJ :;3V rubrlqer-a:d f~$U.Qfii~t. . 

ajEl-rerremme.1 Har UJtder Mf öttd~tt t'llQYerat sfiln s.e:rv.l®hus, Begreppet serv!eehustned tillhötäöde 
~rvtc~~g~nn~ter f'.mns inte längre som begf~jitf) 1n0m äldr$oms9rger'I i aästads kömmun. En kQ1lg~k\I~~ 
av :detta har v~it att k<>mmunens Vård- öt:h omSorgsförvaltnJrrg. ·sagt upp Qlockförhyrningen a.v d.~ 
lägebh.etef som kommunen f1yrt som ser\iicelägenhe.ter. r.~r"v.erksämhetens lokaler harrunmits ett 
Jok~lkpntr~J<t tecknE!t meUEm B"åstacihi;iin AB ocn Etå$ta:c;!s KQ1Wt!k(t;kÅVei1 detta kontrakt åFUN~~gt 
Hyrestidernrär ut 201 $;.12-'81, · 

·~· ~ffrth$.Om ~öoiihö'l'~öi trari$~sladb.e.m ~J1,1ffQ.rt §n .~mbygg~fon :aJ! il~l av 13Järehemmäi fden iS'.å Raita~ .3 
'-"'At~n) ~dllfft ~~~l'.!WJ'. f@'.n d~var~:rJde.V~rl!!~ co.~11 qors~o@S'~hef SU~anne HeJtllng .. QmJ;yggnationt=m gj~rtf~ 
,_att W lägeriheterfick: ~0$n~1d t ~nllf.lhe3t med Socialstyrelsens anvisningar. Detta skulle vara början på 
"'i'i fött~ ·~···· fu · -natfon ~v 13i<>.,..,fi-emmet sades defclå. e: - ··- --P..11'1. 'Y~9 . . . . ~.......... .. .. . - ... 

Bå-stadher:n harn~t·o~n Mgillna. uppsägningar ble.v~nda-otit.J sel'vie-Eitmset.st'trtildlon up-phM fS1J:Sfutrett 
öm ~h ö.mb."yg-gna.tf<m tlfi g"ti Tfygghetsboende skulle kutin~·~Ke l:föh om cteuanns en efterfrågan~ TY@lf 
V.(~d~ ~11 g~nömtörd enkät .att intresset fö.t Tryggh~ts.b})'en:Qi;i i Vasfra: Katup var f&r litet för a.U ~n 
lilmbWmnafion skulle kunna vara ekonomiskt rri0Hverad .även .om det tekniskt var g~n'Qmf~kt.>!'lrt 

1li n~r&Tttft deU-a I<Pnstaterand~ bett arkftekt~r k:olla ~m ~fkh~Jl~ Runnä gem>mr~t.~~ en .P~N!Wlt.\ff~fl av 
Bl~~lrem!llet till ett Vård- ach omsorg§ooen<Je ~v samma Sti:ll'l4?r.,q ~om det nylige_n örnt>yggd_~ · - . 
äldrehåäti.det;Skogsliden. Vi har emellertid erfarit attdetta. föte ät Mskvärt ur ett planeringsperspekthr fr-ån 
komtn.u.rten.~ Wirci; 9~h om.tiorg utan Kornmunstyrels~n hi;ir pe_ff~rt att Vård-: qch omsorg tllisämmans m~d 
Båsta.dhem1$ka pla.nera för ett nytt ~lelrepoend:!=! i Förolöv, ·· 

b.e ijk~n~trif§kä kf'.lns-äk.Ve11sern"a ~ifatt .kommunen ~å<te M~()fhyrnlngen äv 
~fiit@f.ir.!(1~11'1$terna ocl;t sagt Yf!.? fQkalkor)traktet p,~ _ JT!~Ur~Q~, 

rasi\gheten l1a.r ett el«in9tl)l~ n~säl!Xd: r~sriltat tlJI 'I.fett{{ ~Ra läggä$ att cie'f finns ett akUt undernall~~v. 
.fl.~ Cf:\. $ §OQ 000 sqm inte µff{!t~ på Q:fillrtd av fa"$tig.h~t~n_s ,~konoml -och osäkra ftarfltid. Nårlöl<~dkontri'!Ktet 
upphör den -.siste december nästa år tappr;ir vi en ink.Qmst på ca 1 040 ooo kr per år, varpå fastigheten, 
komm'et åtf lnneb~ra en stor belastnJng för Båstatihern. 

8:0kffit:Lvärrde. å'rR'2. ''(44 500 kr;~tfrl:>edl.Ymt marknadsvärde utifrån 0van givna ekonomisk~ förh~Jlamfep 
{gjord alf ~~tfiVäffleFafe dec~imiier 2014) är 12 000 atlO kr, Oetinhebär att Båstadhem måste göra efi· 
li.~~$.MiwRöQ':fl't~g'jO 744 500 kronc;>r. aa$tad_hem$ revis.Qretafll?errned l;lärMsning tlll gåifarrde 
~o.v1sniqg$regler att hela nedskrivningen måste görä'S: i bokslutet för 2014~ · · 

örn l3llstad$ ~11nnun ar @MeAd ;att ,åt~r blo~kföJ'i'i.yfä;fä~Hghet~ms samtliga lägenheter o~ch åtäl'iJppta 
f9rhymin~eJ1 ia~ fastlghe.te11s lpkal~ kan E3€ist~clhem ~t;ceptera att fortsätta jjga fa.$tlgh_eten. 

t>m lin fflrnYtnfrl.Q inte ~r av intresse måste Båsfadf.reoo ~v !llftåJ:W$$.~~ ~l :aälla fastlgneten :efter.som ert 
f(!rt~~tt ~gande är di fe~ Ska<;Uigtför bo.laget oGh de$$ ~IDi!tLll.ml~ P.li ~(fäiJ $ltll;:ltif.)n. Vijtke11 k~l'.l å!Iel"\rill 
Båstadhems sfyrelse ta ansvar för. 

Med vanlig hälsning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-16 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000013/2017-906 

Till: Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommuner och kommunförbund är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) skyldiga 
att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har 
översiktligt granskat Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 
2016. 

Aktuellt 
Information till medlemskommunerna av Delårsbokslut för Kommunalförbundet Medel
punktens verksamhet för perioden 1 januari 2016 - 31 augusti 2016, enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet Medelpunkten godkänns. 

2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson 
Myndighetschef 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till 
Kommunfullmäktige 

Datuni 
2017-01-17 

Z017 -01- 17 
~~~~~~'-\ 
~· ·c5···· · ······ :::· · z·· ··~·~·· 

i r~sp!;!~tive. medlemskommun 

................ ~=?.:-s: ........ ~ ......... .. 

v/\/ ooooly2-ol1--"'106 

Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Översänder här det delårsbokslut som har upprättats för Medelpunktens verksamhet för 
perioden ljanuari 2016- 31 augusti 2016 som en information till rnedlemskommunerna. 
Enligt Komrnunallagens :bestämmelser om kommunal red9visning ska minst en 
delårsrapport upprättas och behandlas av fullmäktige i respektive kornmun. Det finns inget 
krav på att rapporten ska göd kännas utan den ska ses som en information till 
medlemskommunerna. 

Rapporten behandiades vid direktionens sammanträde 2016-11-22 § 35. 

Förbundschef 
Kommunalförbundet Medelpunkten 

Bilagor: . 
Delårsboks/ut 2016 med GranskningsrqppCJrt från PwC och revisorernas utlåtande 
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E:
--

punkte 

~-

Revisorerna 2017-01-11 

Till 
Direktionen, 
Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängel
holm och Örkelljunga 

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 
Revisoreina skaU bedöma om resultatet i delårsrappo1ten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat Kom
milnalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2016. En översiktlig granskning är 
väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet. 
framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Revisorerna bedömer att: 

• I vår översiktliga granskning har det inte :framkommit några omständigheter som tyder på att 
kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisnings
sed i övrigt. 

• Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med god ekono
misk hushållning. 

• Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vilka följs upp först i samband 
med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon prognos över beräknad 
måluppfyllelse varför någon samlad bedömning a'v möjligheterna att målen uppfylls inte kan 
göras i delårsbokslutet. Vi rekommenderar att detta görs i kommande delårsrappo1ter. 

1;J ~~ Btrgitta" - . _ 
utsedd föitroendevald revisor 

I -38;_ 



,. ........................................................ . 
i 

Anders Thulin, 
auktol'iserad 1'euiso1· & 
cel'tijierad kommunal 
i·euisol' 

Lotten Lasson, 
l'euisol' 

december 201.6 

G:ransknlngsrapport 

[_cJ._:_ ___ ·. --~·-. ·~--

pwc 
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Innehållsförteckning 
1 Sammanfattande.bedömning 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

2.3 Revisionskriteriet 

2.4 Metod 

3 Granslmingsresultat 

3.1 Rättvi11ande räkenskaper och god redovisni~ssed 

3.2 Resultatanalys 

3.3 God ekonomisk hushållning 

3.3.1 Finansiella mål 

3.3.2 Mål för verksamheten 

December 2016 
Koinmunalförbundet Medelp:unkten 
PwC 

Granskning av delårsrapport 2016 
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3 
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4 
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Granskning av aeliirsi:apport 2016 

1 ·Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommumilförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunalförbundeti? delårsrapport för perlode!l 2o:1.6-01-01-2016-08-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för-år 2016. 

Syftet med den Översiktliga granslmingen är att ge kommunalförbundets revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är föt~nligt med de mål 
söm direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de 
avlämnar till respektive kommunfullmäktige i samband med att defärsrapporten. 
behandlas. 

Resultatet för perioden ar 2 509 tkr (5 057 tkr), vilket är 2 550 tkr lägre än 
motsvarande period föregående ~r; Prognosen för helåret pekar mot ett positivt 
resultat om 3 405 tkr. 

Utifrån vår översiktliga. gra.ns.kning gör vi.fö(ja.ncl,e bedömning av 
kommuna"lförbundets delårsra.pport: 

I vår översiktliga granslming har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med 
god ekonomisk hushållning. Dock skulle vi gärµa se e1.1111er konkret bedömning 
avseende målet för kapitalbindningen. 

Direktionen har fastställtverksamhetsmål för verksamheten vilka följs upp först i · 
samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehållet inte heller någon 
prognos över ber&knad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjlig
heterna att målen uppfylls inte kan göras i ddårsbokslutet. Vi rekommenderar att 
detta görs i kommande delårsrapporter. 

December 2016 
Kommunalförbundet Medelpt1rikten 
PwC 

1av5 

-41-



Granskning av del~rsrapport 2016 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner och korumunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen 
(KRL), skyldiga att minst en gång om året Upprätta en särsldlc1 redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 
skall behmidfos av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige be$lutat, Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av direktionens mål för ekonomi och verksamhet . 

.2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. , 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisnl:ngssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts fil' ett väsentlighets- och dskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delärsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är Översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingär i delårsrapporten. Då vår granskning därlör inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2 .3 Revisionskri.terier 
Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § 
KL ska behandlas av respektive kommunfullmäktige. 

Granslmingen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal 1:edovisning 

~ • Råd.et för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i Ö\TI'igt 

• Direktionsbeshit avseende god el~onomisk hushållning 

December 2016 
Kommunalförbundet Medeipi.mkten 
PwC 

2av5 
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Granslming av delärsrapport 2016 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän: 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granslming och analys av det siffermässiga bol<slutet per 
2016-08-31 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt me4 de av direktionen fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattfil:lde som granslmingen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granslmingen är dessutom mer inriktad på analytisk granslming än 
pA substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkens/(.aper och god 

·redovisningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 
perioden är 2 509 tkr (5 057 tkr), vilket är 2 5§0 tkr lägre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar m,ot ett positivt resultat på 3 405 tkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning och ba
lansrälming. 

Vi :har granskat ett urval poster bl.a. av$tämning mot anläggningstegistret för de 
materiella anläggningstillgångarna. Vi noterar att det inte har varit m(}jligt att göra 
en korrekt avstämning mellan huvudbokeu och anläggningsr~gistret. Enligt uppgift 
från förbundsekonomen kommer detta vara möjligt. . först vid årsbokslutet. 

. . 

Kommunalförpundet har inte fullständigt dokumenterade rutiner avseende 
väsentliga processer i verksamheten. Vår bedömning är att det är av stor vikt att 
kommunalförbundet tar fram rutinbeskrivningar för följande processer i verksam-
heten; · 
-försäljning/intäkter, 
- inköp /leverantörer I order/fakturering/lager, 
-löner samt 
- systemdokumentation/instruktioner 

avseende de system som används. Detta för att säkerställa den interna kontrollen i 
processerna och att de informationsöverföringar som sker mellan de systemen är 
tillförlitliga. 

December 2016 
Kommunaiförbundet Medelpunkten 
PwC 

3av5 
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Granskning av delhsrapport2016 

Vid granslmiqg av delårsrapp örten upproärksammades att uppställningen i 
resµltat- och balansräkning inte är i enlighet med R:KR:s rekommendation.. 
Kommunalförbundet bör inför upprättande av årsredovisningen och inför 
kortnnande delårsrapporter se över uppställning i balans- och resultaträkning. 

Bedömning 
I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kohlliluhalfötbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. 

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett resultat om 3 405 tkr vilket överstiger budget 
med 2347 tkr. Detta beror på att försäljning och uthyrning sketi: i ökad omfattning. 

Kommunalförbundet gör inte någon konkret avstämning mot balanskravet i 
delårsrapporten. Dock, som beslcrivs ovan, förväntas ett positivt resliltat uppnås vid 
årets slut 

3.3 God elconomisk hushållning 
3.3.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en viss avstärtmingmot kommunalförbundets finansiella 
mål Målen anges ned~.n: 

1) Att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning 

Kommunalförbundet bedömer att de.kommer att uppfylla målet då prognosen 
pekar på ett positivt resultat oni 3,4 mnkr. 

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat 

Vi anser inte att det finns någon konlcret bedömning av målet i delårsra,pporten. 

Bedömning 

V~r översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt; med 
god ekonomisk hui:ihållning. Dock ser vi det som en brist att det inte finns någon 
konlcret bedömning avseende mälet för kapitalbindningen. 

3.3.2 Målfdr verksamheten 
Direktionen har fastställt 9 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: 
miljö, kund, omvärld, medarbetare och process. Målen följs upp årligen, vilket 
innebär att delårsrapporten inte innefattar någon uppföljning av målen, ej heller 
någon prognos för hur målen kan komma att uppfyllas. 

December 20i6 
Kpmmunalförbundet Medelpunkten 
PwC 
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Granskning av delårsrappo1t 2016 

Bedömning 

Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vilka följs upp först i 
samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon pro
gnos över beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjlig
heterna att målen uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Vi rekommenderar att 
detta görs i kommande delårsrapporter. 

2016-12-07 

Lotten Lasson 
Projektledare 

December 2016 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
PwC 

Anders Thulin 
Ansvarig sakkunnig revisor 

savs 
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Delårsrapport 
Tertial 2, år 2016 

kommunalförbundet Medelpunkten 
01ganisa tionsnu111met 222000 1594 
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Förvaltningsberättelse 

Hänt tmcier perioden 

Under årets första månader avslutades arbetet.med att revidera förbundso·rdningen, me~ tillhörande 
reglemente, och försiaget skkkades ut till medlemskornmunerna för godkännande. 
I saml;land rrne.d att grariskni11geh (lV År~redovlsningen 2015 avslutades gjordes en ny upphandling på 
sakkunniga revisorer. Avtal tecknades med PwC som kommer att biträda revisorerna till och med 
år2018. 

I maj månad genomfördes vårens samråd ilandskrona. Förutom informatloh öm Årsredovisningen 
2015 lämnades informatioh från kom.mutlförbundet S.kåne om aktuell~ strategiska frågor rörande 
H:jälprnedel och förskrivning. lclet nya Häfoo- och sjukvårdsavtalet är ett utvecklingsmål att skapa en 
samordnad rehabilitering och en samordnad hjälpmedelsförsörjning. Det betonas också vikten av att 
kunna erbjuda en jämlik och effektiv rehabilitering in ed hög kvalitet och bättre Fesursutnyttjande. 
Detta tillsammans med Sodalstyrelsens viljelnrlktning om ökad ~elaktighet för den enskilde är frågor 
som på 01ika vis kommer att påverka utvecklingen i både kommunerna ech på Med~lpunkten. 

Den framtida utvecklingen påverkar inte minst våra kommande behov av lokal.er. Kol'ltraktet på våra 
nuvilrande löper ut i februari 2018 och inför upphandling av nya lokaler är det många faktorer att ta 
hänsyn till. Till hjälp och stöd i detta har en konsult anlitats för att ta fram upphandlings1rnderlag och 
följa processen under byggnationstiden. För att förankra frågorna politiskt är en styrgrupp tillsatt 
med ledamöter från direktionen som särskilt följer och diskuterar frågan. 

Vid årets börJan ökade ant~let r:eklamationer av rollatorn Futura vilket anmätdes enligt rutinen om 
incldentrnpport till Läkemedelsverket, som är den liltredande myndigheten. Frågan uppmärks
ammades politiskt i direktionen och efter diskl;!ssion b~sföts att Medetpunkteri ska byta ut de aktuella 
rollatorerna mot nya för a·tt Inte rlsk~ra allvc:irlig skada. 
lncideRtrapporteringen har följts och analyserats av tillverkaren t kommunikation med täkemedels
verket som i augusti meddelade att åtgärder ska vidtas på rollatorer tillverkade under en vjss 
produktions period. 

Uppföljning av mål och mätetal 

Kund 

FÖrskrivarna känner förtroende för Medelpunkten oc:h är trygga med den service och det stöd vi 
.ger 

För att kunna utveckla b.ehovetavstöd åt förskriv:arna har konswtenterna åkt uttkommunetna och 
träffat grupper med förskrivare. Syftet är att ha efl dialog om förväntningar och.på ~fiket sätt . 
Medelpunkten ger ett .bra stöd i deras arbete och på vilket vis det kan b'li bättre. Uppfattningen vid 
dessa möten är att förskrivarna upplever konsulenterna som ett bra stöd, att de är tillgängliga oth 
har en god kompetens att dela med sig utav. For att förenkla för förskrivarna har också 
systemförvaltare förWebSesam en nära dialog och reviderar rutiner, manualer och 
använqarutblldnlngen utifrån frågor och .synpunkter. 
MätRing av måluppfyllelse sker senare under året men bedömningen är att målet kommer att 
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uppnås. 

Brukarna har en positiv upplevelse av.kontc;1kten med Medelpunk.ten 

för att öka der:J positiva upplevelsen i kontakt rnec;I Medelpunkten har konsulenterna tagit fram ett 
underlag för att vid varje utprovning direkt dokumentera ·överensk9mrnelser och göra tydligt vem 
och hur det ska göras. Detta är ett sätt attsakerstäUa vad soro ptaner-as och vem som är ansvarig för 
de olika delarna för att göra dettydligt inte minst mot brukaren. För att också kunna mäta 
bemötande och känsla. efter en kontakt med oss pågår ett ar.bete för att hitta ett bra och enkelt sätt 
att mäta nöjdheten. Vi beräknar kunna påbörja detta under året. 

Medlemskommunernas ledningar är nöjda och trygga I hur uppdraget förvaltas 

Under året så här långt tiarvi haft möte med lednlngsansvariga i den lokala samrådsgruf)pen där 
strategisk;:i och övergripande frågor rörande förskrivning och hjalprnedelsfrågor diskuteras. Gruppen 
har under året uppmärksammat och diskuter-at det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet, Socialstyrelsens 
olika uppdrag på hjalptnedelsområdet, och olika arbetssätt att arbeta på. IJppfättningen är att detta 
är .ett bra forum för att få en gemensam syn och en god grund fiiir utveckling i både kommunerna och 
på Medelpunkten. 
I maj månad hölls vårens samråd i landskrona. Förutom information om Årsredovisningen 2015 
diskutercides det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet och vad det kan komma att lnnebäl'a för framtiden. 
Bedömningen är att kommunernas ledningar är nöjdci med bur uppdraget förvaltas. Mot slutet av 
året kommer måluppfyllelsen att mät-as. 

Omvärld 

Medelpunktens omvärldsbevakning ger förutsättningar till utveckling 

Under årets första månader tiöll konsulenterna tillsammans med föri;0kr:lvare l landskrona en 
utbild.ning I 24-tlmmarspositJoneting. Deft<! var en förenklad utbild~ing som tagits fram utifrån den 
tredagarsutbildning som konsulenterna tidigare varit på och som ettsält at1: sprida kunskapen vidare. 
Vid mässan Hjälpmedel och Välfärdsteknologi som anordnades i lund ~mars var flera från 
Medelpunkten på plats och tog del a.v nyheter, seminarier och möten med andra Intresserade av 
hjälpmedelsfrågor, 
Under hösten ädnplanerat flera olika konferenser och användarm~ten där Medelpm1kten deltar 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevaknlng och förstärka kompetensen i 
verksainheten. · 

Även denna måluppfyllelse ska mätas senare under året. Bedömningen är att omvarldsbevakningen 
som gjorts ger förutsättningartfll fortsatt l:ltvetkling. 

Medelpunkten bidrar till att möjliggöra e~t gemensamt synsätt I förskrivning och hjälpmedelsfrågor 

Utifrån aen omvärlds- ocb kunskapsbevakning som finns dagllgetl I verksamheten har vl ett särskilt 
al'lsvar att sprida kunskapen vidare till kommu.rierti)a. Även om C!.nsvaret f9rförskrivning ech lokala 
riktlinjer ligger hos respektive kornmun fil'lns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att 
uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner fÖr att om möjligt uppnå ~ttgemensamt syn
och arbets$ätt. 
Via Kommunförbundets samverkarisörganisatlon för tljälpmedelsfragor hanteras strategiska frågor 
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för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra .gemern;amt synsatt. För att ytte.rligare· kunna diskutera och 
förankra firågorna .avrapporteras och dis.kuteras frågorna numera också i den lokala ,sam rådsgruppen 
där l·edningsansvariga från medlemskommunerna bjuds in. Detta 0kar möjligheterna till ett 
gemensamt synsätt lfi:irskrivnlngs- öch hjälpmedelsfrågor. Måluppfyllelsen mäts isl'utet av året. 

Medarbetare 

Me~arbetare på Medelpunkten ska trivas och vara delaktiga 

För att uppnå målet om en god arbetsmiijö där medarbetare trivs och utveckl;:is har särskilt fokus 
under aret lagts på arbetsmiljön och Innebörden av en göd arl;ietsrniijö. UtJfrån de traditionella 
måtten på en göd arbetsmiljö är det en högtrJvsel påMede1punkten. Sjukfrånvaron och 
personalömsättnlngen är låg, vi har _ett gott rykte som bekräftas av vi kader som gärna ©nskar att 
stanna .kvar och vid rekryteringar har vi gott om ansökningar:. Arbetet med att skapij en god 
arbetsmiljö har därför, precis som föregående år, fokus på de organisatoriska faktorerna. En tydlig 
struktur kring ledarskap, arbetsorganisation och mål bedöms som viktiga delar för en göd trivsel 
samtidigt som det är en förutsättning för att engagera och oka delaktigheten. 
Under 2(:l16 hc:ir en arbetsmiljöpolicy tagits frarri i dialqg med f;:ickliga organisationer med en 
beskrivning över målen för arbetsmiljön och hur dessa ska uppnås. I den finns ·också en planering för 
hur det systematiska arbetet ska bedrivas under 2016. Utifrån arbetsmiljöpolicyn har sedan 
delegationer för arbetsmiljö- och niiljöansvar tagits fram 0ch skrivits under av respektive chef. 
Uppdrags beskrivningar för olika befattningar är pågående o_ch beräknas vara klart under året för att 
förtydliga uppdraget, ansvar och mandat för varje medarbetare. Underlaget för medarbetarsamtal 
har också reviderats för att den röda tråden mellan de olika dokumenten ska stämma överens. 

I november månad·kommer måluppfyllelsen att mä~as med hjälp av en medarbetarenkät. 

Process 

Medelpunkten arbetar effektivt och ändamålsenligt efter kartlagda processer 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. 
Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både Internt för att effektivisera men också 
externt för att "göra det fätt att göra rätt." 
Under året har systemet utvecklats för att ge möjlighet att använda mobila enheter l'sar;nband med 
plock och utleveranser, clet finns möjlighet c:itt lägga cilla typer av nämtorder direkt i WebSesam i 
stället för att använda fax och det är skapat en elektronisk transportlista vilket tidigare skrevs 
manuellt. Det f.inns också möjlighet för förskrivarni:l att boM fi!A utprovning med .konsulentema direkt 
via WebSesam. 
Att göra de olika momenten direkt i systemet är ett effektivare sätt att arbeta som samtidigt innebär 
en betydligt mer säkrad process för att minska risker:i för fel. 

Som en fortsatt utveckling av mål oc;:h verksamMetsuppföljnlngen ko.mmer processerna för 
ve.rl<samheten att beskrivas I ett processverktyg kopplat till vårt mål- och uppföljningsverktyg. Genom 
detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt som mallår, checklistor och rutinbeskrivningar 
samlas på ett ställe. Detta kommer i ett senare sl<ede ligga tiU ~n!lid för arbetet in ed Intern kontroll. 

5 

Delårsrapport 2016 
Godkänd av direktionen 2016·11·22 § 35 

-50-



Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är god ekonomisk hushållning att änskaffade resurser utnyttjas effektivt och att 
verksamhe.tens Intäkter överstiger kostnaderna med budgeterat resultat eller bättre. För årets första 
åtta månader blev intäkterna 2,5 Mkr högre än kostnaderna. Främsta orsaken till detta är att 
försäljningen blev väsentligt högre än bud.geterat. Att hyresintäkterna lnte l:ta.r ökatjämförtmed året 
Innan beror på att hyrorna inför år 2016 sänktes med 7%. Antalet uthyrda objekt är alltså väsentligt 
störn~ i år än förra året. Vid delårsbokslutet har årets måls·ättnlr'lg uppnåtts och överträffats. 

Kapitalbindningen blir Inte större än budgeterad 

Medelpunkten binder mycket k11pltal l form av hjälpmedel för uthyrning. Värdeökningen sedan 
årsskiftet beror Inte bara på att hyresvolymen har ökat. Det har även skett en påtvingad förnyelse av 
rollatorbeståndet {Futuran). Totalt sett ligger ändå det bundna kapitalet rimligt !<lära den rilv~ som 
hade planerats för år 2016. 

Miljö 

Inköpta ach upphandlade pradukter är av god kvalitet 

Inför en ny 1:1ppliJandlir:ig av rollatorer har ett särskilt arbete gjorts i syfte att öka kvalite.ten på 
produkterna. Detta är en följd av de reklamationer och upplevd fi:)rsämrad kvalitets som vi sett på 
framförallt rollatorer under de senaste åren. Ett nytt avtal ska gälla från 1januari2017 och Inför 
detta tillsattes en särsklld arbetsgrupp redan sommaren 2015. Arbetsgn.:tppen har Inför 
uppha111dllngen scam1at av marknaden efterflera elika rollatormodeHer, köpt in och på oHka vis testat 
produkterna för att tttrona vilka krav som kan ställas för att uppnå god kvalitet. Särskilt arbete har 
också lagts på att stärka skrivningarna kring de kommersiella vlilkoreh I avta le il. 
Modellen med att ~a fram tiriderlaget har varit uppskattat och kommer at.t ligga till grnndför 
kommarride upphal'ldlingar. · 
Ett aktjvt arbete pågår också med att återkoppla kvalitetsfrågor till leverantörerna för att påverka 
utvecklingen. Detta görs både som anmälda reklamationer och avvikelser som i de leverantörs
lippföljningar som r~gelbunc:f~t gerriomförs. 

Andelen rutlstolar och r411latorer som uppnår förväntad livstängd är för närvarande drka ~5%. 

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara I bruk hos mottagare mei' ä~ 90 % av tiden 

Måluppfyllelsen ska mätas vid årets slut. Arbete pågår med att definiera mätetalet. 

Händelser efter andra tertialet 

Under tiden från bokstutsdagen tili dagen för färd(gstiällandet av denna delårsrapport {2016-'1ö-l4) 
har Inget Inträffat som kan anses vara av väsentlig betydelse för att bedöma verk~amheten. 
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Medelpunktens ekonomi 

Verksamhet 

2016 är andra året då delårsrapporten omfattar åtta av verksamhetsårets tolv månader. Eftersom 
delårsboksluten fram till och med är 2014 gjordes recjan e.fter sex måna~er är a1:1gustisiffrorna för 
åren 2012-2014 ·1 t-abellen nedan inte Periodiserade och därmed rnte helt Jämförbara med 2016. 

Medelpunktens verksamhetsvolym har sedan starten haft en stadig oknlng. För åren 2012-2014 
genomfördes årliga sänkningar av hyrespriserna, vilket förklarar at.t hvre.slntäkterna dessa år förblev 
ganska kqnstailta. För år 20i5 gjordes Ingen hyressänkning, med följd att hyreslntäkterna de.tta år 
blev närmare 7 % högre än året innan. Inför år 2016 sänktes hyrorna ·med 7 % med följd att hyres~ 
intäkterna nu är på nästan samma nlvä som året innan. Årets volymökning tycks bli drygt 6 %. 

Tabell 1. Jämförelse av åren 2012-2016 
.. 

Ekonomiska mått 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 

Intäkter, tkr 43 961 42 333 38 775 3~859 37 165 

- Varav fö rsäljn ing 13 962 11681 9816 8 868 10531 

- Varav hyro·r 25747 26181 24 501 23 8_15 no20 
Rörelseresultat, tkr 2509 4 651 4270 998 862 

Bala nsomslutning, tkr 54 752 50056 49607 40217 36553 
- . . 

Eget kapital 16 085 18 223 17845 14 873 13692 

Soliditet% 29,~% 36,4% 36,0% 37,0% 37;5% 

Intäkter, kostnader och resultat 

Resultaträkningen visar att under årets första 8 månader hcir omsättningen varit högre än förväntat. 
Dett;:i beror främst på ekad försäljning av hjälpmedel och ett ökat antal serviceoräer. Hyreslntäkter 
samt transport- och fraktintäkter följer budget rätt väl. 

.På kostnadssidan ligger materialkostnaderna högre än budgeterat, beroende. på den ökade 
försäljnlngeil . Även avskrivningarna liggen1ägot högre efter vårens 1::1tbyte av futura-rollatörerna. 
övriga verksamhetskostnader tigger 1::1nder vad budgeten anger. Personalkostnadema ligger lägre 
beroende på en långtidssjukskrivnfng och övriga e)(terna kost.nader ligger lägre beroende på lägre 
lokalkostnader, tägretransportkostnader och sen<1reläggning av införandet av nya 1T-system . 
.Resultatet efter åtta månader är därför betydligt bättre än förväntat; +2,5 Mkr. 
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E?' · -~ 
puriktell 

. ~ 

Tillgångar 

Jämfört med årets början har Medelpunktens balansräkning ök(!t med 3,1Mkrtill54,7 Mkr. Det 
bokförd<;! värdet på ahl~ggningstillgångar i form av hjälpmedel för uthyrning har ökat med 1,7 Mkr, 
som följd av Investeringar för att täcka det ökade behovet av hyreshjälpmedel. Det bokförda värdet 
på Medelpunktens anläggnlngstillgåmgar för eget bruk har samtidigt minskat med 0,4 Mkr, eftersom 
här Inte hatgjorts hågr~ större Investeringar. Värdet på omsättningstillgångar har ökat med 1,8 Mkr, 
varav baokrn.edel +1,4 Mkr och reservdelslager + 0,4 Mkr. 

Skulder och eget kapital 

Vid delårsbokslutet var Medelpunktens skulder 3816 Mkr och det aktuella egna kapitalet 16,1 Mkr; 
varav 2,5 Mkrar det ackumulerade överskottet under de första två tertialen. 

Soliditet och kassalikviditet 

Soliditeten Vid delårsbokslutet är 29,3 %, det aktuella årsresultatet inräknat, Om det aktuella års
resultatet r.äknas bort blir soliditeten 24,8%. I förbundlsordningens anges målvärdet tiil 2-s,o %. 
Kassalikviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, är vid delårsbokslutet 65 %, vilket är under 
det allmänna riktvärdet 100 %. 

Förväntningar på återstoden av 2016 

Under årets resterande 4 månader väntas inga dnunatiska förändringar i Medelpunktens balans .. 
räkrilng. Det bokförda värdet på anläggningstillgångar kommer troligen att öka med ytterligare cirka 
1 Mkr, varav merparten avser mjalpmedel. Att det Inte ökar mer beror på att det I december kaR 
förväntas en del utrangeringar av gamla hjälpmedel. För omsättningstillgångarna kan förrådsvärdet 
komma att stiga med yttf;'!rlig<;1re 0,2 Mkr, medan bankmedlen mlnskar med cirka 0,3 Mkr. övriga 
fordri111gar förblir på samma totala nivå som nu. -förskottsfaktureringen av rned1emskommunema 
fortsätter som tidigare. Vid årsskiftet kommer regl·eringsfakturor att sändas l!lt, med .differensen 
mellan medl.emskommunernas ver1<1iga förbrukning och den som under det sista tertialet har 
fötskott~fakturerats. t ,~agsläget kan det Inte antas Innebära någon större förändring av fon;lr:ings
läget jämfört med nu. Det totala värdet på Medelpunktens tillgångar bör därför bli cirka 56 Mkr. 

På skuldsidaR förväntas lrtga förändringar. t)et ettåriga banklånet lilos Swedbank, 5 Mkr, förfaller 
först under år 2017 och ~nnan dess behövs Lngen vtterligare upplåning. Skulderna ligger därmed kvar 
p~ å8,7 Mkr. Under det tredje tertialet förväntas resultattillskottet+ 0,9 Mkr, vilket gör att det egna 
kapitalet vid -årsskiftet l'är närma sig 17 Mkr. Summan av eget kapital och externa skulder fär därmed 
hamna kring 56 Mk. · · 

Helårsprognos 2016 
För hela år 2016 är·bedömningen att resultatet blir ett överskott om +3,4 Mkr. Intäkterna förväntas 
följa utvecklingen hittills så att de totala intäkterna blir 66,4 M kr. Materiaikostnaderna förvänt<;1s 
överstiga budgeten, 28,1 Mkr, liksom avskrivningarna; 11,1 Mkr. Utfallet för personalkostnaderna, 
16,1 Mkr, det finansiella nettot, 0,2 Mkr, och övriga externa kostnader, 7,5 Mkr,_ väntas understiga 
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budgeten. Det tredje tertialet förväntas därför ge re.sultattiflskottet 0,9 Mkr vilket för hela 2016 
innebär överskottet +3,4 Mkr. 
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Resultaträkning 

· uifall 
Belopp i tkr Noter 2016.oi-01. 

~2015.os-::i1 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetsintäkter 1 43 783 

Övriga intäkter 2 178 

Summa verksamhetsintäkter 43961 

Verksamhetens kostnader 
Materialkbstnader 3 -18 673 

Övriga externa kostnader 4 -5.072 

Personalkostnader 5 -10437 

Avskrivningar 6 -7155 

St.imma verksamhetskostnader -41337 

Resultat före finansnetto 2624 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 5 

Finansiella kostnader -120 

Finansnetto -115 

Årets resultat 2509 

Utfall He.lårs· .Utfall I% 
Helårs· 

201~-01-01 • Budget av budget 
prognos 

2015-08-31 2016 2016 

41734 : 61812 71% 66200 

$99 235 76% 2ao 

42333 62047 71% 66400 

-
-16327 . . -25 535 73% -28100 
-4 582 . ~8180 62% -7 500 

-9467 -16.517 63% -16100 

-6811 -10427 69% -11100 

-37187 -60 659 68% -62 800 

-
51.46 1388 189% 3600 

-
-

- - 5 

-89 -330 36% -200 

-89 -330 35% -195 

-
5057 1058 . 237% 3405 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Materiella anläggr1ingstHlgå11gar 
Summa anläggningstillgångar 

Om$ättningstillgångar 
Varulager 
Fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättnlngstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
- varav periodens (årets) resultat 

Avsättningar 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga .skulder 
Summa ~kulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

2016-08-31 . 

-
34 957 . 
34957 

' 
5 1€>4 • 
~ 75~ . 
4872 

19 795 

64 752 . 

1:6 085 
2509 . 

16 000 . 
22 6.67 
38 667 

54762 

2M5-12-31 . 

-
33204 
33204 

4726 
10263 
34f7 . 

18406 

51610 

18 ,853 ' 
5839 . 

16 000 . 
i6767 
32757 

51 610 . 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser . . . . 

8eloppitkr 

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsä.ttningar 
Företagsinteckning21r 

Ansvarsf Örbi ndelser 

Not 2016-08-.31 2015-12-31 

Inga Inga 

rnga 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om Inget annat anges 

Delårsrcipporten är upprättad enligt kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL) och 
l enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning {RKR). Tiiiämpade principer 
är desamma som l Årsredovisningen 2015, med samma avskrivningstider som d~. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och Intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Såväl intäkter 
som kostnader har periodiserats om periodiseringsbetoppet uppgår till minst 10 tkr. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om Inget annat anges nedan. 

Anläggnlngstil/gångar 

Medelpunkten har enbart materiella anläggningstillgångar. Huvudparten av dessa utgörs av 
hjälpmedel som hyrs ut till medlemskommunerna. Det bökförda värdet utgörs av 1:1rsptungligt 
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. liksom under föregående år sker 
avskrivning linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med följande avskrivningstider: 

Avskrivningar maskiner o inventarier 
Maskiner och andra tekhlska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 
Datorer 

Fordon 

Avskrivningar hjälpmedel 
KognitionshJalpmedel 
Rollatorer 

Madrasser och sittdynor 
Manuella rullstolar 

Arbetsstolar och lyftar 
Sängar o sänglyftar 
Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 

Fordringar 

5 år 
5 år 

3 år 

5 år 

3 år 
4 år 

4år 
7 år 

8 år 

9 år 
5 år 

Fordringar har efter individuell värderjng upptagits ttll belopp varmed de beräknas infJyta. 

Varula!Jer 

12 
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Till varulager räknas alla tlllbehör tlll hjälpmedel, samt alla reservdelar'. Varulagret har värderats till 
100% av-standardkostnaden (=inkopspriset) avseende dels nyi;nköpta tillbehör, dels begagnade 
tillb.ehor som har återlämnats och rekonditionerats till nyskick. 
Varulagret innehåller även preliminärt värde av godsmottagna men ej fakturaavstämda Inköp. 
Motsvarande belopp redovisas som en interimsskuld. 

13 
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c~ 
~7 

Noter 

Not i Verksamhetsintäkter 
Försäljning hjälpmedel till enskilda brukare 

FörsäiJning hjäJprned~ttill vårdböende 

Försäljning hjälpmedel till övriga 

Hyresiiitäkter för hjälpmedel 

Serviceihtakter 

Frakter och transporter 
Summa ve.rksamhetslntäkter 

Not 2 Övriga intäkter 

Vitesintäkter 

Bidrag och avgifter 

Övriga Intäkter och öresavrundning 
Summa övriga intäkter 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnader för sålt material 

övriga materialkostnader 

Kostnader för köpta tjänster 

Kostnader för sänghantering 
. Summa materialkostnader 

Not 4 Övriga externa kostnader 

lokalkostnader 

Kostnader för maskiner och egna fOrdon 

Kostnader för externa transporter 

Kostnader för komm11nikation och IT 
Kostnader för administration 

Kostnader för utrangeringar 

summa övriga externa kostnader . 

2016-01-Ql 2015-QMll 
- 201ti·08·31 • 2015-08-31 

10 .90,5 ~1~7 

2 745 2 361 

312 183 

25 7.47 26182 

2306 19$7 

1768 1914 

43783 41734 . 

~016c01·01 2015,01-01 
• 2o.l6-Q8~31 ~ 2QU·Q8·31 

2 91 

171 411 

5 97 

178 599 

io16-0J,.Q1 iQlS-01-Qi 
- 2016-08-31 • 2015-08-31 

..:12 591 -106B4 

·3 66l -$2t2 

-1188 -1188 

-1233 ·1233 

~18 673 -16 327 

2016-Ql·Ql 2015-Qi-öi 
- 2016-08-31 • ~Olll·eS-31 

-i312 -1285 

-404 -320 

-7l4 -768 

-1211 -1146 

~1039 -849 
-392 -214 

-5 072 -4 582 
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Not 5 Anställda, peirsonalkostnader, arv9de 

Antal årsanst-ällda 
Varav kvinnor{%} 
Varav män (%) 

Löner, andra ersättnlngarcich. sodq/a kostnader 
Arvoderi och ersättningar till förtrpendevalcla 
löner till anställda 
Sociala kostnader 
Penslonsförsäkrlngsprerriier 
Övriga personalrelaterade kostnader 
su·mma personalkostnader 

Inga avl:a/ . ./Jar trfifffitsoin sätskfft qVgarigs.v,ed-er7ag. 

Not 6 Avskrivriingar 

Avskrivning av maskinero Inventarier 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier och verktyg 
Datorer 
F:ordon 
Förbättringar I hyrd fastighet 

Avskrivning av hjälpmedel 
Rollatorer 
Manuella rullstolar 
Sängar 0 sänglyfta r 
Arbetsstolar 
Hygienhjälpmedel 
Kognltlönshjäf.prnedel 
lyftar 
Madr(!sser o sittdynor 
Övrigt 

Summa Avskrivningar 

2016-0l-IDl 
-2016-08-31 

28 
9 (32%) 

19 f68%) 

-297 

-7 344 

-2 32.0 

-379 

-97 

-10 437 

2016•01-0i-
2016-.08-31 

-189 
-S(i) 

-113 

-109 

-29 

·496 

-1312 
-1 no 

-604 
-386 
-377 
-77 

-166 
-1277 

-690 

-6659 

-7155 

2015-01-01 
- 2015-08-31 

27 

8 (30%) 

19 (70%) 

-310 

-6717 

-4 lSÖ 

-426 

136 

-9467 

io1s-ö1-01-
2015-08.:'.U 

-187 

-S6 
-157 

-73 

-22 

.495 

-134~ 
-1486 

-632 
-340 
-33·8 
-78 

-154 
-1261 

-6S4 

-6316 

-6 -811 

15 
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Not 7 Materiella anläggnlngstillgångai' 

Ackumulerade anskaffningsvätden 
Vid årets början 

Nyanskaffningar 

orr1klassificeringar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anska/fnlngsviirden 

Ackumulerade avskrivningar t?nligt plan 
Vid året$ början 

Om klassificeringar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens fårets) avskrivning enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 
Nedskrhtning av värdet på rollator Futu.ra 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 8 Varulager 

Hjälpmedel på lager 

Plockade hjälpmedel 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 9 Fordrjngar 

Kundfordringar 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

övriga fordringar 

Summa Fordringar 

Not 10 kassa öch banl~ 

Kassa 

Bahkmedel 

Placeringskohto 

2016-08·31 

98024 

13448 

-4191 

-7 595 
99686 

-64489 

89 

7158 

-7156 

-64398 

-331 

34957 

2016.-08-31 

5034 

130 

5164 

2016-08-31 

8682 
576 
485 

16 

9759 

2016-08-31 

3 
4869 

201~·12·:111 

95168 

17983 

-5 740 

-9 ~87 

98024 

-63 218 

208 

8 821 

-10300 

-64489 

-3111 

33204 

2DlH2·31 

4 706 

130 

-1,10 

4 726 

2015-12-31 

9153 

2 

1106 

2 

10263 

2015-12-31 

1 

~41.~ 
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Summa Kassa och bank 

Notll Eget kapital 

Vid årets början 

Återbetalt till medlemsk0mmunerna 

Periodens (årets) resu1tcit 

Peri_od(!ns (:årets) utgående kapital 

Not 12 LåflgfristigC! skulder 

Banklån, Swedbank 

Summa Långfristiga skulder 

Not 13 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Banldån, Swedbank 12-månaders 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensions-kostnad lnkt löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader (In lev. !EJ FA) 

Betalda förskott från medlemskomrnunerna_ 

Fakturerade, ej Inbetalda kommunförskott 

Övriga .poster 

Summa Kortfristiga skulder 

4872 

2016-08-31 

18853 

-5 277 

2 50.9 

16085 

2Öi6-08-31 

16000 

16000 

2016-08-31 

2848 

2 965 

237 

5000 

963 

570 

489 

513 

2040 

6537 

505 

22667 

3 417 

2015-12·31 

18547 

-4972 

s i1s 

18 853 

2015-12-31 

16000 

16000 

2015-12-31 

4-886 

4 

236 

866 

558 

764 
144 

427S 

4316 

708 

16 757 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-09 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000026/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ramprogram 

Samråd har skett med: 
Teknik och service 
It-chef Anders Björk 

Tjänsteskrivelse 

Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa de riktlinjer 
som ska gälla för vård- och omsorgsboende i Båstads kommun, med ändamålsenliga lösningar 
för ett bra boende, god omvårdnad och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. 
Ramprogrammet har en allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett vård-
och omsorgsboende. 

Aktuellt 
Båstads kommun har beslutat att bygga ett vård- och omsorgs boende i Förslöv. Ramprograin
met är tänkt att fungera som ett styrdokument för nybyggnationen av boendet i Förslöv. 
Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har med syfte att säkerställa att 
kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnation av vård- och 
omsorgs boende. Ramprogrammet ska fungera som styrdokument för både ombyggnation 
och vid nybyggnation, samt skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer så att de 
uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer. 

Övervägande/framtid 
Förberedelse och planering kring vård- och omsorgs boendet i Förslöv måste påbörjas i mitten 
av 2017 inom vård- och omsorgsverksamheten. Det finns behov av att nyrekrytera en enhets
chef som kan påbörja planeringen av boendet. Enhetschefskostnaden beräknas vara 750 tkr 
per år i ordinarie drift och ska ingå i ordinarie budget, men fram tills att det är full beläggning 
av boendet finns inte full teckning för detta. 

Behovet av lägenheter inom vård- och omsorgboende kommer att öka i Båstads kommun. 
Båstads kommun har idag en lägre andel boende i vård- och omsorgs boende än Sveriges 
genomsnitt. Skillnaden i behov blir betydande om beräkningarna grundar sig på dagens nivå i 
Båstads kommun där drygt 8% av befolkningen över 80 år bor inom vård- och omsorgs boende 
eller Sveriges nivå där cirka 13% av befolkningen över 80 år bor på vård- och omsorgs boende. 
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Nedan ses en tabell med beräkning i ljuset av Båstads data, men också effekten om det med 
tanke på kommunens demografi ökar till Sveriges genomsnitts nivå. 

65-79 år 65-79 år 80+ år 80+ år 

År 
Båstads Sveriges Båstads Sveriges 
nivå nivå nivå nivå 

2016 19 36 95 151 
2017 20 36 99 158 
2018 20 36 102 163 
2019 20 36 105 168 
2020 20 36 110 176 
2021 20 36 113 181 
2022 19 36 121 194 
2023 19 35 130 208 
2024 19 35 138 220 
2025 19 34 145 232 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ramprogrammet för vård- och omsorgsboende i Båstads kommun 
godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag inför 
nybyggnationen av vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

3. Kommunstyrelsen föreslås besluta om tillägg i budgeten på 350 tkr för 2017 för 
finansiering av enhetschef för nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Till full 
beläggning föreligger kommer ett ökat behov finnas även för 2018. 

Båstad enligt ovan. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Ramprogram 
För vård-och omsorgsboende i Båstads kommun 

med inriktning somatik 

Vård- och omsorgsnämnden 
Februari 2017 
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Innehållsförteckning 

1. Introduktion 
Syfte och bakgrund 
Lagar som styr 
Placering 
Målgrupper 
Övergripande målsättning för boendet 

2. Den inre miljön 
Tankar och känslor att ha med sig 
Första mötet 
Färgsättning 
Golven 
Väggar 
Dagsljus 
Belysning 
Inneklimat 

3. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 
Allmänt 
Den enskilda lägenheten 

:>- Flexibilitet för parboende 
:>- Entre/hall 
:>- Pentry 
:>- Vardagsrum 
:>- Hygienrum 
:>- Förvaring 

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
:>- Kök med matplats 
:>- Allrum 
:>- Korridor 
:>- Balkong/uteplats 

4. Allmänna utrymmen för gemensamma aktiviteter 
>- Samlingsrum 
>- Små träffpunkter, målpunkter 
>- Glasrum 
>- Rum för hår- och fotvård 

5. Ekonomiutrymmen 
Inom boendeenheten 

:>- Tvättstuga 
:>- Skölj 
:>- Städ på boendeenheterna 
:>- Förråd 
:>- Sophantering 

Utanför boendeenheterna 
:>- Tillagningskök 
:>- Sambandkök, samlingsrum, ev. cafä, kiosk, restaurang 
:>- Varutransporter -varuintag 

2 (17) 

sid 

4 

5 

7 

10 

11 
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);> Central grovtvättstuga 
);> Städcentral 
);> Centralt soprum 
);> Riskavfall 
);> Centrala förråd 

6. Personal utrymmen 13 
Inom boendeenheterna 

);> Kontor för rapportering 
~ Personaltoalett 

Utanför boendeenheterna 
);> Expeditioner 
);> Reception 
);> Vilrum 
);> Personalrum 
);> Omklädning/ dusch/wc 
);> Fastighetsskötsel och vaktmästeri 

7. Teknik 14 
);> Mobiltäckning 
);> Brand 
);> El - reservkraft 
);> TV 
);> Hörslingor 
);> Passage system 
).>- AV-utrustning 
);> Trygghets larm 
);> Nätverk 
);> Datakommunikation· 
);> Telenät 
);> Åskskydd 
);> Generellt 

8. Boendets yttre närmiljö 16 
);> Entren 
);> Parken - trädgården 
);> Varuintag 
);> Parkering 
);> Cykelställ 
);> Uteplats för personalen 
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1. Introduktion 
Syfte och bakgrund 

4 (17) 

Det här programmet vänder sig till Dig som ska rita, projektera och bygga om eller bygga nytt 
vård- och omsorgsboende i Båstad. Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har 
med syfte att säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på bygg
nation av vård- och omsorgsboende. Vidare ska programmet skapa en samsyn mellan kommu
nens berörda aktörer så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga 
miljöer. Programmet ska även ses som en generell plattform för all ny- och ombyggnation av 
vård- och omsorgsboende inom Båstads kommun men har fokus på ett modernt vård- och 
omsorgsboende i Förslöv. 

Lagar som styr 
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen erbjuda god omsorg utifrån enskildas önskemål och be
hov. När detta inte längre kan tillgodoses i den enskildes hem, ska kommunen erbjuda ett boende 
anpassat för den enskildes behov. Inom vård- och omsorgs boendet ska den enskilde kunna erbju
das trygghet, omsorg och service samt hälso- och sjukvård av personal med rätt kompetens. 

Den verksamhet som ska bedrivas och husens utformning styrs av en rad lagar, till exempel Soci
altjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen 
med flera. Inblandade aktörer har att förhålla sig till samtliga aktuella lagar, även de ej nämnda 
här. 

Placering 
Placering av byggnaden ska säkerställa en trygg och säker utemiljö. En god utemiljö ska eftersträ
vas och prioriteras. Förråd och eventuella andra byggnader ska placeras på fastigheten så att det 
skapas rumslighet och vindskydd. Det får dock inte blockera viktiga siktstråk. Säkert och funkt
ionellt trafiksystem där flöden och logistik planeras i samråd med verksamheten för att optimera 
grönytornas disposition. Hänsyn ska tas till sol- och vindförhållanden och vid behov ska åtgärder 
för skydd mot buller vidtas. Placering och utformning ska försvåra möjlighet till skadegörelse. För 
att maximera grönytan kan fler våningsplan byggas. Utformning och placering av entreer och 
varumottagning ska vara lätt att hitta. 

Målgrupper 
De som får plats på ett vård- och omsorgsboende har ett vårdbehov som är så omfattande att be
hovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte längre kan tillgodoses i en ordinär bostad. 
Vårdbehoven kan vara både fysiska som psykiska. Detta vård- och omsorgs boende har ett starkt 
fokus på bra livsmiljökvalitet för personer med somatiska sjukdomar och är inte planerat för 
vård- och omsorgstagare med kognitiv nedsättning. 

Övergripande målsättning för boendet 
- Våra vård- och omsorgsboenden ska erbjuda ett gott liv för de äldre som bor där. 

- Respekten för de äldres integritet, trygghet och valfrihet ska utgöra grunden för boendet. 

- De äldre ska i en trygg, lugn och hemlik miljö få en god vård och omsorg. Människan i centrum 
i ett modernt boende. 

- Vi ska erbjuda möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro oavsett hälsotillstånd. 

- Våra vård- och omsorgsboenden är också en arbetsplats och våra anställda ska ha en god 
arbetsmiljö. 

Miljöer såväl exteriöra som interiöra ska verka för att stödja så att målen uppfylls. 
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2. Den inre miljön 

Tankar och känslor att ha med sig 
Ett vård- och omsorgsboende utgör för många äldre hela det livsrum som finns till förfogande. 
När krafterna sinar på ålderns höst och orken att ta sig ner på staden eller bort till parken inte 
längre finns, då flyttar vi torget och parken till vård- och omsorgsboendet. Samhället kommer till 
de äldre när de själva inte orkar komma till samhället i liten skala och i våra tankar när vi bygger. 

Min boendeenhet är mitt kvarter och här har jag min lägenhet. Vi är 12 stycken som bor i vårt kvar
ter. Här finns olika små platser där vi kan träffas, sitta ner och prata eller bara vara för sig själv. På 
serveringen får vi god mat och vi kan även sitta ute och äta ibland. Vi har det fint och bra här. 

När jag vill gå ner till centrum går jag till foajen, samlingsrummet eller biblioteket. Det är där det 
händer saker - bio, underhållning, gymnastik med mera och där finns människor, där finns något att 
titta på. jag kan faktiskt också få en fika där och ibland äter vi alla i kvarteret lunch där. 

Vägen ner till centrum är spännande och trevlig att gå. Där finns små ställen där vi kan sätta oss 
eller bara stanna till och titta ut på omgivningen, följa årstidernas växlingar. Ibland träffar jag nå
gon som också ska gå ner eller som är på väg hem. Kanske stannar jag och pratar men det är inte 
alltid jag orkar, fast det är ändå roligt att träffas. 

jag tycker om att det är nära till trädgården, parken och naturen nu när inte benen orkar så mycket 
och det är bra att jag kan gå ut och inte behöver gå vilse. Alla dörrar ut är breda så att även om jag 
är sängliggandes kan komma ut och få njuta av frisk luft. 

Vill jag inte gå ut någon dag kanjag sitta inne i vårt ljusa glasrum och se naturens skiftningar sam
tidigt som jag njuter av en kopp kaffe. 

Vård- och omsorgsnämnden eftersträvar småskalighet och en hemlik miljö med människan i 
centrum i alla vård- och omsorgs boenden. 

Första mötet 
Huset är vackert att titta på, omgivningen gärna lummig och behaglig. En tillgänglig utemiljö som 
inbjuder till utevistelse. Marken är jämn, det finns ledstänger, bänkar att sitta på i de olika rum
men i trädgården och något rogivande att titta på. Bilarna kan lätt komma till entren och stanna 
nära. Det känns positivt att komma in, behagliga färger, välkomnande, ett par sittgrupper där bo
ende och besökare kan slå sig ner, kanske ett akvarium att vila ögonen på, någon kommer och 
pratar och hjälper den som inte hittar. Rum som uppmuntrar till spontana möten och olika aktivi
teter så väl ute som inne. Vill vård- och omsorgstagaren dra sig tillbaka ska den egna lägenheten 
upplevas som ett vanligt boende i så stor utsträckning som möjligt. 

Det första mötet med boendet är viktigt framför allt för de som ska bo och arbeta där men även 
för besökare och anhöriga. En känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet ska förmed
las. Ett modernt boende med människan i centrum. 

Färgsättning 
Färgsättning ska tydliggöra miljön och underlätta orienteringen för de boende. Färgsättningen 
ska präglas av ljusa och varma färger. Gärna inslag av trä på snickerier och fast inredning för att 
ge en varm och ombonad känsla. Dörrar som endast används av personalen ska vara diskreta och 
smälta väl in i väggen. Vid färgsättning av golv, trappor och övrig inredning ska hänsyn till 
synsvaga tas. 
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Golven 
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som det är ljuddämpande, komfor
tabelt att gå på och tillräckligt mjukt vid fall. Golven ska vara lättstädade och i de flesta fall tåla 
våta städmetoder. I våtutrymmen ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entren 
ska golvbeläggning fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i lokalen. Golvmaterialet ska ha 
låga kemiska emissioner. Allergiframkallande material får inte förekomma. 

Ett golv kan inge otrygghet där olika färger möts om kontrasterna är stora, det kan upplevas som 
nivåskillnad eller hål. Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv 
bör undvikas eftersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. 

Väggar 
Väggarna ska ha en slät yta och vara utförda av lättskötta och tåliga material. 

Dagsljus 
Rum där personer vistas i mer än tillfälligt ska ha god tillgång till dagsljus. Med åldern följer både 
ett ökat behov av ljus och en ökad känslighet för bländning. Solen är en viktig energikälla för äldre 
varför det är viktigt att orientera hus och fönster så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att 
titta ut. Fönster förses med solavskärmning och det ska finnas möjlighet att mörklägga i alla rum. 
Samtliga rum ska ha minst ett öppningsbart fönster. Alla fönster ska ha låga bröstningar så det är 
möjligt att titta ut från en säng eller från en rullstol. 
Belysning 
En genomtänkt och varierad belysning understryker rummets olika funktioner och underlättar 
orientering. Allmänbelysning tillsammans med punktbelysning och dagsljus ger en variationsrik 
belysning av olika karaktär. Genom att modulera rummet med olika typer av ljus blir upplevelsen 
av rummet starkare till exempel kan växter och konstverk belysas och skapa hemkänsla, trappor 
kan förses med ledljus och trappräcken belysas för att underlätta för synskadade. Belysningen ska 
vara programerbar, dimfunktion är önskvärt. 

Inneklimat 
Med anledning av den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett 
behagligt boende. Temperaturen inomhus ska vara åtminstone 22 grader. Utvändigt där solav
skärmning i soliga lägen är ett måste, plats och förberedelse för att i framtiden kunna koppla in 
komfortkyla ett annat. 
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3. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 

Allmänt 
Byggnaden ska kännetecknas av god ljudisolering med ljuddämpande material. Alla utrymmen 
ska utformas med tanke på den boendes eventuella behov av förflyttning med rullstol eller gång
hjälpmedel. Långa korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvikas. Material som 
används ska vara av god kvalitet, slitstarka och vara lätta att rengöra och underhålla. Allergifram
kallande material får inte förekomma. 

En bostad i ett vård- och omsorgs boende består av den egna lägenheten samt del i gemensamma 
utrymmen. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för avskildhet och 
umgänge. 

Boendet har totalt 48 lägenheter fördelat på två plan. Varje plan/boendeenhet består av 24 
lägenheter och det är 12 lägenheter i varje flygel. Det ska finnas en matsaljaktivitetsrum i varje 
flygel samt en större gemensam matsal och allrum på boendeenheten. 
Avstånden mellan boendeenheterna och allmänna utrymmen ska så långt det möjligt minimeras. 

Den enskilda lägenheten 
En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens funkt
ion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas - om än i mindre skala. Utrymme för att sova, 
äta, förvara sina saker etcetera. En boende med funktionsnedsättning ska själv utan hjälp kunna 
röra sig i lägenheten och mellan samtliga utrymmen inom byggnaden. Nivåskillnader i golv får 
inte förekomma i lägenheten eller mellan andra utrymmen. Inför varje ny- eller ombyggnation 
ska det finnas möjlighet att ta tillvara den nyaste tekniken i lägenheterna. Lägenheten bör vara 
30-35 kvm för att fungera bra. 

Flexibilitet för parboende 
Några lägenheter på varje boendeenhet ska förberedas så att öppning/ dörr mellan två lägenheter 
på ett förhållande enkelt sätt kan tas upp och ge möjlighet för dem som vill och kan nyttja två 
lägenheter som en tvårumslägenhet. När behovet inte längre finns ska öppningen lätt kunna 
sättas igen och lägenheterna åter nyttjas. 

Entre/hall 
Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och be
vara den boendes integritet. 

Funktionskrav 
I hallen ska finnas plats för rullstol, hatthylla, tre garderober, medicinskåp med mera. Säng ska 
kunna rullas ut från rummet. Hallen kan med fördel innehålla pentry, se nedan. 

Pentry 
Pentry bör endast ses som ett litet komplement till det rejält utrustade gemensamma köket. 
Pentryt kan med fördel placeras i hallen. 

Funktionskrav 
Möjligheten att förvara kylda drycker och lite mat, kunna ta ett glas vatten, diska, koka kaffe och 
motsvarande. Ej avsett för matlagning. 

Vardagsrum 
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till 
dagsljus ska vara mycket god och fönster ska ha en låg bröstning. 
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Funktionskrav 
Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Detta för att personalen ska 
kunna arbeta på båda sidor om sängen, men också för att de boende själva ska kunna bestämma 
var sängen ska stå. De ska också kunna ta sig i och ur sängen från båda håll med hjälp av rollator 
eller rullstol. Sängen ska också, med boende liggande i, kunna rullas ut från rummet I rummet ska 
också finnas utrymme för matbord och sittgrupp så att de boende kan umgås med sina anhöriga 
och vänner. Alla vardagsrum förses med traversskenor för taklift med lyftområde över säng samt 
utrymme för överflyttning till rullstol, hygienstol etcetera. Om möjlighet finns ska traversskenor 
löpa in i hygienutrymmet. 

Hygienrum 
Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien, med eller utan assi
stans. Hygienutrymmet ska förses med tvättmaskin och torktumlare, detta av hygienskäl så att 
eventuella smittor inte ska spridas med transport av tvätt. 

Funktionskrav 
Utformning och storlek ska vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan användas 
och manövreras inom hygienutrymmet. Duschbrits ska kunna få plats, eventuellt med diagonal 
placering. Tvättmaskin och torktumlare ska placeras i schakt minst 30 centimeter ovan golv, med 
möjlighet att stänga för med skjutdörrar eller motsvarande. 

Förvaring 
Förvaringsutrymmena i lägenheten bör vara generöst tilltagna. Till lägenhet ska också finnas så 
kallat lägenhetsförråd som dock kan delas med andra. Dessa förråd kan vara placerat på vind, 
källare eller motsvarande. 

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
De gemensamma utrymmena är den plats där det erbjuds kan få gemenskap och samvaro i kon
trast till den enskilda lägenhetens avskildhet. Här är det möjligt att äta måltiderna ihop, titta på 
TV och umgås så långt krafterna tillåter. 

Kök och matplats 
Köket med matplats ger ett sammanhang för de äldre. Känslan av delaktighet ska kunna finnas 
även om den enskilde boende inte kan vara med. De boende som vill och orkar ska ha möjlighet 
att delta i köksarbetet. 

Boendeenhetens kök utgör teoretiskt bostädernas "huvudkök". I den dagliga verksamheten sköts 
boendeenhetens mathantering av boendets personal. Här tillreds frukost, görs eftermiddagskaffe 
och mellanmål medan huvudmålen kommer från kostenheten, Teknik och service. Köket ska vara 
en god arbetsplats med genomtänkt logistik för en rationell hantering. 

Matplatsen ska erbjuda möjlighet till att sitta vid större bord eller vid skilda platser men också i 
mindre matsal i varje flygel. Det ska finnas möjlighet att duka långbord så att alla 24 boende får 
plats, även rullstolar. Köket ska ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till trivsamma 
måltider. 

Funktionskrav 
Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och tillreda enklare mat samt hantera boendets disk efter 
gemensamma måltider. Köket ska enkelt kunna avgränsas mot övriga gemensamma utrymmen 
om behov finns. Lösning med tex barkök eller köksö ger avgränsning men skapar ändå närvaro 
i köket 
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Allrum 
Rummet ska ge hemkänsla och vara en naturlig träffpunkt för de boende inom enheten. Genom 
sin placering, sin storlek, utformning och möblering ska rummet upplevas som bostadens 
vardagsrum och inte som ett "dagrum". Ej heller vara del av kök eller matplats. 

Funktionskrav 
I vardagsrummet ska finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer för umgänge, TV med mera. 
De som använder rullstolar ska kunna ta sig fram och delta i samvaron. 

Korridor 
Korridorer ses främst som ett kommunikationsutrymme och ska erbjuda säker förflyttning med 
och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till gagn för boendeytan. Siktlinjer, koppling till 
utemiljön. 

En korridor kan dock förvandlas till något positivt: 

En "korridor" med fönsterväggar ger en positiv känsla med dagsljus och energi, det är möjligt 
att stanna upp och titta ut, vara delaktig. Det blir lite av galleria, det händer något. Använd kor
ridorer, passage, gallerior etc. som ett inre gaturum som inbjuder till rörelser och upplevelser. 

Funktionskrav 
Korridor ska medge enkel förflyttning av sängar, med boende liggande i, in och ut ur lägenheten. 
De boende ska själva också tryggt kunna förflytta sig i korridoren. Två standardrullstolar ska 
kunna mötas. 

Balkong/uteplats 
Balkongen kan vara den enda formen av utevistelse som kan erbjudas vissa boende. Balkongen 
ska därför så långt möjligt vara anpassad för detta ändamål och vara regn- och vindskyddad samt 
kunna solavskärmas. 

Funktionskrav 
Balkongen ska ge en lugn och trygg utevistelse för de äldre. Såväl rullstol som säng ska kunna 
rullas ut på balkongen. 
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4. Allmänna utrymmen för gemensamma aktiviteter 

De som bor på ett vård- och omsorgsboende vill ha ett socialt liv som alla andra och det ska finnas 
utrymmen för detta. De flesta vill fortsätta med sina intressen funnits tidigare i livet och kunna 
fylla sin dag med det som är viktigt. Det är viktigt att även som gammal och/ eller sjuk ge sitt liv 
ett innehåll. 

Möjligheter till syselsättning som att lyssna på föredrag, musik, ha gymnastik, spela bingo, sjunga, 
delta i studiecirklar eller gudstjänst, ska finnas på boendet. Detta är livsbejakande och hälso
främjande liksom att kunna dra sig undan och fira högtidsdagar med sina närmaste. 

Samlingsrum 
Rum för gemensamma aktiviteter tex underhållning, bingo, föredrag, gymnastik, gudstjänster, 
julbord, midsommarfest. 

Funktionskrav 
Samlingsrummet ska tillsammans med andra utrymmen som kan integreras med samlingsrum
met, rymma 65 personer vid bordsittning samt även fungera för musikevenemang, gymnastik 
med mera. 

En planlösning där rummet delvis redan är avdelat till minst två mindre rum, för att såväl kunna 
delas av helt som öppnas upp och ge utrymme för 60 personer i biosittning. Detta för att vid 
mindre sammankomster slippa den ödsliga känsla som stora samlingssalar ger. Närhet till och 
kontakt med allrummet för att vid till exempel julmiddagar kunna sitta tillsammans är av ett 
värde (bordssittning, se ovan) 

Då även äldre utifrån besöker olika evenemang ska kapprum med toaletter och utrymme för rull
stolar och rollatorer finnas i anslutning till samlingsrum. Möjlighet till enklare förberedelse av 
fika ska finnas. 
Se vidare under punkt 5 "Samband kök, samlingsrum, cafä, kiosk, restaurang ... 

Små träffpunkter, målpunkter 
Alla möten eller händelser sker inte organiserat eller i storgrupp. Därför ska det finnas små sitt
hörnor, utkikspunkter med mera, där det är möjligt att några boende och/ eller besökare sitter 
ner tillsammans eller var för sig. 

Glasrum 
Boendets glasrum ska hålla inomhustemperatur så att går att vistas där året om. Rummet ska 
rymma två bord med fyra-sex platser vardera. 

Rum för hår- och fotvård samt bad 
Rum där kundernas frisör eller fotvårdare kan komma och sköta hår och fötter. 

Funktionskrav 
Ska uppfylla miljö- och hälsas grundkrav för tänkt verksamhet vilket innebär att det ska finnas 
handtvättställ, utslagsback och arbetsbänk med spegel samt eluttag i bekväm arbetshöjd för hår
tork med mera. Rummet kan samutnyttjas med annan verksamhet, till exempel bad. Halksäkra 
golv ska finnas. 
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5. Ekonomiutrymmen 

Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, skölj, förråd, städ och 
sophantering, både inom och utom boendeenheterna. 

Inom boendeenheten 
Tvättstuga 
På boendet ska hyresgästernas egen tvätt så långt det är möjligt hanteras inom den enskilda 
lägenheten, se under punkt 3 Hygienrum. 

Skölj/ desinfektionsrum 
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De medicinska och hygieniska kraven ökar eftersom de som idag kommer till vård- och omsorgs
boende ofta har stora omvårdnads behov. Skölj ska finnas på varje avdelning eller minst en per 
våningsplan beroende på hur boendeenheterna är placerade. Skölj en ska ha ingång från korridor 
och en genomtänkt placering. 

Funktionskrav 
Plats för spoldesinfektor med avställningsytor för smutsigt och rent. 

Städ på boendeenheterna 
Mindre utrymme för städutrustning att användas av boendeenheterna ska finnas inom varje 
boendeenhet. 

Funktionskrav 
Närutrymme för städutrustning och städmaterial till boendeenheten. Utslagsvask ska finnas. 

Förråd 
Behovet av närförråd inom boendeenheten ska tillgodoses. Förråden förses med hyllor. 6-8 kvm. 

Sop hantering 
Den miljöpolicy som finns i Båstads kommun ska följas. Sophanteringen ska placeras för såväl 
källsortering som arbetsvänlig hantering för personal. Det blir ofta mycket sopor på ett vård- och 
omsorgsboende varför samband och avstånd måste studeras noga. 

Funktionskrav 
Transporter med sopor ska minimeras för personal på boendeenheterna. Kan "sopnedkast" an
ordnas i boendeenheterna är detta en möjlig lösning. Möjligheterna till sopsug ska alltid studeras. 

Det är en fördel om sopkärl med mera kan transporteras utan att passera de delar där de boende 
vanligtvis vistas. 

Utrymme och utrustning för källsortering ska säkras inom respektive boendeenhet. 

Utanför boendeenheten 
Tillagnings kök 
Köket dimensioneras för matlagning från grunden. Ytor och utrustning diskuteras i samråd med 
ansvarig på måltidsservice. Möjlighet att förse samlingsrum och eventuell cafädel med mat och 
fika ska finnas, se nedan. 

Samband kök, samlingsrum, eventuellt cafä, kiosk, restaurang 
Köket ska på enkelt sätt kunna betjäna samlingsrummet med mat och fika vid evenemang. Här 
bör också finnas en liten cafähörna/servering så att såväl besökare som personal kan köpa en 
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kopp kaffe eller en middag. Storleken på cafä/servering/samlingsrum bestäms med hänsyn till 
möjligheterna till samutnyttjade med övriga lokaler för samvaro, lounge eller andra möjligheter. 

Varutransporter - varuintag 
Stora mängder förbrukningsmaterial, hjälpmedel etcetera används på ett särskilt boende. Leve
ranserna kommer i stora pallar och hanteras ofta med pallyftar. Det är viktigt att studera hante
ringen av sådant material, såväl mottagning och inlastning i huset som transport inom huset. 

Mottagning av varor får inte ske genom boendets huvudentre. Särskilt varuintag ska skapas i an
slutning av huvudförråd eller nära till hiss till sådant förråd. Porttelefon kan eventuellt behövas. 

Central grovtvättstuga 
En tvättstuga för grovtvätt ska finnas. Denna betjänar samtliga boendeenheter. 

Funktionskrav 
Ska klara tvätt och torkning av bäddmadrasser, täcken med mera extra maskiner ska finas som 
reserv när någon av lägenhetsmaskinerna behöver repareras. 

Städcentral 
Central städcentral för utrustning för städning av allmänna utrymmen. 

Funktionskrav 
Utrymme för städmaskin, mopptvättmaskin, städutrustning, städmaterial med mera och ska 
fungera som centrallager för mindre städutrymmena på de olika planen. 

Centralt soprum 
Där centralt soprum inom huset inte är möjligt ska avståndet från huset till utvändigt soprum 
minimeras. Sopkärl från boendeenhet ska kunna köras till soprum väderskyddat och utan att 
passera huvudentre. 

Möjlighet till kompostering av matavfall och växter ska studeras. 

Riskavfall 
Utrymme ska finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall. 2 kvm. 

Centrala förråd 
Centralt förråd för förbrukningsmaterial bör finnas i nära anslutning till varuintag eller goda 
samband mellan varuintag - hiss - förråd. Ca 20kvm eller 2 x 10 kvm. Förråden förses rikligt med 
hyllor. 

Utöver centralt förråd för förbrukningsmaterial och närförråd, ska ett förråd finnas för hjälpme
del, julsaker med mera. Ett sådant förråd kan finnas i källare eller på vind, om hiss finns. 
Storlek: 15 kvm. 

Förråd för trädgårdsmöbler ska också finnas men behöver inte vara uppvärmt. Lämplig storlek 
ca40 kvm. 
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6. Personalutrymmen 

Med personalutrymmen menas kontor, omklädningsrum, vilrum, personalrum och konferensrum. 

Inom boendeenheten 
Kontor för rapportering 
Arbetsmiljökrav som sekretesskrav leder till att personalen behöver ett litet kontor på respektive 
boendeenhet för administration, rapportering, samtal med anhöriga. Rummet bör ha dagsljus. 

Funktionskrav 
Om planlösning medger kan två boendeenheter samnyttja ett kontor. I annat fall ska ett kontor 
för rapportering finnas per boendeenhet. Här ska finnas plats för skrivbord, förvaring, arbets- och 
besöksstol. 

Personaltoalett 
Personaltoalett ska finnas. 

Utanför boendeenheten 
Expeditioner 
Tre kontor - för enhetschef, sjuksköterska, planerare/datorrum, ska finnas Ett av dessa ska föru
tom arbetsplats även ha utrymme för liten sittgrupp, till exempel ett runt bord och fyra stolar. 
Rummen ska ha dagsljus. Rum/förråd för kopiering, skrivare, kontorsmaterial med mera ska 
finnas i närheten. 

Reception 
Möjlighet till reception och mottagning av besökare/gäster ska finnas i anslutning till huvuden
tren och kan kombineras med kontorsrum. 

Vilrum 
Utrymme där personalen kan vila ostört ska finnas. 

Personalrum 
Personalrum bör placeras centralt i huset och ska vara ett utrymme med fullt dagsljus. God plats 
för minst 12 personer. Utrustas med kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin, beredningsyta, över
skåp samt vatten och avlopp. 

Funktionskrav 
Personalrum ska ge personalen möjlighet till rast i avskildhet utanför boendeenheten och möjlig
het att äta, fika och motsvarande. 

Omklädning/ dusch/wc/tvätt 
Separat utrymme för omklädning, dusch och wc för personal ska finnas. Det ska finnas möjlighet 
för tvätt av personalkläder. 

Funktionskrav 
Personalen ska ha möjlighet att ostört byta om från privata kläder till arbetskläder. Separata 
rum/ delar för damer och herrar. Här bör möjligheter till flexibel rumsfördelning studeras så att 
godtagbar avgränsning mellan herr och dam uppnås. 

Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Utrymmen för fastighetsskötarens behov, till exempel förråd för skyfflar, snöslunga, gräsklippare, 
verktyg ska finnas. Behovet diskuteras med fastighetsägaren. Utrymme för vaktmästarens behov 
ska också finnas. 
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7. Teknik 

Nedan ges endast en liten översikt över den teknik som behöver byggas in i ett modernt vård- och 
omsorgsboende. Inför projekteringen behöver ingående delar tydliggöras. 

Mobiltäckning 
Då nya byggnader ofta byggs med moderna värmebesparande material som till exempel treglas
fönster blir mobiltäckningen sämre inomhus och då behövs det sättas upp en mobilförstärkare för 
att förbättra täckningen. Kabeldragning för detta ska göras/förberedas när fastigheten byggs. 

Brand 
Alla särskilda boenden för äldre inom Båstads kommun ska ha en god bra!ldsäkerhet, vid såväl 
ny- som ombyggnation. 
Byggandet av vård- och omsorgsboende ska följa Boverkets byggregler för vårdboende och en 
brandkonsult kommer att upprätta en brandskyddsdokumentation i samband med bygglovet som 
ska följas. 

El - reservkraft 
Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär svårigheter och risker för verksamheten. Kom
munens vård- och omsorgsboende ska därför förses med uttag för reservkraftanläggning så att en 
snabb och säker tillkoppling kanske. Ett reservkraftaggregat ska säkra värme, hiss, trygghetslarm, 
taklyftar, arbetsbelysning och möjlighet att bereda varm dryck 

TV 
Fiber ska dras fram till varje lägenhet så att varje boende själva kan välja vilken internetförbin
delse och tvprogrampaket som önskas direkt från stadsnätet utöver det kanalutbud som fastig
hetsägaren fritt erbjuder. 
Övriga platser som ska ha TV ska via datanätet kunna ta emot kanalutbudet. 

Hörslingor 
Samlingslokaler ska förses med hörslinga. Allrum inom boendeenheten ska förses med hörslinga 
för främst tv. 

Passage system 
Ska finnas på avdelningsdörrar, ytterdörrar, dörr till omklädningsrum och förråd. 
De boende ska kunna öppna sin dörr med ett kommunens standardkort och nyckel. 
Kommunens passagesystem Assa ARX ska, där det går, användas. 
Medicinskåp i samtliga lägenheter ska kunna öppnas med kommunens standardkort och nyckel. 

AV- utrustning 
Samlingssalen ska förses med högtalaranläggning, data, bildprojektor, filmduk och integreras med 
hörslingeförstärkare. 

Trygghetslarm 
Det särskilda boendet ska förses med komplett trygghetslarm där boende ska kunna sända larm 
över hela anläggningen, larmet ska även kunna larma när vård- och omsorgstagaren vistas utan
för fq.stigheten. Vård- och omsorgsförvaltningen köper och installerar trygghetslarmet men led
ningsnätet bestående av datakablage fram till och med kontakter ska ingå i byggnationen. 

Nätverk 
Ett strukturerat nätverk/bredbandsnät byggs inom det särskilda boendet. Varje lägenhet ska för
ses med en fiberanslutning för stadsnätet samt dubbeldatauttag placerat i eller under tak eller på 
plats för att kunna montera en trygghetskamera. 
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Ett annat dubbeluttag ska placeras vid medicinskåpet och ytterligare ett för verksamheten till 
användning av till exempel trygghetslarm. 

För övrigt placeras dubbla uttag i kontor (ett dubbeluttag per beräknad kontorsplats) där skri
vare/kopiator ska placeras, där trådlösa accesspunkter ska sättas upp, där TV ska placeras, sam
lingsrum och boendeenheternas allrum. 

Ritningar över byggnaden med beskrivning av väggarnas material lämnas över till IT-avdelningen 
för beräknande var accesspunkter för WLAN ska finnas och därmed var datauttagen ska placeras 
för att personal ska ha en bra täckning på det trådlösa nätet men även för ett trådlöst fritt gästnät 
som erbjuds till besökande. 

Datakommunikation 
Båstads kommun har behov av god och tillgänglig datakommunikation för såväl administration 
som den enskilde individen på boendet. Anslutning till Båstads öppna stadsnät ska ske. 

Telenät 
Då stadsnätets fiber är framdragit till varje boendes lägenhet och kontorutrymmen har datauttag 
så finns det inte behov av något telenät utan det vanliga datanätet kan användas. 

Åskskydd 
Trygghetslarmen är känsliga anläggningar varför det noga ska studeras hur det undviks att dessa 
slås ut vid åska. Byggnaden ska till exempel förses med komplett överspänningsskydd. 

Generellt 
Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter ska studeras inför varje pro
jektering. Noggrann genomgång med beställaren ska alltid ske i samband med slutprojektering. 
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8. Boendets yttre närmiljö 

Miljön runt boendet är mycket viktig. Den ska hjälpa till att stimulera och aktivera de boende, ge 
en möjlighet att känna och förnimma årstidernas växlingar, att ta en promenad, att odla lite 
blommor eller grönsaker osv. Anläggningen ska också vara lätt att nå för boende, besökare och 
transporter. 

Utemiljön ska utformas så att hänsyn tas till de boendes säkerhet och integritet. Det ska vara lätt 
att orientera sig och personalen ska ha en bra överblick över tomten. Med bra lokalklimat och 
varierande växtlighet skapas rum för mötesplatser, aktivitet och vila. Det är viktigt att boende och 
besökare ser och upplever grönska även inifrån byggnaden. Det ska finnas möjlighet att på flera 
ställen i byggnaden ta sig ut i trädgården. 

"Att komma ut och vistas ute är kanske den bästa stimulans som kan fås som äldre. Att vara ute är 
att komma någon annanstans, att uppleva ljus och ljud och luft med alla sina sinnen, att kunna 
röra sig och vara aktiv eller bara sitta still och ta emot sinnesintryck Kraven är ganska självklara; 
kunna höra fåglar och vindens sus i löven, se fjärilar och andra djur, träd och blommor, uppleva 
klimatväxlingar och hur årstiderna förändras. Det är viktigt att ha något vilsamt att titta på genom 
fönstret, som för många är ett bättre alternativ än TV:n". 

Utemiljön ska vara tillgänglig för alla och den ska erbjuda både sol och skugga. Även den som 
sitter i rullstol eller är sängliggande ska ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke bör ägnas åt 
de som saknar orienteringsförmåga, där trygga inhägnader ökar säkerheten för de äldre och ger 
möjlighet till större frihet. 

Utemiljön ska vara vacker att titta på för den som inte kan ta sig ut. 

Entren 
Den gemensamma entren som leder till alla boendeenheter ska vara lätt att hitta, tydliga och ge 
ett välkomnande intryck Entren ska vara dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi med 
mera. Besöksparkeringen samt handikapparkering ska finnas i närheten. Entreer och människor 
ska vara skyddade från väder och vind och utformas så att det förhindras att smuts dras in i bygg
naden. Det är viktigt att planera tillräckligt stora entreer utan att göra avkall på storleken på öv
riga ytor. Lås- och larmfunktioner ska utformas så att personal enkelt kan kontrollera att obehö
rig inte kommer in och entreförhållanden ska ge kontroll över besökare och leveranser. Glasning 
ska vara anpassad efter personer i rullstol. Skyltning ska underlätta för att besökare hittar rätt. 

Parken - trädgården 
De äldre ska lätt kunna ta sig ut i parken/trädgården och tryggt kunna vistas där. Den bör vara 
generös och tryggt utformad med t ex varierande gångstråk, sittgrupper, rabatter, drivbänkar i 
anpassad höjd trädgården ska aktivera, stimulera och skänka lugn och ro, gärna med "målpunk
ter". Parken ska ge möjlighet till promenader där naturen kan upplevas och de boende kan få vara 
"själv". Det bör finnas gångvägar runt boendet som ger de äldre möjlighet att gå/köra rullstol och 
få en långpromenad med närhet till sitt hem. En god belysning gör att mörka höst- och vinter
kvällar kan upplevas betydligt ljusare. 

Varuintag 
Varuleveranser sker inte sällan med stora lastbilar varför utrymme för dessa måste säkras. 
Utryckningsfordon måste enkelt kunna angöra. 
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Parkering 
Ett vård- och omsorgs boende är såväl en stor arbetsplats som en samlingsplats för många familjer 
vid helger och högtider vilket medför stort behov av parkeringsplatser. Handikapparkering nära 
entren ska också finnas. 

Cykelställ 
Många vill också cykla till jobbet varför cykelställ ska ordnas. Platsen för cyklar ska vara 
upplyst och trygg. 

Uteplats för personalen 
Om möjlighet finns bör uteplats ordnas för personalen som kan ge dem en stunds vila och 
avskildhet från deras arbete. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000017 /2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 11 januari 2017 

1 (1) 

Ökade kostnader inom Vård och omsorg för tilläggskontrakt Skogsliden 

Sammanfattning av ärendet 
I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för vård och 
omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och Bjäredalen har ett antal hyres
avtal sagt upp eller omförhandlats. Denna förändring innebar minskad kostnad för vård och 
omsorg på ca 1 mkr vilket har tagits med som besparing i 2017 års budget. Det har efter 
omflyttning framkommit ett behov av ytterligare parkeringsplatser samt förvaring av 
elcyklar. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. 

Aktuellt 
I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för vård och 
omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och Bjäredalen har ett antal hyres
avtal sagts upp eller omförhandlats. Det handlar om Vårliden, Båtsmansgården, Gläntan, Bjäre
hemmet, Astrakanvägen och Vångavägen. Denna förändring innebar minskad kostnad för vård 
och omsorg på ca 1 mkr vilket har tagits med som besparing i 2017 års budget. 

Behovet av en utökad parkering på Skogsliden till hemvårdens bilar, elstolpar till motor
värmare, cykelgarage med möjlighet att ladda elcyklar var inte med i kostnadsberäkningen 
då besparingen på 1 mkr räknades fram. För denna ökade kostnad finns inte budgetmedel 
inom vård- och omsorgsnämndens ram, varför nu nämnden begär utökad ram med faktiska 
kostnader. 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

-82-



Ghi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrriant~ädesdatum 

2017·01~11 

Sida 

18av35 

BÅSTADS KOMMUN 
Värd- och omsorgsnämnden 

KS § 13 Dnr I<S 001427 /2016- 200 

Tiiläggskontrakt Skogsliden 

~17 -01- 2 3 
Dnr •••• 'Al..o..Qo.e1.r 
... :1&.(1:.::::..1::.Q .... 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet . 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Vård- oth omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fle1· 
parkeringsplatser, elstolpar Ull motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att 
ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskont1·akt för att 
kunna finansiera genomförandet av byggnationen. 

Tjänsteskrivelse från teknik· och servicechef Jan Bernhardsson och vård· och 
omsorgschefEmma Pihl, daterad 2016-12-07. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tllläggsavtal till hyreskontraktet för 
Skogsliden med Båstadhem. 

2, Hyreskostnaden tas Inom budgeten för vård och omsorg. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet skickas till vård· och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Proposltionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande mot 
arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkäniler följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 6 NBJ· och 5 JA-röster samt 2 ledamöter som avstår 
från att rösta. Ordförnnde finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingela 
Stefanssons yrkande 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst l'ÖSt l'ÖSta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefänsson fSl X 

Jessica Andersson (S) X 

Joakim Gräbner (SD) X 

lb Nilsson fC) X 
fusterandes signaturer Utdrar.sbestvrlcande 

~/ · ,, \~\ 
---
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Kommunstyrelsen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatlim 

2017-01-11 

Uno Johansson (C) 

Kerstin Gustafsson (M) X 
Ulfliewertz (M) X 

Johan OlssonSwanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

19 av 35 

X 

2 

1. Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Justcrandcs si naturer 
------------ir----~~-.,.-.,-----., 

Utdrn sbcsl rl<andc 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-07 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001427 /2016 - 200 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och omsorg, Båstadhem 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Vård och omsorg, Båstadhem 

Tjänsteskrivelse 

Tillägg till hyreskontrakt - Skogsliden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler parkeringsplatser, elstolpar till 
motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för att kunna finansiera 
genomförandet av byggnationen. 

Bakgrund 
Vård och omsorg har flyttat flera arbetsgrupper till Skogsliden och har behov av fler 
parkeringsplatser, elstolpar för motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att kunna ladda 
elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal för att finansiera byggnationen. 
Hyrestiden är 10 år. 
Hyreskostnaden är 140 667:-/ år+ moms. 
Efter 10 år blir hyreskostnaden 31 000:-/år +moms och index. 
Hyreskostnaden är baserad på en investering som är kostnadsbedömd till 765 000:-. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för Skogsliden med 
Båstadhem. 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

Båstad 2016-12-07 

Jan Bernhardsson, Teknik och Service 
Teknik- och servicechef 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

161208\fell talet Iran Inte representeras i angivet format \ ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 20 februari 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \ha -86-



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-02-20 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Ärenden: 

VN 2015-12-14, § 94 I VN 000138/2015 
Redovisning av det totala 
lokalbehovet inom Vård 
och omsorg. 

VN 2015-12-14, § 99 I VN 000131/2015 
Vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, LSS och socialpsykiatri. 
VN 2016-06-13, § 63 I VN 000067 /2016 
Kognitivt/Demenscentra 
i Båstads kommun 

Fd. Ombyggnation av 
Almgården i Grevie 

VN 2016-09-05, § 82 I VN 000103/2016 
Resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg 

* 1- Förvaltningens status på ärendet. 

Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal
behov de kommande fem åren: för boende, personal 
och andra aktiviteter. Förvaltningen fick den 5 
september 2016 i uppdrag att göra en långsiktig 
lokalförsörjnin12:sulan. 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett väglednings dokument för 
biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social
psykiatri. 
Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag 
att.i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ 
demenscentra i Båstads kommun. Förvaltningen fick 
även 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 
komitivt/ demenscentra beläget i västra Bjäre. 
Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 dec
ember 2016. Förvaltningen får i uppdrag att åter
komma med ett nytt förslag till resursfördelnings
modell inom Vård och omsorg när genom
lvsnin12:en av verksamheten är utförd. 

Påbörjas i februari 2017. I Vår /sommar 
2017 

Uppföljning SOL: Våren 2017 I Våren 2017 
Beslut LSS och socialpsykiatri: Mars 2017. 

En arbetsgrupp om fem personer har I Våren 2017 
utsetts under ledning av demens-
samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

Genomlysningsuppdraget går via offentlig I Hösten 2017 
upphandling. Återkommande rapportering 
sker på mötena med nämnden februari-
maj. 

I 
CD 
...... 
I * 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. 
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VN 2016-09-05, § 84 
Revidering av vård- och 
omsorgsprogrammet. 

I 
ex:> 
ex:> 
I 

VN 000106/2016 I Förvaltningen fick den 5 september 2016 i upp
drag att revidera vård- och omsorgsprogrammet. 

En tillfällig beredning, vald av kommun
fullmäktige i februari 2017, kommer att 
driva detta arbete tillsammans med en 
av förvaltningen utsedd tiänsteman. 

Hösten 2017 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnärnnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 7 februari 2017. 
Dnr: 000077 /2016-700 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivetformat.\ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

2017-02-07, kl. 17.00 - 19.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Äsbo 

Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Lena Jönsson, RBU (t.o.m. punkt 5) 

Kerstin Hörup, SRF (t.o.m. del av punkt 7) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Frånvarande Jan Gunnarsson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Köpmansgatan (Lv 115) i Båstad 

1 (2) 

Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson deltar för att delge rådet senaste nytt. Trafikverkets 
projekt har pågått ett tag och går nu in en ny fas. Hur vill rådet delta i det fortsatta arbetet? 
Rådet vill få ta del av vad man kommer att göra så att det ges möjlighet att kommentera och 
yttra sig över de förändringar man vill genomföra. Rådet har bland annat synpunkter när det 
gäller antal övergångsställen, lutningar samt bredder på gångstråk. Nästa år kommer man 
med största sannolikhet att märka av en hel del ändringar utmed denna gata. 

Även cykelvägen med smala passager ut mot tågstationen nämns. De uppsatta "bommarna" 
finns där för att man inte ska köra rätt ut på stora vägar, men de sitter för nära varandra så 
att en bred cykel eller permobil har svårt att ta sig igenom. Andreas tar med sig frågan och 
pratar med teknikansvariga. 

Bristfälliga vägar i Förslöv nämns samt belysningen vid nya området i Östra Karup, som blivit 
mycket bra. 

Andreas återkommer gärna till rådet under våren för att svara på fler frågor som kan tänkas 
dyka upp. 

4. Information från Vård och omsorg 
Socialt ansvarig socionom Ingrid Pettersson går igenom ett par aktuella frågor inom 
verksamhetsområdet: 

- Planering inför nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Somatik. 48 platser i tre plan med 
balkonger /tvätt/torktumlare mm. Inflyttning är beräknad till årsskiftet 2018-2019. 

- Bjäredalen i Förslöv. Lokalerna nyttjas nu till fullo. Bra med in pendling via Pågatåg. 

- Fortsatt svårt att rekrytera undersköterskor. De som utbildas i kommunen via Akademi 
Båstad och klarar utbildningen är garanterade jobb, kanske inte fast jobb men i alla fall 
praktik. 



( 

.( 

( 
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- Genomlysning via extern konsult av hela Vård och omsorg, våren 2017. Föreligger behov 
att bland annat få bättre koll på verksamhetens samtliga kostnader. 

-Anhörigverksamheten är nu på uppbyggnad. Lokal finns under Systembolaget i Båstad och 
Eva-Marie Persson är enhetschef. 

- Framtidsfullmakt. Regeringen har via en lagrådsremiss föreslagit en ny form av ställ
företrädarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att 
sköta ens angelägenheter när man inte längre kan göra det själv. Lagrådsremissen innehåller 
också förslag om behörighetsregler för anhöriga. Se bilaga. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Rampen och parkeringen utanför 
turistbyrån diskuteras på nytt och skapade en lång debatt. Ledamöterna har svårt för 
handikapparkeringen. Man har lagt släta plattor där man går ur bilen, kullersten under bilen 
ligger kvar. Rådet har svårt att förstå varför, även den borde tas bort. Dessutom är de nya 
platserna ännu ej handikappskyltade. 

Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna . 

6. Förslag till verksamhetsberättelse 2016 
Rådet godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2016, med ett par tillägg och ändringar 
som sekreteraren får i uppdrag att verkställa. Se bilaga. 

7. Ledamöterna runt/övrigt 
Vi sörjer rådets nyl~en avlidne FUB-representant och vän, Yvonne Santesson. Ordföranden 
ordnar en blomma(och deltar på begravningen) $ 

Hedvig berättar att Friederun Strandh från parkinsonföreningen sedan en tid tillbaka inte 
längre vill vara med i handikapprådet. Vi inväntar besked om när och vem som tar hennes 
plats. 

Talböcker med träffpunkt på Båstads bibliotek verkar uppskattat. Senast dök det upp cirka 
tio personer och läste tillsammans. 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) skickar ut obegriplig information angående 
soptömning, menar Kerstin. Rådet enas om att man ska efterfråga tydligare information som 
är lättolkad för alla. 

Krystyna berättar om sin utställning på Båstads bibliotek och önskar alla välkomna dit. Hon 
flaggar även för att hon och hennes verksamhet är i behov av nya lokaler. 

Inriktningsdokument för Grevie: mingel med allmänheten ägde rum den 31 januari. 
Ordföranden deltog då rådet särskilt bjudits in för att ge input om vad som kan anses vara 
viktigt och bra för Grevie, samt hur orten bör utvecklas. Hon tog bland annat upp träff
punkten för äldre (Gläntan, som sagts upp nyligen) och att man saknar en motsvarande 
träffpunkt/lokal. 

8. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 7 mars klockan 17.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

Båstad den 14 februari 2017 

'J/J(JJ fJ.JB./f{)eftr 
' Ihgrid E gar. dotter 
Ordfora 

~~ 
Henrik Andersson 
Sekreterare 

Sven Nordström 
Justerare 
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Fram.tidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare- Regeringen.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorQsnämnden 

g'b~ 
~ff 
• Regeringskansliet Dn{l.Q~~Q.~~2/ 

.......... Q/.'?- 200 :,:. ..... !. ..•.•.••••• _ 

Framtidsfulimakt ger dig 
möjlighet att själv utse en 
ställföreträdare 
Regeringen har beslutat om lagrådsremissen 
Framtidsfullmakter - en ny form av 

. ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger 
den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens 
angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. 
Lagrådsremissen innehålle~ också förslag om 
behörighetsregler för anhöriga. 

- En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv bestämma vem 
som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv 

har möjlighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan 

Johansson. 

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis 

demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ek.anomi. 

Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. 

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare 

och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten 

innebär att när du.är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan 

bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre 

kan det. 

En framtidsfullmakt är en fullmakt fö,r en annan person att ha 

hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska 

angelägenheter när denne inte längre kan det själv. 

Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det 

ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. 

Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda 

med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild 

http://www.regel'ingen.se/pressmeddelanden/2016/09/framtidsfullmakter-sa-nagon-an... 2017-01-25 _ 
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Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare -Regeringen.se 

granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att 

begära redovisning av uppdraget och få agera om 

fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende. 

Dessutom lägger regeringen ett förslag om anhörigbehörighet 

som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för 

den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand 

om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en 

rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan I 
dag utför. 

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

> Lagrådsremiss:Framtidsfullmakter - en ny form av 

ställföreträdarskap för vuxna 

Kontakt 

Fredrik Persson 
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman 
Telefon 08-405 12 90 
Mobil 072-21410 58 
·z e-post till Fredrik Persson· 

Publicerad 23 september 2016 · Uppdaterad 23 september 2016 

..... ....... .... . --rl lv0 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Verksamhetsberättelse 2016 för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

Syftet med rådets arbete är att i nära samarbete med de olika organisationerna undanröja 
hinder och främja tillgänglighet. Rådet har en bra fördelning av organisationer som företräder 
individer med en rad olika funktionsnedsättningar och som geografiskt täcker in stora delar 
av Båstads kommun. Den samlade kompetensen och erfarenheterna av olika funktions
nedsättningar, funktionshinder och tillgänglighetsbrister samt förslag på åtgärder för 
att rätta till brister är stor. 

Rådet består av representanter från följande organisationer: 

• Anhörig- och frivilligverksamheten i Båstads kommun 
• Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
• Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 
• Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
• Psoriasisförbundets lokalavdelning 
• Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
• Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
• Synskadades Riksförbund i Ängelholm-Båstad (SRF) 
• Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 

Ingrid Edgarsdotter är ordförande och Sven Nordström vice ordförande. 

Rådet har haft totalt åtta sammanträden under 2016. Mötesanteckningarna delges 
kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. 

Under verksamhetsåret har rådet bland annat: 

Fått löpande information och återrapporteringar från vård- och omsorgsnämndens 
ordförande samt förvaltningen inom Vård och omsorg. 
Genomfört en omfattande tillgänglighetsinventering utmed Köpmansgatan i Båstad. 
Följt upp inspektionen av Båstads bibliotek som genomfördes 2015 och sammanställt 
en lista med en rad anmärkningar /förbättringsåtgärder. 
Fortsatt trycka på gällande bättre tillgänglighet i framförallt Båstad hamn och på 
Mariatorget genom återkommande dialog med tjänstemännen på Samhällsbyggnad 
samt Teknik och service. 
Uppmärksammat tillgänglighetsanpassningen vid Östra Karups bygdegård, 
parkeringsplatserna vid Vårliden samt ny- och tillbyggnaden vid Öre bäcksvallen. 
Försökt få igång en dialog kring det fortsatta arbetet med en tillgänglighetsguide 
för Båstads kommun. 
Svarat på remisser inom ramen för kommunens olika detaljplaner samt inriktnings
dokumentet för Förslövs utveckling. 

14 februari 2017 

ngrid Edgar§/~ofkr 
Ordförande ~er 

I Wri /./ t/1#-d ~ 
Sven Nordström 
Vice ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Delegations beslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga under 
sammanträdet i särskild pärm. 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2017-01-13 till 2017-02-16. 

Förslag till beslut 
1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras I angivet format.\ha 

1 (1) 
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