
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 

2016-03-24 

Handläggare 
Roar Onsö/ehl 
Vårtdnr 
REV 21/15-912 

Till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
För kännedom till: 
Kommunfullmäktiges presidie 
Kommunchef 

1 (1) 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat den 
strategiska långtidsplaneringen inom vård- och omsorgsnämnden. Syfte var att bedöma 
om kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har en ändamålsenlig och tillräcklig 
långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för att möta förändrade 
behov. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka sin strategiska långtidsplanering inom äldrevård och LSS. Vår bedöm
ning är att kommunstyrelsen måste tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen vid den lång
siktiga planeringen av vård platser och vård- och omsorgs boenden. Vidare bedömer vi att 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör stärka samverkan med de aktörer 
och nämnder som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Re
visorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder kommunstyrelsen 
och vård- och omsorgsnämnden avser vidta utifrån de kommentarer och rekommenda
tioner som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2016-05-27 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Roar Onsö 
Revisionens ordförande 

Bilaga: Granskningsrapport 

Sten Wahlgren 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledni ngskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



1111111111
1 

•· 

Revisionsrapport 2015 

Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Februari 2016 

Båstads kommun 
Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
strategiska långtidsplanering 

Building a better 
worl<ing world 



EY 
Buildlng a better 
worklng world 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................... 2 

1. Inledning : .................................................................... ................................................. 3 

1.1 . Bakgrund ............................................ .... ....... ....... ........................... ... ...... .. ..... ... .. ... 3 
1.2. Syfte och avgränsning .. ..... ...................... ... ........................... ..... .. ..... ... .... .... ..... ....... 3 
1.3. Revisionsfrågor ............... ... ....... .... .. ............ ... ............... ........ .. .... .. ..... ... ..... ... ....... .... 3 
1.4. Genomförande .. .. .......... ... ... ....... .... .. ..... .. ...... ........ ........ .. .... ....... .. .. ..... .... ................. 3 

2. Revisionskriterier ........................................................................................................ 4 

3. Kommunens strategiska långtidsplanering .............................................................. 6 

3.1 . Kommunens befolkningsstruktur ....... ......... .... ... ... .... .. ..... ................... .. ............. .. .. ... 6 
3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025 ..... ... ..... .. .......... ... ....... ....... .. ... ... ..... .... 6 

4. Vård- och omsorgs nämndens strategiska långtidsplanering .................................. 7 

4.1. Organisation och styrning .......... ..... .. .. ... ...... ....... ...... ..... ......... ......... ..... .......... .......... 7 
4.2. Demografiska prognoser .......... .. .. ...... .. ..... .. .......... ..... ... ... ... ... .. .. ... ... .... .... ... ... .......... 8 
4.3. Lokalförsörjning ....... ... ...................... .. ... .......... ... .. .... .... ......... .. ....... .. ........ .... ......... . 1 O 
4.4. Planverksamheten inom vård- och omsorg ..... ... ......... ....... .. ... .. ... ..... ........ ........ ..... 11 
4.5. Rollfördelning ... .... ...... ..... .... ... .......................... ... ... ........ ...... .. ....... ... ....... .... ..... .... .. 14 
4.6. Aterrapportering och uppföljning ......................... ..... .......... ..... ... ... ... ... ... ...... ...... ... . 15 

5. Sammanfattande bedömning ................................................................................... 15 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna ... .. ..................... ....... ... .... ... ... ......... ........ ....... 15 
5.2. Rekommendationer ........................ ................. ... .. .. .... ..... .................. ... .. .......... ... .. . 17 

Källförteckning ................................................................................................................... 19 

1 



EY 
Suilding a better 
working world 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommu
nens strategiska långtidsplanering inom äldreomsorg och funktionsnedsättning (LSS). 
Granskningens syfte har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har en ändamåls
enlig och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för att möta 
förändrade behov. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka sin strategiska långtidsplanering inom äldrevård och LSS. Under 2014 
och 2015 har det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa vårdplatser och boenden i 
kommunen. Kommunen har sedan tidigare arbetat fram övergripande demografiska progno
ser. Samtidigt har vård- och omsorg arbetat fram egna demografiska prognoser. Till en del 
utredningar har även en kostnadskalkyl arbetats fram . De kompletterar dock inte de progno
ser som finns framtagna . Vår bedömning är att kommunstyrelsen måste tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen vid den långsiktiga planeringen av vårdplatser och vård- och omsorgs
boenden. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör 
stärka samverkan med de aktörer och nämnder som är involverade i planerings- och genom
förandefasen. Vi har bl.a. gjort följande iakttagelser: 

.,. Kommunen arbetar utifrån två prognosalternativ: Alternativ 0, som innebär en oförändrad befolk
ningstillväxt fram till 2025 och Alternativ +100, som innebär att befolkningen i kommunen ökar 
med 100 personer per år fram till 2025. Prognoserna saknar ekonomiska analyser . 

.,. Majoriteten av invånarna i kommunen som är >65 år väljer att främst bo i Båstads tätort, Torekov 
eller Förslöv. Vård och omsorg har föreslagit tre områden i kommunen för framtida särskilda 
boenden : det nya stationsområdet i Båstad, samt stationsområdena i Förslöv och Grevie . 

.,. Lokalförsörjningen i kommunen samordnas övergripande av en lokalsamordningsgrupp som be
står av politiker, kommunchef och förvaltningschefer. En lokalgrupp bestående av tjänstemän och 
representanter från Båstad hem AB arbetar kring lokalförsörjningen inom vård- och omsorg . 

.,. Sammantaget redovisar kommunens vård- och omsorgsboenden en genomsnittlig beläggning om 
cirka 102 %, där högst beläggningsgrad redovisas inom Bjärehemmet om 114 %. Bjärehemmet 
redovisar även högst hyreskostnad/brukare, 116 315 kr/brukare . 

.,. Ett antal insatser har beslutats om av kommunstyrelsen och nämnden under 2014/2015. 81.a. 
framtagande av ett vård- och omsorgsprogram (inkl. handlingsplan) , utredning av att omvandla 
Almgården till demenscentrum, byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv (40 plat
ser) , omvandling av ett nytt trapphusboende på Vångavägen samt en utredning av kommunens 
korttidsplatser . 

.,. Av granskningen framgår uppfattningen om en otydl ig roll- och ansvarsfördelning som bl.a. ska 
bero på att både pol itiker och tjänstemän inte anpassat sig till kommunens nya organisation 
(fr.o.m. 2015-01-01) med nämnder istället för utskott. Det har bl.a. uppstått missförstånd kring 
ärendegången. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

.,. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra det övergripande ansvaret för 
kommunens lokalförsörjning inom vård och omsorg. Ansvaret bör framgå av respektive beslutat 
reglemente . 

.,. För att undvika att kommunens förvaltn ingar genomför insatser parallellt med varandra bör kom
munstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden säkerställa en väl fungerande samverkan med öv
riga nämnder samt övriga aktörer som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

P.. Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga utredningar som avser nämndens strate
giska långtidsplanering grundas i demografiska prognoser och kompletterande kostnadskalkyl. 

.,. Vård- och omsorgsnämnden bör systematisera prognos- och planarbetet genom att i fortsättning
en även använda uppgifter från GIS-enheten, för att tydliggöra hur behoven inom äldreomsorg och 
LSS kommer att förändras framöver. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Genom förändrade behov hos medborgarna ökar kravet på fler platser inom äldreomsorg 
och funktionsnedsättning (LSS). Detta ställer krav på att kommunen har en ändamålsenlig 
och tillräcklig organisation för planering och beredskap för att kunna bygga ut och utveckla 
befintliga verksamheter. Det förutsätter även att behoven har kartlagts med en tillhörande 
analys och bedömning huruvida framtida behov av boendeplatser kan tillgodoses utifrån de
mografiska förändringar och förändrade behov hos medborgarna. Genom att flera aktörer är 
involverade i planerings- och genomförandefasen vid omstrukturering och produktion av nya 
byggnader, krävs även att det finns en god samverkan mellan delaktiga nämnder. 

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat en risk för bristande 
framförhållning och långtidsplanering inom vård- och omsorgsnämnden. Revisorerna önskar 
med granskningen få belyst om verksamheterna anpassas utifrån demografiska förändringar 
och volymförändringar, vilka överväganden som görs avseende lokalförsörjningen och hur 
behoven kommuniceras till övriga nämnder som underlag för planering och förändring . 

1.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har en ändamålsenlig 
och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning 
för att möta förändrade behov. 

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden 
och verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning (LSS). Den tidsperiod som 
granskas avser åren 2013 fram till och med år 2025 i den mån dessa uppgifter finns tillgäng
liga. 

1.3. Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

.. Finns det en ändamålsenlig och strategisk organisation för planering och fram
tagande av platser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning? 

.. Vilka överväganden och utredningar har vård- och omsorgsnämnden gjort av
seende framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har dessa 
omsatts i organisatoriska förändringar? 

.. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan vård- och omsorgsnämnden 
och berörda nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser och 
nya lokaler? 

• Vilken återrapportering sker till vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen 
och fullmäktige? 

1.4. Genomförande 

Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
gjorts med kommunchef, vård- och om sorgschef (t.o. m. juni 2015), t.f. vård- och om
sorgschef, enhetschef för boendestöd och myndighetschef för hälso- och sjukvårdsenheten . 
Uppgifter i form av statistik, demografiska prognoser utredningar och lokalhyror har inhäm
tats i den mån dessa uppgifter varit tillgängliga . Därtill har kommunens GIS-enhet tagit fram 
uppgifter för granskningens räkning avseende kapacitetsutnyttjande och hyreskostnader per 
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enheter på kommunens äldreboenden. De intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska 
rapporten. 

2. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbe
ten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning an
vänds följande revisionskriterier: 

,.. Kommunallagen (KL 6 kap. 7-8 §§) 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamhet
en. Vidare ska de se till att den interna kontrollen är tillräcklig , samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska enligt gällande lagstiftning även verka för 
att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. 

,.. Socialtjänstlagen (Sol 2-3 kap.) 

Enligt socialtjänstlagen svarar ansvarig nämnd för att enskilda brukare får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Nämnden ska även medverka i samhällsplaneringen och ska utifrån 
nämndens sociala erfarenheter påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen. De ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa god samhälls
miljö och goda förhållanden för äldre. Socialnämnden ska vidare verka för att äldre männi
skor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service. 

,.. Lagen om stöd och service (LSS) 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) anger att jämlikhet ska främjas 
i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet 
är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra, vilket bland annat 
innebär att personer med omfattande funktionshinder ska ha möjlighet att bo som andra. Då 
effekten av en funktionsnedsättning är individuell måste insatser anpassas efter den enskil
des förutsättningar vilket är ett krav enligt lagstiftningen. För funktionshindrade vuxna kan det 
avse eget boende som har anpassats, servicebostad med viss service och vård dygnet runt 
eller gruppbostad som alltid är bemannad. 

,.. Budget 2015, och plan 2016-2017, KF 2014-11-26 (§ 166) 

Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 
verka i. Målet ska mätas och följas upp genom nöjd regionindex för hur invånarna bedömer 
kommunen som en plats att leva och bo i. 

Vidare beslutade fullmäktige om nämndmålet att "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
1 O bästa kommuner inom vård och omsorg" . Nämndmålet ska mätas och följas upp genom: 

• Andel nöjda brukare i hemvården 
• Andel nöjda brukare i särskilt boende 
• Andel brukare nöjda med inflytande i hemvården 
• Andel personer med hemvård som varit delaktiga i genomförandeplanering 
• Andel tid hos brukare 

,.. Reglemente för Kommunstyrelsen, KF 2014-12-17 (§ 210) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och ansvarar för styrning och ledning . Sty
relsen ansvarar även för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verk
samhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala 
ekonomin . I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår bl.a . att: 
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• Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommu
nens framtid. 

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

• Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och eko
nomi efterlevs samt att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekonomiskt. 

,. Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden, KF 2014-12-17 (§ 211) 
Vård- och omsorgsnämnden är socialnämnd med ansvar för frågor som rör omsorgen om 
äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämnden ska inom 
sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt be
stämmelser i gällande reglemente. Vidare ska nämnden regelmässigt till fullmäktige rappor
tera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Enligt reglementet åligger det vård- och omsorgsnämnden att: 
• utöva ledning över den kommunala hälso- och sjukvården och socialpsykiatrin för vuxna, 
• ansvara för de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, 
• ansvara för boende, boendestöd och sysselsättning för individer med psykiska funktions

nedsättningar, 
• ansvara för anhörigverksamheten, samt 
• ansvara för verksamhet, ekonomi och uppföljning och myndighetsutövning inom vård

och omsorgsnämndens ansvarsområden. 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av reglemen
tet ankommer det på nämnden att särskilt: 

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvarsom
råden. 

2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster. 
3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och en-

skilda samt medverka i arbetet när nämndens verksamhet berörs. 
4. Informera om socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. 
5. Göra sig förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen. 
6. Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisat

ioner, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen i syfte att öka äldres och 
funktionshindrades möjlighet att ta del av samhällets gemenskap. 

,. Vård- och omsorgsprogram 2013-2020, KF 2012-10-24, § 237 
Det övergripande syftet med programmet är att skapa målsättningar för den utveckling som 
kommunen vill se för kommuninvånarna. Det innebär insatser av förebyggande karaktär i 
syfte att utveckla det generella samhällsstödet. De som har behov av vård och omsorg ska 
ha möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden samt kunna erbjudas insatser och 
stöd från kommunen. Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för 
utveckling och inriktning av vård och omsorg . För att kunna följa upp och mäta vad kommu
nen uppnår så har en handlingsplan utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen 2015-06-
25 (§158). 
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3. Kommunens strategiska långtidsplanering 

3.1. Kommunens befolkningsstruktur 

Invånarantalet i kommunen har enligt statistik från ekonomiavdelningen successivt ökat mel
lan 2002-2014 från cirka 14 000 (2002) till 14 419 (2014) invånare. Åldersgruppen 65 år och 
äldre (>65 år) har ökat med 866 personer mellan 2004-2013. I figur 1 tydliggörs att ålders
gruppen 65-74 år var kommunens största åldersgrupp vid årsskiftet 2014/2015. Befolknings
strukturen i kommunen skiljer sig ifrån riket, då andelen invånare >65 år uppgår till 30 % av 
kommunens sammanlagda invånarantal medan rikets genomsnitt uppgår till 20 %. Medelål
dern i Båstads kommun är 4 7 år, vilket kan jämföras mot rikets 41 år. 

Figur 1 

Befolkningsandel 2014-12-31 

0-4 år 5-14 år 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 85 år+ 

3.2. Kommunens befolkningsprognos 2014-2025 

Kommunens befolkningsprognos utgår från två alternativ. 
• Alternativ 0 innebär att kommunens befolkningsantal är oförändrat 
• Alternativ +100 utgår från att befolkningsantalet ökar med 100 invånare per år. 

• Kvinnor 

D Män 

Total 

Enligt Alt. +100 ökar kommunens invånarantal från 14 275 invånare (2013) till 15 475 invå
nare (2025). Beräkningen inkluderar antalet nyfödda och inflyttade, samt antalet avlidna och 
utflyttade invånare. Prognosen tar inte hänsyn till kommunens flyktingmottagande under hös
ten 2015. Enligt Alt. 0 är invånarantalet oförändrat. Se figur 2 för kommunens prognos 2013-
2025. Inom ramen för granskningen har en tillhörande ekonomisk analys utifrån de två pro
gnosalternativen efterfrågat. Enligt ansvariga på ekonomiavdelningen finns dock inte en eko
nomisk analys framtagen vid granskningstillfället. 

Figur 2 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 
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- Alt + 100 
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4. Vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering 

4.1. Organisation och styrning 

De invånare som har ett omfattande omvårdnadsbehov och som inte kan tillgodose det i det 
egna hemmet kan enligt vård- och omsorgsnämnden beviljas en plats på ett vård- och om
sorgsboende. I kommunen finns fem vård- och omsorgsboenden; Almgården i Grevie, Bjäre
hemmet i Västra Karup, Skogsliden i Båstad, Asliden i Östra Karup och Ängagården i Förs
löv. Kommunfullmäktiges övergripande mål är, som ovan nämnt, att kommunen ska vara en 
av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg . Av årsredovisningen 2014 framgår 
att kommunen inför 2015 placerat sig på 117:e plats. 

Kommunstyrelsen beslutade om "Handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun" 
2014-06-25, § 158. Handlingsplanen utgår från det av fullmäktige beslutade Vård- och om
sorgsprogrammet och avser 2014-2018. Planen fungerar som vård- och omsorgs centrala 
styrdokument inom långtidsplanering och ska följas upp årligen. En revidering av planen ska 
ske inför 2018 års nya mandatperiod. Prioriteringarna i planen är utarbetade av kommunens 
ledningsgrupp och ansvaret är fördelat på respektive verksamhetsområde. Vi har identifierat 
tre mål som kan kopplas till vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering av 
lokaler och vårdplatser. Målen redogörs i textrutan nedan. 

Mål 1 
Vård- och omsorgs boende med tillhörande övriga lokaler är väl anpassade efter aktuellt behov 
och bidrar till en modern vård- och omsorgsverksamhet med kvalitet. 

Insats 
Vård och omsorg ska se över boendestandarden och vilket behov av anpassning som finns på 
bostäderna. 
Vård och omsorg ska medverka vid planering av utemiljö vid vård- och omsorgsboende. 

• Tillgängliggöra utemiljöer och offentliga miljöer och lokaler. 

Ansvar 
Kommunchef, vård- och omsorgschef, teknik/service 

Mål 2 
Planering för utbyggnad1av vård . och omsorgsboende i hela kommunen 

Insats 

Färdigt 
2018 

Ta fram ett underlag för behov av vård- och omsorgsboende i hela kommunen. 

Ansvar 
Vård och omsorgschef 

Mål3 

Färdigt 
2014 

Ändamålseoliga bostäder, för personer med funktionsnedsättning som omfattas av, LSS och 
soJll har aosökt ocb beviJjats ett boende enligt LSS, byggs alternativt io_rdning:sställ~ 

:An svan 
Vår.d- 0efll 0msgrgsshefi 
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I intervjuer framförs att mål och insatser i handlingsplanen bör tydliggöras för att målen skall 
uppnås. Planen anger administrativa insatser, istället bör insatserna baseras på demo
grafiska analyser med tillhörande kostnadskalkyl. Enligt t.f. förvaltningschef är styrdokumen
tet inte ändamålsenligt i nuvarande form. 

Enligt intervjuade är målen som redovisas ovan inte uppfyllda vid granskningstillfället, och 
insatser för att säkerställa mål 1 och mål 3 är inte påbörjade. 

4.2. Demografiska prognoser 

Liksom antalet invånare, väntas antalet invånare >65 år öka fram till 2025 enligt statistik från 
ekonomiavdelningen. I figur 3 tydliggörs att antalet invånare >65 år väntas öka från 4200 
(2013) oavsett prognosalternativ till år 2025. Enligt Alt. 0 beräknas åldersgruppen öka till 
4640 stycken (2025) och enligt Alt. +100 beräknas åldersgruppen öka till 4805 stycken 
(2025). Enligt tidigare förvaltningschef beror ökningen på en kombination av ökad inflyttning, 
men även att sjukhus skickar hem brukare allt tidigare. 

Figur 3 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: 65-vv ÅR. 
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I figur 4 och figur 5 redogörs prognosen uppdelat i två åldersgrupper, s.k. yngre och äldre 
pensionärer. Av figur 4 framgår att den yngre åldersgruppen (65-79 år) väntas öka från 3066 
(2013) till mellan 3200 (alt. 0) och 3330 (alt. +100) stycken år 2025. Antalet invånare > 80 år 
var årsskiftet 2013/2014 1139 invånare. I figur 5 framgår att antalet invånare >80 år väntas 
vara relativt oförändrad fram till 2016, för att sedan öka till mellan 1440 (alt. 0) och till 1470 
(alt. +100) . 

Figur 4 
BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 

2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 
ÅLDERSGRUPP: 65-79 ÅR. 
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Figur 5 

BEFOLKNING I BÅSTADS KOMMUN 2013 OCH PROGNOS 
2014-2025 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. 

ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR. 
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4.2.1. Geografisk prognos 

I vård- och omsorgs tjänsteskrivelse från november 2014 presenteras en analys kring var i 
kommun invånare >65 år väntas bo i framtiden . Förvaltningen har utgått ifrån hur 
invånarfördelningen såg ut 2014. I figur 6 framgår att majoriteten av invånarna i kommunen, 
som är >65 år, främst bor i Båstads tätort, Torekov och Förslöv. I figur 7 tydliggörs det 
förväntade inflyttningsöverskottet i kommunen uppdelat på de fyra kommunområdena. 
Figuren tydliggör att Förslöv-Grevie väntas ha högst inflyttningsöverskott medan antalet 
invånare i området Västra Karup-Hov väntas minska. I samma tjänsteskrivelse föreslås tre 
områden i kommunen för framtida särskilda boenden; det nya stationsområdet i Båstad, 
samt stationsområdena i Förslöv och Grevie. 

En tillhörande kostnadskalkyl har efterfrågats inom ramen för granskningen. Dock finns detta 
enligt intervjuade inte framtaget. 

Figur 6 
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4.2.2. Kommentar 

Av kommunens prognoser kan vi konstatera att invånarna i åldersgruppen >65 år väntas öka 
oavsett prognosalternativ fram till 2025. Det är stor skillnad mellan de två alternativen som 
redogör en ökning mellan +134 brukare (Alt. 0) till +264 brukare (Alt. +100) år 2025. Alterna
tiven ställer därmed, var för sig, enligt vår bedömning olika krav på kommunstyrelsens och 
vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering. 

4.3. Lokalförsörjning 

Lokalförsörjningen i kommunen hanteras övergripande av en lokalsamordningsgrupp som 
består av politiker, kommunchef och förvaltningschefer. Vidare finns en lokalgrupp bestå
ende av tjänstemän och representanter från Båstadhem AB. 

4.3.1. Kapacitet utifrån befintliga lokaler, förskola 

Utifrån uppgifter sammanställd av samhällsbyggnad och GIS-enheten har en kartläggning av 
kommunens vård- och omsorgsboenden genomförts. Kartläggningen tydliggör befintlig kapa
citet, beläggning på kommunens vård- och omsorgsboenden samt hyreskostnad och lokalyta 
(figur 7). Ev. dubbelbeläggning har är ej inräknad vid framtagande av statistik. 

Figur 7 - Vård- och omsorgsboenden i Båstads kommun 2015-05-21 

----- UpphoV$rall Bhtads konvnun. Koplorlng, 
dlgltallsertng ener aV!ltnlng av malartalet lr tJ Ullålen. 

Sammantaget redovisar kommunens vård- och omsorgsboenden en genomsnittlig belägg
ning om cirka 102 %, där högst beläggningsgrad redovisas inom Bjärehemmet om 114 %. 
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Skogslidens vård- och omsorgsboende (103 %) har en beläggning över sin beräknade kapa
citet medan de övriga boendena har en beläggning på strax under 100 %. I figur 8 tydliggörs 
skillnader mellan boendena i antal brukare och beläggning, samt hyra, hyreskostnader per 
brukare i maj 2015. 

Figur 8 - Hyreskostnad per brukare 
Vård- och Brukar-

Kapacitet år Beläggningsgrad Hyra 
Hyres kost-

Yta m2 omsorgs antal, år 
2015 i % 2015-05-21 tkr/år 

nad/brukare, 
boenden 2015 kr/år 

Almgården 23,5 24 98 % 678 1 976 28 851 

Bjärehemmet 11,4 10 114 % 1 326 1 858 116 315 

Skogsliden 55,7 54 103 % 3 650 6 560 65 529 

Asliden 33,8 35 96 % 2 697 3 209 79 792 

Angagården 9 9 100 % 95 392 10 555 

Totalt 133,4 132 - 7 645 - -
Genomsnitt i 

27 102,2 % 764,5 60 208 
kommunen - -

Hyreskostnaden per brukare för år 2015 skiljer sig mellan kommunens vård- och omsorgs
boenden. Av tabellen tydliggörs att Bjärehemmet inte bara har högst beläggningsgrad, utan 
även högst hyreskostnad per brukare (116 315 kr/brukare). Vidare uppvisar Aslidens och 
Skogslidens boenden näst högst hyror per brukare. Ängagårdens omsorgsboende har lägst 
hyreskostnad per brukare med 1 O 555 kr per brukare. Den genomsnittliga kostnaden per 
brukare vid boenden i kommunen är 60 208 kr/brukare. 

Enligt utredningar på vård och omsorg har det under 2014 diskuterats om att föreslå en 
stängning av kommunens två mindre omsorgsboenden, Bjärehemmet och Ängagården, vil
ket skulle innebära ett ytterligare behov av 36 nya platser år 2020 och 57 nya platser 2025. 
Motiveringen bakom förslaget var att en nedläggning skulle vara ekonomiskt gynnsamt p.g.a. 
höga driftskostnader vid de aktuella boendena, samt att lokalerna på Bjärehemmet inte an
sågs möta nämndens krav. Vid nämndens sammanträde 2015-01-12 (§ 11) beslutades dock 
att nämnden skulle förlänga hyresavtalet för Bjärehemmet till och med 2016-12-31. Vid av
stämning med kommunchefen framgår att det vid granskningstillfället inte finns något beslut 
om att stänga Ängagårdens boende. 

4.4. Planverksamheten inom vård- och omsorg 

Bakgrund 
Av protokollgranskning kan vi konstatera att arbetet med vård- och omsorgs långtidsplane
ring som kan kopplas till dagens långtidsplanering, löpande behandlats av vård- och om
sorgsnämnden, tidigare välfärdsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan 
en tid tillbaka. Av intervjuer framgår att Vård och omsorg under 2014 och 2015 haft ett lö
pande stöd av kommunens GIS-enhet vid utredningar om långtidsplanering . 

Vård- och omsorgsplan/program 
Vård och omsorg fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 i uppdrag att till kom
munfullmäktige redovisa förslag på den framtida äldreboendestrukturen i kommunen. Syftet 
med planen var att beskriva äldreboendet i Båstads kommun samt redovisa kommande be
hov under en tjugoårsperiod fram till år 2030 och ge exempel på lösningar. Av protokollet 
framgår inte när en ev. återrapportering ska ske. Vid fullmäktiges sammanträde 2011-02-23 
(§ 37) fick tidigare välfärds- och kulturberedningen i uppdrag att återuppta och slutföra arbe-
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tet med kommunens vård- och omsorgsplan samt ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för 
Båstads kommun. Mellan 2012-05-02 och 2012-08-06 skickades ett förslag till äldre
omsorgsplan ut på remiss till de politiska partierna, Kommunala pensionärsrådet, Svenska 
kyrkan och Röda korset. Yttrandena bearbetades samtidigt som diskussion med vård och 
omsorg pågick om att istället för att utforma en äldreomsorgsplan, utarbeta ett vård- och om
sorgsprogram 2013-2020. I det föreslagna programmet skulle förutom äldreomsorgen även 
områden som berörs av LSS och psykiatri arbetats in. Fullmäktige beslutade vid sammanträ
det, 2012-10-24 (§237), att vård- och omsorgsplanen fortsättningsvis ska benämnas Vård
och omsorgsprogram för Båstads kommun, att kommande förslag till underlag för vård- och 
omsorgsboende ska inarbetas i Handlingsplan för Vård och omsorg, samt att det nya pro
grammet, som bygger på äldreomsorgsplanen och remissyttrandena, ska struktureras på 
samma sätt som det nyligen antagna Miljöprogrammet. 

Demenscentrum 
Inför framtagande av ramar för budget 2014 beslutade kommunstyrelsen 2013-06-12 att 
uppdra åt förvaltningen att bl.a. föreslå åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen och 
andra stöd och servicefunktioner inom Vård och omsorg. Under 2014 utredde vård- och om
sorg frågan om att skapa ett modernt demenscenter. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
2014-09-10 (§ 190) fick vård- och omsorg i uppdrag att tillsammans med Båstadhem AB 
bygga om vård- och omsorgsboendet Almgården till ett modernt demenscentrum med ytterli
gare 16 platser (utöver de 24 platser som finns). Ombyggnationen ska ske i samråd med 
Båstadhem AB och medel för drift och hyreskostnad avsattes i budget 2016. Vid samman
trädet 2015-09-07 (§ 67) beslutade nämnden dock att förvaltningen ska prioritera byggnat
ionen av vård- och omsorgsboendet i Förslöv framför ett demenscentrum vid Almgården. 

Vård- och omsorgsboende i Förslöv 
I tjänsteskrivelsen från 2014-11-03 framgår att Vård och omsorg har gjort ett antal beräk
ningar på hur det framtida behovet av särskilda boende kan se ut för varje år mellan 2013 
och 2025. Vid årsskiftet 2013/2014 bodde 3 % av alla invånare över 65 år på ett särskilt bo
ende i kommunen. I åldersgruppen >80 år var det 8 % av invånarna som bodde på ett sär
skilt boende vid årsskiftet 2013/2014. Enligt förvaltningens analyser från 2014 bedömdes 
behovet av särskilt boende att öka för båda åldersgrupper mellan 2015-2025 (figur 9 och 10). 

Figur 9 
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Figur 10 
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Enligt prognosen från 2014 har nämnden ett behov av 23 nya platser för åldersgruppen 65-
79 år till år 2025 och 55 nya plaster för åldersgruppen 80 år eller äldre till år 2025. Progno
sen baseras på att kommunen har kvar de fem boenden som finns i kommunen. Med anled
ning av den framtagna prognosen uppdrog vård- och omsorgsnämnden, vid sammanträdet 
2014-12-03, Vård och omsorg att tillsammans med Båstadhem AB ta fram förslag inkl. kost
nadskalkyl, på ett nytt särskilt boende i Förslöv med 40 lägenheter på en plats som ger möj
lighet till komplettering med trygghetsboende. En redovisning av uppdraget skulle ske senast 
den 30 mars 2015. Av protokollgranskning framgår dock att det inte genomförts någon redo
visning av uppdraget under 2015. Båstadhem AB som nämnden skrivit avtal med ska enligt 
intervjuade dock hunnit påbörja planering av det nya boendet innan en nytillträdd vård- och 
omsorgsnämnd (efter nyval våren 2015) stoppade beslutet. Under 2015 har det pågått en 
diskussion mellan Båstadhem AB och förvaltningen/nämnden om vem som ska betala för 
arbete som bolaget hunnit genomföra. Enligt kommunchefen har anspråken från Båstadhem 
AB hanterats. 

Vid nämndens möte i september (2015-09-09 § 85) informerade enhetschefen för boende
stöd nämnden om att Förslövs framtida vård- och omsorgsboende löpande planeras. Arbets
gruppen undersökte en mängd alternativ, bl.a . en samlokalisering med en skola . 

Trapphus boende 
Under våren 2014 gav välfärdutskottet Båstadhem AB i uppgift att färdigställa ett trapphus
boende på Vångavägen 14 i Båstad. Detta skulle göras inom befintlig budgetram. Efter be
slut framkom att räddningstjänsten ställde högre krav på brandsäkerheten än vad som var 
beräknat. Vård- och omsorg valde att avvakta med omställning i väntan på en kostnadsbe
räkning från Båstadhem AB. Under hösten 2014 presenterades kostnaderna med den nya 
brandklassningen för välfärdsutskottet, som valde att avvakta och se över vilka alternativ 
som finns till trapphusboendet. Vård- och omsorg hade under hösten 2014 även en fortsatt 
dialog med Båstadhem och räddningstjänsten vilket resulterade i en ny bedömning från 
räddningstjänstens sida. Vid sammanträdet 2015-01-12 (§ 9) beslutade vård- och omsorgs
nämnden att återremittera ärendet med motivering att det ska kompletteras med ett skriftligt 
protokoll från räddningstjänsten. Vidare bjöd nämnden in Båstadhem AB och räddningstjäns
ten för att föredra ärendet innan beslut. Vid nämndens möte i september (2015-09-09 § 85) 
informerade enhetschefen nämnden om att kostnaderna för åtgärder vid trapphusboendet på 
Vångavägen beräknas bli väldigt höga. En senare återkoppling till nämnden kan inte utläsas 
av granskade protokoll. 

Vårdplaneringsteam 
I april 2015 presenterades kommunens nya vårdplaneringsteam som tillsammans med sjuk
huset i Ängelholm ska arbeta för att säkerställa kvaliteten för kommunens vård- och om
sorgstagare. 
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Korttidsplatser 
Vård och omsorg fick under våren 2015 i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till att 
tillfälligt anordna ett antal korttidsplatser inom Båstads kommun. Behovet av korttidsplatser 
var våren 2015 mellan 17-25 platser. Alternativet var att antingen ansluta moduler till 
Skogslidens vård- och omsorgsboende eller säga upp kontraktet med förskolan för att 
använda de lokalerna för korttidsplatser. Vid sammanträdet 2015-10-12 (§ 76) beslutade 
nämnden att meddela kommunstyrelsen att förskolans lokaler sägs upp för att skapa en 
långsiktig lösning med boendeplatser för korttids- och permanentplatser så att behovet av 
platser i nuläget, och i framtiden, säkerställs. Utifrån granskning av protokoll kan vi 
konstatera att en löpande utredning av lokaler för korttidsplatser pågått under 2014 och 
2015. Utredningen har efter återremittering slutligen presenterats för nämnden vid 
sammanträdet 2016-01-18 (§ 8) där nämnden beslutade att förvaltningen ska nyttja 8 platser 
på Skogsliden med möjlighet till dubbelbeläggning samt 5 platser på Bjärehemmet, att 
förvaltningen ska budgetera för 20 nyttjade platser/dygn, samt att beslut, redovisning och 
protokollsanteckningar ska delges kommunstyrelsen. 

4.4.1. Kommentar 

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden är enligt vår bedömning väl medveten 
om situationen inom vård- och omsorg. Vi bedömer som positivt att kommunstyrelsen fast
ställt en handlingsplan för den långsiktiga planeringen inom äldreomsorg och LSS. Vidare är 
det positivt att kommunstyrelsen och nämnden under 2015 hörsammat förvaltningens be
hovsprognoser genom att besluta om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Vi saknar dock en kostnadskalkyl som beskriver vad förvaltningens prognoser innebär för 
nämndens ekonomi. För att tydliggöra den långsiktiga strategiska planen för nämndens sär
skilda boenden bör tjänsteskrivelsen enligt vår bedömning kompletteras med tidigare framta
gen demografisk prognoser och tillhörande kostnadskalkyler. 

Vi bedömer, i linje med intervjuade tjänstemän, att handlingsplanens mål och insatser måste 
förtydligas om det ska fungera som vård- och omsorgs övergripande styrdokument för lång
tidsplanering inom äldreomsorgen. 

Av granskningen framgår att det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa långtidsplane
ringen inom nämndens ansvarsområde. Demografiska prognoser och en del kostnadskalky
ler (enskilda specifika projekt) ska finnas framtagna . Vi saknar dock en övergripande och 
samordnad plan som tydliggör nämndens totala behov, kapacitet och ekonomiska förutsätt
ningar. 

Vidare bedömer vi att parallella utredningsuppdrag, som helt eller delvis överlappar 
varandra, riskerar att enbart försena iordningställande av nya vård- och omsorgsboenden. 
Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår bedömning riskfylld situation, som inte 
ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och stratetiskt. Med den befintliga handlingspla
nen riskerar förvaltningen därmed, enligt vår bedömning, att fastna i en situation där tid och 
planering endast avsätts för att genomföra nya utredningar. 

4.5. Rollfördelning 

I reglementet framgår att nämnden har ett särskilt ansvar att planera, utveckla, samordna 
och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvarsområden. Vidare framgår att nämn
den ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen och medverka i sam
hällsplaneringen och i samarbete med andra främja för goda miljöer i kommunen . Det fram
går dock inte specifikt vilken nämnd eller styrelse som ansvarar för verksamhetens eller 
kommunens strategiska långtidsplanering. 
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I Vård- och omsorgsprogrammet framgår att kommunens ska skapa en hög kvalitet där tyd
liga ansvarsgränser och utvecklande samverkansrutiner bidrar till att skapa smidiga och ef
fektiva övergångar mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. Rutinerna för 
samverkan och ansvarsfördelningen ska syfta till att alltid ha god vård- och omsorgstagarens 
bästa i fokus och arbeta med förebyggande hälsoarbete. Som tidigare nämnt ansvarar kom
munens lokalsamordningsgrupp för samordning av kommunens lokalförsörjning på en över
gripande nivå. Det framgår dock av intervjuer att det finns behov av en lokalstrateg inom 
vård- och omsorg som har en överblick av och relation till verksamheten samt det övergri
pande ansvaret för lokalförsörjningen av platser inom äldreomsorgen i kommunen. 

Vid intervjuer framgår uppfattningen att vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen har en 
otydlig roll- och ansvarsfördelning som bl.a. ska bero på att både politiker och tjänstemän 
inte anpassat sig till kommunens nya organisation (fr.o.m. 2015-01 -01) med nämnder istället 
för utskott. Enligt intervjuad är det t.ex. otydligt att ärenden/uppdrag från kommunstyrelsen 
ska hanteras av vård- och omsorgsnämnden innan det hanteras av kommunstyrelsen . 

4.6. Återrapportering och uppföljning 

Av protokoll framgår att vård- och omsorgsnämnden löpande under året behandlar långtids
planering av lokaler och vårdplatser som exempelvis informationsärenden. Vidare sker åter
rapportering av delegationsbeslut i enlighet med beslutad delegationsordning. 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens och vård- och omsorgs
nämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 samt uppföljningar av intern kontroll 2014 
(kommunstyrelsen) . Vi konstaterar att varken nämnden eller kommunstyrelsen har beslutat 
om kontrollområden som kan kopplas till den strategiska långtidsplaneringen inom äldre
omsorgen och LSS. 

Vi noterar att nämnden fr.o.m. mars 2015 får återrapportering av ekonomiska rapporter som 
beskriver nuvarande ekonomisk situation (månadsvis). 

5. Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor är att vård- och omsorgs
nämnden kan stärka den strategiska långtidsplaneringen inom äldrevård och LSS. Under 
2014 och 2015 har det pågått ett utredningsarbete för att säkerställa vårdplatser och boen
den i kommunen. Kommunen har sedan tidigare arbetat fram övergripande demografiska 
prognoser. Samtidigt har vård- och omsorg arbetat fram egna demografiska prognoser. Till 
en del utredningar har även en kostnadskalkyl tagits fram . De kompletterar dock inte de pro
gnoser som finns framtagna. Av kommunens samtliga prognoser kan vi konstatera att invå
narna i åldersgruppen >65 år väntas öka oavsett prognosalternativ fram till 2025. Det är stor 
skillnad mellan kommunens alternativ och de ställer sig därmed, var för sig, olika krav på 
kommunstyrelsens och nämndens strategiska långtidsplanering. Vår bedömning är att pro
gnoserna därför bör kompletteras och presenteras tillsammans med en ekonomisk analys. 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Finns det en ändamålsenlig och strategisk organisation för planering och 
framtagande av platser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden kan stärka den stra
tegiska organisationen för planering och framtagande av platser inom äldreomsorg och funkt
ionsnedsättning. Vi bedömer att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tyd
liggöra roll- och ansvarsfördeln ingen vid den långsiktiga planeringen av vårdplatser och bo-
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enden. Vidare bedömer vi att styrelsen och nämnden bör stärka samverkan med de aktörer 
och nämnder som är involverade i planerings- och genomförandefasen. 

I vård- och omsorgsprogrammet återfinns tre mål som kan kopplas till den strategiska lång
tidsplaneringen inom vård- och omsorg. Till målen framgår även en insats som ska genomfö
ras för att uppnå målet. Vi bedömer att handlingsplanens mål och insatser måste tydliggöras 
om det ska fungera som vård- och omsorgs övergripande styrdokument för långtidsplanering 
inom äldreomsorgen. Vi saknar konkreta och tydliga insatser som grundar sig i demografiska 
prognoser med tillhörande kostnadskalkyl. Vidare bedömer vi att parallella utredningsupp
drag, som helt eller delvis överlappar varandra, riskerar att enbart försena iordningställande 
av nya vård- och omsorgsboenden. Med andra ord försätter sig nämnden i en enligt vår be
dömning riskfylld situation, som inte ger sig själv möjlighet att agera långsiktigt och stra
tetiskt. Kommunstyrelsen och nämnden komplicerar dessutom beslutsgången genom att 
föreslå möjlig samlokalisering med en förskola, vilket enligt vår bedömning riskerar att ytterli
gare försena beslutsunderlaget. 

Med den befintliga handlingsplanen riskerar förvaltningen därmed, enligt vår bedömning, att 
fastna i en situation där tid och planering endast avsätts för att genomföra nya utredningar. 

Enligt intervjuade är de mål som enligt vår bedömning kan kopplas till nämndens långtids
planering inte heller uppfyllda vid granskningstillfället trots att två av dem skulle återrapporte
ras under 2014 och 2015. 

Vilka överväganden och utredningar har vård- och omsorgsnämnden gjort 
avseende framtida volymförändringar och strategisk lokalplanering? Har 
dessa omsatts i organisatoriska förändringar? 

Delvis har kommunen arbetat fram en övergripande befolkningsprognos som utgår 
från två alternativ (alt. 0 och alt. +100). En kostnadskalkyl har inte arbetats fram som 
skulle kunna tydliggöra vad de kommunövergripande prognoserna innebär för kom
munens ekonomiska situation . Samtidigt har tjänstemän inom vård- och omsorg , 
med hjälp av GIS-enheten, arbetat fram prognoser. Förvaltningens prognoser byg
ger inte på de kommunövergripande alternativ som arbetats fram (alt. 0 och 
alt.+100). De förvaltningsspecifika prognoserna har inte heller kompletterats med en 
ekonomisk analys. Däremot har kostnadskalkyler enligt intervjuade tagits fram vid 
enskilda utredningar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Av granskningen 
framgår följande utredningar och insatser som genomförts för att säkerställa kom
munens långsiktiga planering : 

• Framtagande av ett vård- och omsorgsprogram (inkl. handlingsplan) 

• Utredning av att omvandla Almgården till ett demenscentrum 

• Utredning av kommunens korttidsplatser 

• Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv 

• Omvandling av ett trapphusboende på Vångavägen i Båstad 

Utredningarna har vid granskningstillfället inte omsatts i organisatoriska förändring
ar. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan vård- och omsorgsnämn
den och berörda nämnder och kommunstyrelsen vid framtagandet av platser 
och nya lokaler? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra roll
och ansvarsfördelningen vid framtagandet av platser och nya lokaler. Ansvaret bör tydligt 
framgå av respektive nämnd/styrelses reglemente. Vid intervjuer framgår uppfattningen om 
en otydlig roll - och ansvarsfördelning inom nämndens verksamhet som bl.a. ska bero på att 
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både politiker och tjänstemän inte anpassat sig till kommunens nya organisation (fr.o.m. 
2015-01-01) med nämnder istället för utskott. Vår bedömning är att roll- och ansvarsfördel
ning avseende strategisk långtidsplanering tydligt bör framgå av respektive nämnds och sty
relses reglemente. 

Av granskningen framgår att kommunens lokalsamordningsgrupp ansvarar för samordning 
av kommunens lokalförsörjning på en övergripande nivå. Av intervjuer framgår dock att det 
finns ett behov av en lokalstrateg inom vård- och omsorg som har det övergripande ansvaret 
för lokalförsörjningen av platser inom äldreomsorgen i kommunen. 

Vilken återrapportering sker till vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrel
sen och fullmäktige? 

Av protokoll framgår att vård- och omsorgsnämnden löpande under året behandlar långtids
planering av lokaler och vårdplatser som exempelvis informationsärenden. Vidare sker åter
rapportering av delegationsbeslut i enlighet med beslutad delegationsordning. Aterrapporte
ring av specifika ärenden sker även till kommunstyrelsen och fullmäktige . 

Inom ramen för granskningen har vi tag it del av kommunstyrelsens och vård- och omsorgs
nämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 samt uppföljningar av intern kontroll 2014 
(kommunstyrelsen). Vi konstaterar att vård- och omsorgsnämnden eller kommunstyrelsen 
inte beslutat om kontrollområden som kan kopplas till den strategiska långtidsplaneringen 
inom förskola och skola. 

Vi noterar att nämnden fr.o.m. mars 2015 får återrapportering av nuvarande ekonomisk situ
ation (månadsvis). 

Vår bedömning utifrån genomförd protokollgranskning är att återrapportering sker i enlighet 
med gällande riktl injer och rutiner. 

5.2. Rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

11> Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra det övergripande an
svaret för kommunens lokalförsörjning inom vård och omsorg . Ansvaret bör framgå av 
respektive nämnds reglemente. 

... För att undvika att kommunens förvaltningar genomför insatser parallellt med varandra 
bör kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden säkerställa en väl fungerande 
samverkan med övriga nämnder samt övriga aktörer som är involverade i planerings- och 
genomförandefasen. 

.. Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga utredningar som avser nämn
dens strategiska långtidsplanering grundas i demografiska prognoser och komplette
rande kostnadskalkyl. 

-. Vård- och omsorgsnämnden bör systematisera prognos- och planarbetet genom att i 
fortsättningen även använda uppgifter från GIS-enheten, för att tydliggöra hur behoven 
inom äldreomsorg och LSS kommer att förändras framöver. 
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