
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 24 april 2017. 

Tid och plats: Kl. 13.00 - Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Ärendemening Handläggare Besluts- Sidnr. 
instans 

Upprop -- -- --

1. Val av justeringsperson -- VN 3 

2. Godkännande av dagordningen -- VN 4 

3. Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 mars 2017 Jenny /Johan VN 5-9 

4. lnformationsärenden: -- VN 10 

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

b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten: Lägesrapport 
(Health Navigator AB deltar på mötet) 

c). MAS/SAS informerar 
d). Åsliden i Östra Karup: Status 
e). Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: Status 
f) . Sommaren 2017: Status angående medarbetare och sommargäster 
g). Öppna Jämförelser: Resultat 2016 (Hela bilagan nås via Assistenten) 

5. Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor Lena/Ingrid VN 11 
(Omedelbar justering!) 

6. Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun Ingrid/Emma KF 12-17 
(Aterremiss från kommunfullmäktige 2017-03-29) 

7. Vägledningsdokument enligt Lag (1993 :387) om stöd och service Magnus/ Åsa H. VN 18-51 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

8. Redogörelse angående fysisk aktivitet för alla på kommunens Magnus/Emma VN 52-54 
boenden 

9. Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Magnus VN 55-57 
och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 §och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

10. Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna Ulla VN 58-59 

11. Återrapportering av internkontrollplanen 2016 Ingrid VN --
(Kompletteras i ett senare utskick) 

12. Åsliden i Östra Kamp - Effekter kring kommunens övertag av Emma KS --
särskilt boende (Kompletteras i ett senare utskick) 

Forts. på nästa sida ... 



Ärendemening 

13. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

14. Delgivningar 

Båstad den 18 april 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

Handläggare 

--

--

~~ 
Henrik Andersson 
Sekreterare 

Sida 
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Besluts- Sidnr. 
instans 

VN 60-63 

VN 64-73 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Olle Larsson justeringsperson. 
I tur att justera är Irene Ebbesson med Marianne Mjöberg Eriksson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 
2. Marianne Mjöberg Eriksson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 28 april 2017 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 
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 till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivetformat.\ha -4-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 - 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en ekonomisk 
redogörelse vid varje sammanträde. 

Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom, Jenny Hägglöf. 

Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

170116\fel! talet !<an inte representeras i angivet format \ha _ 5-



PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -4,8 mkr 

PROGNOS BESTÄLLARE: +2, 1 mkr 

Under årets första månader har trenden fortsatt från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än 
budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 150 000 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta 
ger ett prognostiserat överskott om 1,3 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 800 tkr. 

PROGNOS RESULTATENHETER & RAM: -6,9 mkr 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 800 tkr, främst beroende på ett 
avgångsvederlag och vikariekostnader för vård livets slut under jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en beläggning på 95 procent, vilket beror på en 
extraordinär situation där många lägenheter tomställts under samma period. Underskottet om 1,8 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär lägre intäkter för verksamheten (ca -400 tkr). 
Verksamheten räknar med full beläggning inom kort. Andra orsaker till underskottet är punktinsatser 
för vårdtagare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat behov av bemanning då många vård
och omsorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. Verksamheten har i vissa fall tvingats sätta in 
dyra vikarielösningar, där vikarietid har fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in för att minimera 
övertiden. 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt under perioden, och prognostiserar 200 tkr i 
underskott då vårdtyngden har varit hög. Förändringen till särskilt boende på Bjärehemmet är nu 
slutförd och inga korttidsplatser finns kvar där. 

Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorg har mottagits i februari 2017 och 
fördelas på verksamheterna löpande under året utifrån planerade insatser med målet om en ökad 
bemanning. 

Underskottet om 4,9 mkr för stöd och omsorg beror på ett antal poster där Vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), en extra 
köpt plats inom psykiatrin (-700 tkr) samt ett utökat behov av boendestöd (-500 tkr). Ett nytt ärende av 
personlig assistans har också påbörjats under året (-700 tkr). 

Under våren 2017 pågår en genomlysning av Vård och omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram 
åtgärdsförslag till en budget i balans. 
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Beställare 
Hemvårds peng 

Boendepeng 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso ... och sjukvård 

· Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

TOTAL VÅRD & OMS'ORG . - - - - -

BUDGET 
2017 

minustecken står för kostnad 

-50 468 010 

-58 079 808 

0 

0 

-9 767 070 

-4 554 234 

-35 130 486 

-28 754 009 

-29 453 383 

-216 2Q7 00.0 

PERIODENS PROGNOS 
AWIKELSE ( årsavvike/se 
Jan - Mar 17 mot budget) 
minustecken står för minustecken står för högre 

högre kostnad än budget kostnad än budget 

1 394 221 2 100 000 

628 001 0 

-1 037 691 -800 000 

-1 710 909 -2 000 000 

127 547 80 000 

33 032 0 

-1 070 408 -4 865 000 

90 434 -150 000 

694 306 820 000 

J -851 467 ~4 8115. 000 . ---- - -~ 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

fifOTAL VÅRD & 0MSORG = Vår([I- oOlh omsorgsr.iämndems ansvar 

Beställare 

Hemvårdspeng 
- Hemvårdspeng X antalet hemvårdstimmar, omvårdnadsavgifter från vård- och omsorgstagare 

Boendepeng 
- Boendepeng X anta.le! boendedygn, inkl. extern entreprenad (Aleris för boendet Asliden) 
- Måltidsavgifter från vård- och omsorgstagare i särskilt boende 

Hyresintäkter från vård- och om sorgstagare för blockuthymingen av lägenheter i sä.rskilt boende, samt hyreskostnaden för !omställda 
lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 

Hemvård 
- Sanilliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård 

Vård- och omsorgsboende 
- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av särskilt boende och korttidsvård 

Ram 

Centralt 
Lednlngsresurser, (dock ej ledriing inom hemvård och vård- och omsorgsboeride), inkl. bland annat MAS och SAS samt 
systemlicenser 

Myndlghetsenheten 
- Biståndshandläggare, del av mottagningsteam och avgiftshandläggare. 

Stöd och omsorg 
Personlig assistans, gruppboeride (inkl. lokalkostnader) och servicelägenheter LSS, bbendestöd, personligt ombud, daglig 

- verksamhet, ledsagning, avlösning, korttidstillsyn samt kontaktpersoner. 

- Köpta platser beträffande individer med funtionsh?ndikapp eller psykisk funktionsnei;fsättning samt Fontänhuset. 

Hälso~ och sjukvård (HSL) 

HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt del a:v mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svenslc Dos) och HSLs 
bilkostnader 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 
- Hyreskostnader för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende. 
- Lokalkostnader inom Vård och omsorg. 
- Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoher och nyckelgömmor. 
- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd, 
- Demensteam inkl. demenssamordnare och vårdhund 
- Dagvård SOL (Lyan) 
- Mottagningsteam hemvården 
- Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 
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Vård och omsorgs resu ltat & budget 2014-2017 

= Resultat {rullande 12 mån) 

= Budget (rullande 12 mån) 

250000000 -.--------------------------------------

230000000 -1------------------------------=----===--:::::::====--.,,. ._....- ~ --
210000000 J ~ :::: r~ = 

l~~~~~~~~~~====~~~==:::::::::::::==-----------~-------190 000 000 -+ s 

170 000 000 -!-------------------------------------

150 000 000 I I I I 

jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 

' I"'-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

I nformationsärenden 

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: Lägesrapport 

(Health Navigator AB deltar på mötet) 
c). MAS/SAS informerar 
d). Åsliden i Östra Karup: Status 
e). Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: Status 
fJ. Sommaren 2017: Status angående medarbetare och sommargäster 
g). Öppna Jämförelser: Resultat 2016 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Lena Ljungquist 

Dnr: VN 000056/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor 

Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet till nämnden för beslut. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden ska i tre ärenden ta ställning till huruvida semesterresor kan 
beviljas. Resorna går utanför den ekonomiska ram som finns i respektive ärende. Dock ligger 
kostnaden inom den gräns som Försäkringskassan beräknat assistansomkostnader till. 

Bakgrund 
Tre ansölmingar om resa med personlig assistans har inkommit. Kostnaden för assistentens 
resa samt traktamente går utanför ram av assistansersättningen i samtliga fall. Enligt beslut i 
vård- och omsorgsnämnden den 12 maj 2015, § 44, kommer ärendet nu upp för behandling i 
nämnden. Beslutet som fattades då lyder: Att semesterresor utomlands inte ingår i personlig 
assistans som utförs av Båstads kommun om inte arbetsmiljön kan tryggas av arbetsgivaren 
enligt lagar och regler. Att kostnader för assistenternas resa hålls inom ramen för assistans
ersättningen. Vid kostnader utanför ram är det beslut av vård- och omsorgsnämnden. 

Aktuellt 
Tre ansökningar om resa med personlig assistans har inkommit för vår /sommar 2017. Kost
naden för assistentens resa samt traktamente går utanför ram av assistansersättningen i samt
liga fall. Den assistansberättigade betalar sin del av resan själv och ansökan gäller den del som 
rör assistentens resa och traktamente. 

Lagstiftningens syfte inom LSS är att kunna leva som andra och därmed finns det variationer i 
resandet precis som för alla invånare. Det finns assistansberättigade som årligen rest under 
hela sitt liv medan andra reser med något års mellanrum och andra inte alls. För de assistans
berättigade är detta, precis som för andra invånare, en källa till rekreation och glädje. 

Tidigare har resor med personlig assistans beviljats. Kommuner har dock ingen skyldighet att 
utföra assistans utomlands. 

Assistansersättningen för år 2017 är 291 kr/timme och ska finansiera löner samt lönebikost
nader, administration och assistansomkostnader. Dessa kostnader varierar i de olika ärendena 
beroende på medellön i gruppen. I Försäkringskassans assistansersättning finns en del avsatt 
för assistansomkostnader. Denna summa ska enligt Försäkringskassans rekommendationer 
ligga på 1-2 %. Vid en beräkning med 1 % skulle alla tre ärenden klara sig inom det Försäk
ringskassan avsatt för denna typ av aktivitet, dock är det utanför budget i kommunen. 

Beslutet ska expedieras till: 
Lena Ljungquist 
Emma Pihl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000129/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschef 
Teknik- och servicechef 
Båstadhem AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till kriterier för trygghetsboende. 

Tjänsteskrivelse 

Återremiss från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. 

Samråd har skett med: 
Kommunala pensionärsrådet 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut på medfinansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens trygghets boende i Båstad. I samband med 
beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads 
kommun. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar 
det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Aktuellt 
Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. Återremissen bestod 
av två delar. Först och främst ska ärendet förtydligas och kompletteras. Ärendet ska belysas 
utifrån SFS 2016:848, Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för 
äldre personer (ålderskriteriet på 65 år), samt BFS 2016:9, Boverkets föreskrifter om statligt 
stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Ärendet ska även belysas 
utifrån vad de nya statliga bidragen innebär för trygghets boendekalkylen. 

Förvaltningen har behandlat återremissen från fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden 
besvarar återremissen i delarna som gäller ålderskriteriet på 65 år. Förtydliganden i de delar 
som avser byggnation och investeringar överlämnas däremot till kommunstyrelsen att 
besvara. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga. 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2017-04-12 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (3) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att medfinansiera till Malens trygg
hetsboende efter inkommen förfrågan från Båstadhem AB om medfinansiering till värd/värdinna 
och gemensamhetslokal. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram kriterier 
för trygghetsboenden i Båstads kommun. Detta dokument beskriver de kriterier för trygghets
boende som utgör grund för Båstads kommuns ställningstagande för att bevilja medfinansiering 
av värd/värdinna och gemensamhetslokal i trygghets boendet. 

Syfte 
Trygghets boende är en boendeform som ska erbjuda utökad service, social gemenskap samt möj
lighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende 
och bidra till utveckling av alternativa boendeformer för äldre. Boendeformen ska ge en grund för 
trygghet och hög boendekvalitet för äldre och har indirekt det förebyggande perspektivet att 
skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och omsorgsboende, 
hemtjänstinsatser m.m. Trygghets boendets målgrupp är äldre människor som känner sig oroliga, 
otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. 

Trygghetsboende 
Trygghets boende i Båstads kommun kan bestå av hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter eller 
kooperativa alternativ. Hyresvärd svarar självständigt för kö och uthyrning. Föreningen för 
kooperativ hyresrätt hanterar självständigt uthyrningen. Bostadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsupplåtelser. Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning eller inneboende. 

I anslutning till trygghets bostaden ska gemensamhetslokaler finnas. Lägenheter, gemensamhets
lokaler och utemiijö ska vara tillgänglighetsanpassade. Möjlighet till gemensamma måltider ska 
finnas. 

Trygghets boendet ska ha en värd/värdinna som tillsammans med de boende skapar ett socialt 
innehåll. När nya boende flyttar in ska värd/värdinna vid behov ha en introducerande och 
guidande funktion. 

I trygghets boendet ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns av t.ex. trygghetslarm, 
matdistribution, hemvård eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens bistånds
handläggare om bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Målgruppen för boende i trygghets boende är personer över 65 år. Trygghets bostaden är inte 
biståndsprövad enligt Socialtjänstlagen. Ansökningsförfarande, kösystem och tilldelning av 
bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgängligt för alla sökande som uppfyller 
ålderskriteriet 65 år. Anmälan sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Bedömning av ansökan om medfinansiering av trygghetsboende 
Ansökan om medfinansiering till trygghetsboende sker till Vård- och omsorgsnämnden i Båstads 
kommun. Utifrån behov fattar nämnden beslut om medfinansiering för varje enskilt objekt på 
underlag av hyresvärdens ansökan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet 
samt mål och inriktning. I ansökan anges önskad medfinansiering tillsammans med kostnads
underlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal. Hyresvärden ansvarar själv för anställning 
av värd/värdinna. Vård och omsorg bistår endast med ekonomiskt bidrag till medfinansieringen. 
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2 (3) 

Trygghets bostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghetsboende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att "Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun" uppfylls, 
samt att områden med störst behov prioriteras. 

Kriterier för medfinansiering 

Värd/värdinna 
Värden/värdinnan ska verka för att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger 
på boendeinflytande, men även andra gäster ska ges möjlighet till synpunkter. 
Arbeta för att främja hälsan och fysiska aktiviteter. 
Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. 
Värden/värdinnan ska arbeta för och i samverkan med frivilligorganisationer. 

Gemensamhetslokal 
Gemensamhetslokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara lättillgänglig. 
I lokalen ska det finnas möjlighet att äta tillsammans. 
Gemensamhetslokalen ska även användas som mötesplats för övriga äldre i området. 

Fysisk utformning/tillgänglighet 
Trygghets bostäder ska vara trygga och tillgängliga, såväl inomhus som i närliggande 
utemiljö. 

Trygghetsbostadens belägenhet 
Det närliggande området ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och 
för den som har nedsatt orienteringsförmåga. 
I närområdet ska det finnas tillgång till grönytor. 
Tillgång till allmänna kommunikationer bör finnas i närheten. 
Tillgänglighet till service i olika former, tex apotek, vårdcentral och dagligvaruaffär bör 
finnas. Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås. 

Fastighetens utemiljö 
Nivåskillnader ska vara utjämnade. 
Belysningen ska vara utformad för säkerhet och trygghet. 
Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg. 
Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda, släta och halkfria. 
Sittplatser bör finnas i nära anslutning till fastigheten. 
Det bör finnas anpassade ytor för att stimulera till utevistelse och olika aktiviteter. 

Trappor 
Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. 
Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. 
Trapporna bör belysas, särskilt i början och slut. 

Entre till fastigheten 
Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpligt avstånd från 
entredörr. 
Entredörr ska vara möjlig att passera med rullstol. 
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. 
Trappsteg och höga trösklar får inte förekomma i entren. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 
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Hyresvärden ska uppfylla bygglagstiftningen och Boverkets krav gällande allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 

3 (3) 

Beslut om medfinansiering gäller för tre år. Utbetalning av medfinansierat belopp sker årsvis. Om 
hyresvärden inte uppfyller kriterierna är inte kommunen skyldig att betala till medfinansiering. 

Uppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden kommer i lämpliga former att följa upp om verksamheten håller 
avtalad kvalitet samt att utbetald medfinansiering används på rätt sätt. 

En redovisning för verksamhetsåret ska senast 31 januari inlämnas till Vård- och omsorgs
nämnden i Båstads kommun, med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur 
utföraren bedömer att den levt upp till gällande kvalitetskrav. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Sida 

1av2 

BÅSTADS KOMMUN 
VMdQ och omsorgsnämnden 

KF§49 Dnr KS 001362/2016 - 700 DnJ~.~-~ii.t..i;. 
.. J:P.!f -::: .. J:...~.f?. ..... 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Uno Johansson 
(C), Eddie Grankvist (BP), Kerstin Gustafsson (M), Ann-Margret Kjellberg (S), 
Hans Grönkvist (BP) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 68. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 6, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) med bifall av Uno Johansson (C): Ändringsyrkande att 
ålderskriteriet i ändras från 70 år till 65 år. 

Uno Johansson (C) med bifall av Thomas Andersson (L): Ändringsyrkande att 
stryka meningen "alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta 
ska kunna uppnås". 

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet ska förtydligas och 
kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån SFS 2016:848 Förordning om statligt 
stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer 
(ålderskriteriet på 65 år) och BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statligt stöd 
för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Kompletteringen 
ska även belysa vad de nya statliga bidragen innebär för 
trygghetsboendekalkylen .. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i 25 minuter. 

Notering Katarina Toremalm (MP) lämnar sammanträdet efter ajournering (21:05). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) återremissyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet återremitterats. 

Omröstning begärs. 
Fortsätter på nästa sida. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstning : 

Omröstningsresultat: 

Beslut 

2017-03-29 

KF§49 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Forts. Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

2 av 2 

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 20 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har ärendet 
återremitterats. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kriterier för trygghets boende återremitteras till vård- och omsorgsnämnden 
med motiveringen: 

Ärendet ska förtydligas och kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån: 

- SFS 2016:848 Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla 
bostäder för äldre personer (ålderskriteriet på 65 år) . 

- BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och 
tillhandahålla bostäder för äldre personer. 

- Vad de nya statliga bidragen innebär för trygghetsboendekalkylen.: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000131/201$-900 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Vägledningsdokument Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Vägledningsdokument enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid myndighetsutövning enligt LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 

Bakgrund 
Ärendehandläggning och behovsbedömning är den process som föregår och leder till ett beslut 
om bistånd. Behovs bedömningen ska fokusera på individens behov. Utredningarna ska präglas 
av ett förhållningssätt som stödjer den enskilde att få ett liv med meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. För att höja eller bibehålla funktionsnivån ska ett rehabiliterande synsätt 
genomsyra utredningarna. 

Aktuellt 
Syftet med vägledningsdokumentet är att vara ett stöd för LSS-handläggarna vid deras indivi
duella bedömningar, utredningar och beslut samt beskriva vilka kriterier som generellt gäller 
för att en person ska beviljas insatser enligt LSS. Likartad service och omvårdnad ska säker
ställas, det vill säga att beslutet fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med 
likartade behov, vilket också blir en tydlighet för verkställigheten. Vägledningsdokumentet 
klargör hur LSS ska tillämpas i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vägledningsdokumentet med riktlinjer för handläggning enligt LSS i 
Båstads kommun godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson 
Enhetschef 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

2017-04-11 
Vård & omsorg 

•• 

VAGLEDNINGSDOKUMENT 

Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid 

myndighetsutövning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är 
avgörande vid beslut om insats. 

Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten 
till lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 
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1.SYFTE 
Dessa vägledande riktlinjer omfattar myndighetsutövning enligt LSS inom vård och 
omsorg i Båstads kommun. Riktlinjerna har i huvudsak syfte att stödja LSS-handläggarna 
vid deras individuella utredning, bedömning och beslut. 

Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid handläggning. 
Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 
Detta innebär att den enskilde, under vissa förutsättningar, kan beviljas mer eller mindre 
insatser eller få dem utförda i annan form än vad riktlinjerna anger 

Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till 
lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 
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2. LAGSTIFTNING 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, är en rättighetslag 
vars syfte är att garantera insatser för personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder stöd. Med begreppet funktionshinder avses medfödda eller förvärvade 
fysiska eller psykiska funktionshinder p.g.a. sjukdom eller skada. 

Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och 
jämlikhet i samhället, vilket innebär att individen ska kunna delta i samhällslivet på samma 
villkor som andra. 

Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till den enskildes 
individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver 
dem samt stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska enligt LSS 
garanteras goda levnadsvillkor. 

2.1 Goda levnadsvillkor 
I 5 § och 7 § LSS anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra 
och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Bestämmelserna om goda levnadsvillkor i 7 § LSS bör 
läsas tillsammans med 5 § och 6 § LSS. 

Punkter som är särskilt viktiga att beakta i bedömningen av goda levnadsvillkor är: 

• Jämlikhet i levnadsvillkor. 
• Full delaktighet i samhällslivet. 
• Kunna leva som andra. 
• Självbestämmanderätt. 
• Integritet. 
" Inflytande och medbestämmande. 

Även samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter är föreskrivet i 6 § 
LSS. Detta innebär att målet med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha 
sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Ambitionen ska vara att tillgodose den enskildes önskemål inom rimliga gränser för vad 
som är goda levnadsvillkor för alla medborgare. 

Rättighet till LSS- insatser innebär ingen inskränkning i områden som regleras genom 
andra lagstiftningar. 
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2.2 Personkretstillhörighet 
Vilka personer som omfattas av bestämmelserna i LSS framgår av 1 § LSS: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
(Personkrets 1). 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Orsak till 
skadan kan vara en olycka, skada eller en sjukdom. Personen har fått sin skada i vuxen 
ålder, d.v.s. efter 16 års ålder.( Personkrets 2). 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande, om de är stora eller förorsakar betydande svårigheter 
i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
(Personkrets 3). 

Prövning om huruvida personen omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS ska och kan 
endast företas i samband med en ansökan/begäran om insats. 

Personkrets 1 och 2 ska alltid intygas med psykolog- eller läkarutlåtande, där diagnosen 
uttryckligen överensstämmer med begreppen i lagtexten. Med utvecklingsstörning avses 
diagnosen Mental retardation och med autism avses diagnosen Autistiskt syndrom. 

Diagnoser som faller under begreppet "autismliknande tillstånd" är idag t.ex. Retts syndrom 
och Aspergers syndrom. 

Bedömning av personkrets 3 görs av LSS-handläggaren. Till underlag för bedömning 
inhämtas de utlåtanden av expertis (läkare, psykolog, arbetsterapeut etc.) som behövs för 
att ta ställning till om: 

• Personen har ett funktionshinder. 
• Funktionshindret är varaktigt dvs. inte tillfälligt eller av övergående natur. 
• Funktionshindret är stort. 
• Funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 
• Funktionshindret medför ett omfattande behov av stöd och service. 

Tidsgränsen för när funktionshindret är varaktigt får bedömas i det enskilda fallet. 
Varaktigheten innefattar att funktionshindren ej ska vara av tillfällig eller övergående 
natur. Funktionshindrets varaktighet ska styrkas av läkare. 
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Betydande svårigheter innebär att inte på egen hand klara av vardagsrutiner som t.ex. 
hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, 
sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära 
att en person inte kan förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att 
kommunicera med andra. Begreppet bör även kunna användas om en person på grund av 
funktionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor. 

Både kvantitativa och kvalitativa aspekter får bedömas vid omfattande behov. Den 
enskilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara 
funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande avses att ett visst 
stödbehov föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. Behov av stöd bör 
uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av olika karaktär. Ibland kan det behövas 
stödinsatser av så speciell art att de trots mindre åtgång bör beaktas som omfattande. 

Stort behov innefattar att det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt 
påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, till exempel boende, fritid eller behov av 
habilitering eller rehabilitering. 

2.3 Rätt till insatser enligt LSS 
Rätt till insatser förutsätter enligt 9§ LSS följande: 

• Den enskilde omfattas av personkretsen enligt 1 §. 
• Den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring för att vara tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor och behovet inte är tillgodosett på annat sätt. 
• Den enskilde är bosatt i kommunen enligt samma regler som gäller för folkbokföring. 

För utländsk medborgare krävs permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd för 
folkbokföring. 

2.4 Tillfällig vistelse i kommunen 
För personer som omfattas av lagens personkrets och som tillfälligt vistas i Båstads 
kommun föreligger enligt 16 § 3 LSS en skyldighet att ställa resurser till förfogande endast 
vid akuta situationer. Som tillfällig vistelse räknas såväl en tillfällig genomresa som upp till 
sex månaders boende i t.ex. sommarbostad. Behovet av insats ska uppkomma under 
vistelsen och avse tillfälliga stödinsatser som den enskilde behöver omedelbart. 

En pågående LSS-insats kan endast tillgodoses genom vistelsekommunens försorg om det 
har skett en beställning från hemkommunen innan vistelsen till den enhetschef som 
ansvarar för verkställigheten i Båstads kommun. Beställningen måste inkomma till 
enhetschefen senast tre veckor innan vistelsen. Vid akuta situationer och då intyg inte är 
tillgängligt för att kunna utreda om personkretstillhörighet så bör Socialtjänstlagen beaktas. 

2.5 Förhandsbesked 
Av 16 § 2 LSS följer att en person som tänker bosätta sig i Båstads kommun har rätt att få 
sin begäran om insatser prövad enligt samma kriterier som en inom kommunen bosatt 
person. Detta innebär ingen rätt till förtur eller liknande. 
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Den enskildes avsikt att flytta till kommunen ska vara klar och bestämd vilket inte anses 
vara fallet om man vänder sig till flera kommuner samtidigt för att få ett förhandsbesked 
om vilka insatser som kan erbjudas i respektive kommun. 

I ett förhandsbesked ska personen lämnas besked om 

• Vilken rätt till insatser personen har vid inflyttning till kommunen. 
• Tidpunkten då sådana insatser kan erbjudas. Ett förhandsbesked gäller sex månader 

från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. 

2.6 Vem kan ansöka om insatser? 
Grundprincipen är att den enskilde själv ska ansöka. Om han/hon uppenbart saknar 
förmåga att på egen hand ta ställning till en ansökan kan ansökan göras av: 

• Vårdnadshavare (för underåriga). 
• Särskilt förordnad förmyndare (för underåriga). 
• Legal företrädare, t.ex. god man, förvaltare. 

Vid gemensam vårdnad av barn under 18 år måste båda vårdnadshavare ge sitt samtycke 
till att insats begärs. 

2. 7 Gemensamt hushåll 
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förutsätts att viss praktisk hjälp ges 
mellan de vuxna, det föreligger inte något ansvar för den andres personliga omvårdnad. 
Detta gäller även för par som sammanbor och föräldrar med hemmavarande barn över 18 
år. För makar finns detta reglerat i Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 2§. Några särskilda 
skäl att göra avsteg från denna bedömning, t.ex. med hänsyn till kulturellt betingade 
traditioner ska normalt inte göras. 

2.8 Föräldrar med funktionsnedsättning 
Föräldern med funktionsnedsättning kan vara aktuell för LSS-insatser utifrån sina egna 
behov, men inte för att tillgodose barnets behov eller för att kunna utöva sitt 
föräldraansvar. Planering görs alltid i samråd med Individ och familjeomsorgen, IoF, utifrån 
barnperspektivet. Se vidare i "Föräldrar med utvecklingstörning och deras barn vad finns 
det för kunskap" (Socialstyrelsen 2005:123-3). 

2.9 Enskilda över 65 år 
Personer över 65 år med funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om funktionshindret 
inte beror på normalt åldrande. Även när åldrandet förstärker en funktionsnedsättning kan 
den enskilde omfattas av lagen. Förutsättningen är att funktionsnedsättningen i sig inte är 
åldersrelaterat. Särskilda regler finns för personer med funktionsnedsättning över 65 år 
vad gäller personlig assistans enligt LSS. 
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Man har inte rätt till personlig assistans eller få utökning av redan befintlig personlig 
assistans efter 65 årsdagen. Ansökan måste ha inkommit innan 65 årsdagen. 

Möjligheten till daglig verksamhet upphör när den enskilde fyller 67 år. Personer som 
uppnått pensionsålder (67år) har möjlighet till social gemenskap och aktiviteter 
träffpunktsverksamhet, som kan vara förlagd till daglig verksamhet enligt LSS eller SoL. 

3. HANDLÄGGNING 
I Båstads kommun är det LSS-handläggare, som enligt delegation, tar emot den enskildes 
ansökan, utreder och bedömer personkretstillhörighet samt behov av insatser enligt 
delegationsordningen. Handläggaren utreder och beslutar i enlighet med LSS
lagstiftningens och Förvaltningslagens bestämmelser, samt utifrån vägledningsdokumentet. 
Handläggaren svarar också för uppföljning och omprövning av insatsen. 

• LSS-handläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om vilka insatser som 
ska utföras samt dess omfattning. 

• Utföraren ansvarar för verkställigheten av beslutet. 

3.1 Grundläggande förhållningssätt för myndighetsbeslut 
Handläggningen ska präglas av en helhetssyn, det vill säga ett brett perspektiv av den 
enskilde och dennes situation. Frivillighet och självbestämmande ska vara ledord vid 
handläggning av enskilda ärenden. Varje insats ska bedömas individuellt och 
tidsbegränsningen sätts efter detta på de insatser som så kräver. 

Det finns inga krav på hur en ansökan om insatser ska se ut, den kan vara muntlig eller 
skriftlig. Skriftlig ansökan är att rekommendera. Ansökningsblankett finns på Båstads 
kommuns hemsida. Handläggaren ska ha bekräftat ansökan inom 10 arbetsdagar efter det 
att ansökan har inkommit. 

I samband med utredningen kan behov uppstå av att få kontakt med andra personer för att 
inhämta information som har betydelse för bedömningen. Eftersom det rör sig om frivilliga 
insatser krävs samtycke av den enskilde för att sådana kontakter ska kunna tas. Samtycke 
och dess omfattning ska noteras i personakten. 

Utredning, fram till bedömning, ska alltid kommuniceras vid avslag, samt vid behov. 
Kommunicering kan göras muntligt eller skriftligt, vilket det sistnämnda är föredraget. Vid 
avslag ska skriftlig kommunicering beaktas och vid behov av muntlig kommunicering bör 
de berörda delarna av utredningen läsas upp för den enskilde. Den enskildes synpunkter 
ska skrivas in under rubriken kommunicering. 
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3.2 Barnperspektivet 
Vid bedömning av behov av insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 
ska särskild hänsyn tas till barnets bästa i utrednings- och beslutsprocessen. Detta innebär 
bl.a. barnet/ungdomens rätt att utifrån sin förmåga ges möjlighet att uttrycka sin vilja. 
Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Betydelsen 
av barns åsikter ska avvägas mot ålder och mognad. 

Barn - ungdomar från 15 år som själva kan förstå vad saken gäller och har förmåga att 
uttrycka en vilja, kan inte ges särskilda insatser enligt lagen enbart på vårdnadshavarens 
eller annan ställföreträdares begäran. 

3.3 Utredning och bedömning 
Det ska alltid ske en individuell bedömning av både den enskildes behov av insatser och 
insatsens omfattning. 

För att bedöma den enskildes rätt till LSS-insats, prövas om den enskilde: 

1. Tillhör LSS personkretsen (1 §). 
2. Behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor (7 §). 
3. Behovet är inte tillgodosett på annat sätt (7 §). 
4. Samtycker till insatsen (8 §). 

Verkställighetsfrågor som tex. resursbrist är inte en giltig avslagsgrund vid prövning av 
behoven. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån enskildes speciella situation och 
behov. Den sökta insatsens kriterier bejakats alltid vid behovsutredning. I utredningen bör 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning jämföras med villkoren för 
människor som inte är funktionsnedsatta, i samma ålder och med liknande förhållanden. 

3.4 Beslut 
LSS-handläggare fattar beslut enligt fastställd delegationsordning. Utredningen leder fram 
till ett beslut om bifall, delavslag eller avslag av sökt insats. Beslut bör fattas inom fyra till 
sex veckor efter det att den information som krävs för utredningen finns hos handläggaren, 
i undantagsfall vid vissa insatser kan längre tid beaktas. Kommunicering bör ske av 
handläggare vid förlängd handläggartid utifrån ansökan. 

3.4.1 Överklagan 
Vid avslag har den enskildes möjlighet att överklaga beslutet. Besvärshänvisning medföljer 
beslutet som skickas rekommenderat via post. I den framgår hur man överklagar, vilken tid 
man har på sig (3 veckor) från det att man tagit del av beslutet samt vart överklagan ska 
lämnas. LSS-handläggaren tar del av överklagan och gör en bedömning om en omprövning 
ska ske av beslutet eller skickas till Förvaltingsrätten. 
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4. INSATSER 
Inom ramen för LSS finns 10 insatser, vilka är frivilliga för den enskilde. 

4.1 Råd och personligt stöd 

Enligt prop. 1992/93:159 framkommer följande beskrivning av ovanstående insats: 
• Komplement till t.ex. habilitering/rehabilitering och socialtjänst. Kvalificerade insatser 

från flera kompetensområden som behövs för att underlätta det dagliga livet. Insatser 
av rådgivande och allmänt stödjande karaktär där medicinska, psykologiska och 
pedagogiska aspekter av funktionshindret beaktas. 

• Stödinsatser av övergripande natur som till viss del tillhör hälso-och sjukvården. Dock 
ej insatser som är klart inom HSL:s område eller inom socialtjänst/vård och omsorg. 

Utifrån Region Skånes hemsida: 
"Region Skånes ansvar inom lagen omfattar rådgivning och annat personligt stöd. Övriga 
insatser inom LSS ansvarar kommunen för. 

Rådgivning och annat personligt stöd innebär att du som har en funktionsnedsättning har 
rätt till stöd av kvalificerad personal som förutom sin yrkeskunskap också har kunskap om 
hur det är att leva med stora funktionshinder. 

Det stöd våra experter erbjuder syftar till goda levnadsvillkor och till att underlätta för dig i 
vardagen. Du kan få rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped." 

Kontakt och ansökan ska ske till en LSS-handläggare på Region Skåne, telefonnummer 
040-33 30 00. För mer information se hemsidan: http: //vard.skane.se/habilitering-och
hj alpmedel /stod-och-behandling/regler-och-rattigheter /vart-ansvar-inom-lss I 
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4.2 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för sådan assistans 

Med personlig assistans menas personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 
personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med 
sina grundläggande behov. 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 
biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans för andra övriga 
behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätt till biträde av personlig assistent föreligger endast för den som ännu inte fyllt 65 år. 
Har man beviljats personlig assistent före 65 årsdagen, har man dock rätt att behålla 
insatsen i samma omfattning även efter 65-årsdagen. 

4.2.1 Syfte 
Insatsen personlig assistans syftar till att möjliggöra för personer att leva ett självständigt 
och oberoende liv. Enligt 6 § LSS ska verksamheten vara grundad på respekt för personens 
självbestämmande och integritet. Personen ska i största möjliga utsträckning ges inflytande 
och medbestämmande över insatser som ges. 

Insatsen ska tillgodose: 
1. Den enskildes behov av personligt utformad hjälp, för att klara hygien, äta, 

förflyttningar, för att klä på eller av sig eller för att kommunicera. 
2. Den enskildes behov därutöver av kvalificerad hjälp i andra situationer som ingår i 

det dagliga livet. Exempel på övriga behov kan vara städning, tvätt, nödvändig träning 
och fritidsaktiviteter. 

Rätten till personlig assistans är avsedd att omfatta personer med svåra funktionshinder 
och som behöver hjälp av annan person i situationer av mycket privat karaktär. Avsikten är 
att assistansen därutöver också ska ges i andra situationer där personen behöver 
kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet. 

Enligt 9a § första stycket LSS avses med personlig assistans personligt utformat stöd som 
ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora, omfattande och varaktiga 
funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Med detta uttryck avses 
hjälp med den personliga hygienen, hjälp med måltider, att klä på och av sig samt 
kommunicera med andra. Vid utredning och bedömning av insatsen personlig assistans 
tittar man på vad personen i fråga handgripligen inte klarar själv vid de grundläggande 
behoven. Man ska praktiskt och handgripligen inte klara att på egen hand kunna utföra 
momenten utan måste vara i behov av aktiv hjälp. Här tittar man då på vad den enskilde 
inte handgripligen klarar av utifrån sin funktionsnedsättning. I grundläggande behov ingår 
inte att man behöver stöd, tillsyn, vägledning, påpuffning, handräckning eller påminnas för 
att själv kunna utföra de olika momenten i beräkningen av de grundläggande behoven. Inte 
heller att avleda eller avbryta beteende. 
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För att en hjälpinsats ska kunna ligga till grund för beräkning av de grundläggande behoven 
krävs det att stödet är av en mycket privat karaktär, fysiskt nära och uppfattas som mycket 
känslig för den personliga integriteten. 

Det är främst personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande behoven 
som blir berättigande till insatsen personlig assistans. Personer som i stor utsträckning 
själva eller med tillsyn, påpuffning, stöd, handräckning, motivation eller aktiveringsinsatser 
själva klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov har inte rätt till personlig 
assistans. När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har det 
betonats i lagens förarbeten att det är frågan om hjälp och stöd av mycket privat karaktär 
och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt 
komplicerande natur i regel av mycket personligt slag. Det torde inte vara alla praktiska 
hjälpbehov med tex. påklädning eller måltider som avsetts. Propositionsuttalandet tyder 
enligt Regeringsrättens mening närmast på vad lagstiftaren främst åsyftar är sådana 
hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga. 
Det är inte all hjälp med tex. måltider eller påklädning som kan anses vara av detta 
kvalificerade slag. Detta bör beaktas vid tolkningen av vad som ska anses omfattande av 
hjälp med de grundläggande behoven. Att aktiverings och motivationsinsatser av olika slag 
normalt sett inte räknas till de grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och 
har bekräftats i senare domstolsavgöranden. Någon bestämd nedre tidsgräns för insatsen 
personlig assistans finns inte. Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket 
begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte 
utan vidare kan anses vara berättigad till personlig assistans, därav är rekommendationen 
att grundläggande behov bör uppgå till 14 timmar i veckan. Individuell bedömning görs vid 
varje ansökan. 

Behovet av handgriplig hjälp vid de grundläggande behoven måste vara mycket stora, 
omfattande och vara av den karaktär som krävs för att den enskilde ska ha rätt till insatsen 
personlig assistans enligt§ 9:2 LSS. Behovet av hjälp måste även bedömas vara av mycket 
privat och känslig karaktär. Funktionsnedsättning måste förorsaka den enskilde mycket 
stora och omfattande insatser för att bli berättigad insatsen personlig assistans enligt LSS. 

Försäkringskassans ansvar 
Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap 2 § ska lämnas till 
personer som har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring med i genomsnitt 
mer än 20 timmar /vecka för sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig 
assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov 
om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Rätt till personlig assistans vid inläggning på 
sjukhus framgår i beslutet från försäkringskassan. 

Kommunens basansvar 
• Kommunen är ansvarig för handläggning av personlig assistans till personer som 

behöver assistans för sina grundläggande behov under högst 20 timmar per vecka. 
• Kommunen är ansvarig för handläggning av ansökningar vid tillfälligt utökade behov av 

assistans. Exempel på ett tillfälligt behov av utökning kan vara en tillfällig försämring på 
grund av sjukdom eller vid resa som ej är av återkommande karaktär. 
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• I avvaktan på Försäkringskassans (FK) beslut kan kommunen ta ett tidsbegränsat beslut. 
Bedömningen av insatsens omfattning - antal assistanstimmar-bör här ske med så stor 
restriktivitet som möjligt. 

• Kommunen står för kostnaden för de första 20 timmarna i veckan vid beslut från 
försäkringskassan. 

• Kommunen står för sjuklönekostnaderna oavsett utförare. 
• Kommunen har en skyldighet att ha en verkställighet för insatsen. 

4.2.2 Kriterier 
Kriterier för att beviljas personlig assistans 
Grundläggande behov innefattar enligt 9a § LSS; 
• Personlig hygien, att klä av och på sig. 
• Förflyttningar. 
• Matning. 
• Att kommunicera med andra. 
e Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. 

Utifrån Försäkringskassans vägledningsdokument 2006 :3 reviderad upplaga version 15, 2017-
02-10: 

Personlig hygien 
Handläggaren behöver utreda vid vilka moment och på vilket sätt som den enskilde 
behöver hjälp eller stöd och vilken tid detta tar. Hela momentet toalettbesök ses som en 
helhet. Om den enskilde beskriver sitt behov av hjälp med personlig hygien vid till exempel 
morgon- och kvällsrutinerna som ett samlat behov, är det viktigt att utreda vad som ingår. 
Detta behöver göras för att i ett senare skede kunna bedöma om hjälpbehovet är av 
karaktären grundläggande eller annat personligt behov. Det innebär däremot inte att det 
behöver utredas tid för respektive delmoment som ryms inom beskrivningen av till 
exempel morgonhygien. Om den enskilde anger att morgonhygienen avser hjälp med dusch, 
tandborstning, kamning, rakning och toalettbesök och en tidsåtgång för detta behövs det 
alltså inte utredas hur mycket av denna tid som avser respektive delmoment om det inte 
behövs för att kunna skilja grundläggande behov från andra personliga behov. 

Klä av och på sig 
Handläggaren behöver utreda i vilka moment den enskilde behöver hjälp eller stöd med av
och påklädning. För att kunna skilja på grundläggande behov och andra personliga behov 
behöver handläggaren veta om hjälpen gäller kroppsnära kläder eller ytterkläder och om 
den försäkrade behöver hjälp med att ta fram och lägga undan kläder. 

Hjälp med måltider 
Handläggare ska utreda den enskildes behov av hjälp vid måltider. Även här kan hjälpen 
avse både grundläggande och andra personliga behov. De här frågorna kan vara aktuella att 
besvara under utredningen, men listan är inte uttömmande. 
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Tänk också igenom vilka följdfrågor som kan behöva ställas till exempel: 
• Vilken form av hjälp behövs? 
• Behövs hjälp med fram- och bortplockning? 
• Behövs hjälp med att dela maten? 
• Behövs hjälp vid alla måltider? 
• Om den försäkrade sondmatas - hur går sondmatningen till? 

Kommunikation 
Handläggaren utreder om och när den enskilde behöver hjälp eller stöd med att 
kommunicera med andra. Det kan handla om olika sätt att kommunicera, till exempel 
muntligt, skriftligt, via tecken eller bilder. Det kan handla om att tolka en persons naturliga 
reaktioner och signaler, olika symbolspråk, ett eget språk, teckenspråk eller otydligt tal och 
förmedla detta till en tredje person. Det är viktigt att utredningen visar i vilka situationer 
behovet av hjälp med att kommunicera uppstår för att nå delaktighet i den aktuella 
situationen. Även om behovet kan vara svårt att uppskatta i tid ska utredningen visa den 
aktuella tidsåtgången. Nedanstående frågor kan vara aktuella att besvara under 
utredningen, men listan är inte uttömmande. Tänk också igenom vilka följdfrågor som kan 
behöva ställas: 
.. I vilka situationer behövs hjälp med kommunikation? 
" Behöver den försäkrade något hjälpmedel för att kommunicera? 
., Behövs en tredje person för att en kommunikation ska vara möjlig och begriplig? 
" Krävs det en särskild kännedom om personens uttryckssätt och förmåga att förstå och 

uppfatta andra för att kommunikationen ska vara möjlig och begriplig? 
., Var i består den särskilda kännedomen? 
" Förekommer kommunikation i kombination med en annan aktivitet? 

Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 
Endast personer som har en psykisk funktionsnedsättning kan komma ifråga för det 
grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper". Kontakten med 
personen själv ger endast till viss del svar på det. Utredningen kan behöva kompletteras 
med uppgifter från annat håll. Det är viktigt att utredningen visar i vilka situationer och 
vilken omfattning personen behöver hjälp av någon som har ingående kunskaper om henne 
eller honom, vad det är som gör att personen har behov som förutsätter ingående kunskap 
om henne eller honom och vad denna kunskap består av. 
" I vilka situationer behövs hjälp av någon med ingående kunskaper? 
.. Vad behöver den personliga assistenten konkret göra i situationen? 
" Vilken kunskap om personen behöver man ha för att kunna utföra hjälpen? 
., Hur får man de ingående kunskaperna om personen? 
., På vilket sätt använder man den ingående kunskapen i den konkreta situationen? 
• Vad händer om personen får hjälp av någon som saknar ingående kunskaper om henne 

eller honom? 
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ÖVRIGA BEHOV 
Hemliv 
Det behov av hjälp som den enskilde behöver i eller utanför hemmet ska vägas in om det 
finns rätt till assistansersättning. Därför behövs det utredas i vilka situationer hjälpen 
behövs och omfattning i tid. Exempel på uppgifter som behöver utredas är om den 
försäkrade behöver hjälp med att: 
• Laga mat 
" Handla eller uträtta andra ärenden 
" Sköta sin del av hushållsarbetet 
• Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättning 
" Träna 

Handräckning och andra förflyttningar 
Behovet av hjälp med handräckning och förflyttningar ska vägas in om det finns rätt till 
assistansersättning. Det kan vara behov med att ändra kroppsställning eller att förflytta sig 
i bostaden. Med handräckning menas mer oförutsägbar praktisk hjälp. 

Arbete och studier 
Om den enskilde arbetar eller studerar utreder handläggaren om han eller hon behöver 
hjälp under aktiviteten, samt omfattningen av hjälpbehovet och om det eventuellt 
tillgodoses på annat sätt. 

Fritid och andra samhällsaktiviteter 
Utred om den enskilde behöver hjälp för att kunna delta i olika fritids eller 
samhällsaktiviteter. Handläggaren behöver få uppgifter om vilken hjälp den enskilde 
behöver samt behovets omfattning och tiden för detta. 

Att fungera som förälder 
Om den enskilde har hemmaboende barn eller barn med umgängesrätt, så utreder 
handläggaren eventuellt hjälpbehov för detta. 

Behov av hjälp under dygnsvilan 
För att handläggaren senare ska kunna bedöma om det finns några behov under dygnsvilan 
som ska tas med i beräkningen av assistanstimmar och det behövs en klar bild av den 
enskildes beskrivning av det upplevda eller anförda hjälpbehovet. Hjälpbehov under 
dygnsvilan kan till exempel vara aktiv tid, tillsyn som grundläggande behov, tillsyn som 
annat personligt behov, väntetid eller beredskap. Handläggaren behöver alltså få fram en 
klar beskrivning av hur behovet ser ut, hur frekventa insatserna är med mera. 

Hjälp inom annat område 
Avslutningsvis utreder handläggaren om den enskilde har ytterligare behov som inte täckts 
av ovanstående punkter. Personlig assistans beviljas med visst antal timmar per vecka. En 
individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. 
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Personlig assistans är primärt en insats för personer som har ett omfattande behov av stöd, 
d v s ett dagligt stödbehov. Vid bedömning av behovet ska hänsyn tas till eventuella 
hjälpmedel och anpassningar i bostaden som kan kompensera funktionsnedsättningen. 
Personal ska inte ersätta hjälpmedel och/eller anpassningar. 

Vid utredning om personlig assistans ska makars/sambos ansvar för varandra och det 
gemensamma hushållet, beaktas. Detta då utredningen bör utgå ifrån ÄktB 1kap2§ "Makar 
ska visa varandra trohet och hänsyn. De ska gemensamt vårda hem och barn i samråd verka 
för familjens bästa". 

Både barn och vuxna kan bli beviljade personlig assistans. För barn/ungdom ska det i 
utredning/bedömning tas hänsyn till barnets utveckling och föräldraansvaret med 
hänvisning till Föräldrabalkens (FB) 6 kap 2§, bestämmelser. 

4.2.3 Avgränsningar 
Behov av personlig assistans föreligger inte om behovet: 
fil Avser sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
fil Avser den omvårdnad sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge vid sjukhusvistelser. 
• Avser motivations- och aktiveringsinsatser för personer som har svårigheter att ta 

initiativ och att strukturera sin tid men helt eller i stor utsträckning själv klarar av att på 
egen hand sköta sina personliga behov. 

• Avser insatser som redan tillgodoses av personal i en gruppbostad eller servicebostad. 
• Avser insatser som ska ges av personal som behövs i barnomsorg, skola, särskola eller 

daglig verksamhet. 
• Avser insatser av servicekaraktär, förutom då de utförs med delaktighet tillsammans 

med den enskilde som ett led i det personliga stödet. 
• Avser omvårdnad av barn upp till tolv år under tillfällig sjukdom, då detta faller under 

begreppet föräldraansvar 

Vid avgränsningar gällande personlig assistans vid utlandsvistelse se Vård och 
Omsorgsnämndens beslut. 

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera 
assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:15 749) om 
bostadsanpassningsbidrag mm., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), har utretts (9a § LSS). Detta innebär inte "att det ska krävas att den enskilde 
visar att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt. Däremot bör det kunna krävas av 
den enskilde att denne undersökt och övervägt alternativa lösningar för att tillgodose 
behovet. Men även om den enskilde finner att behovet kan tillgodoses exempelvis genom 
bostadsanpassning, bör det även fortsättningsvis stå fritt för honom eller henne att välja att 
ansöka om dubbel assistans i stället. Det bör alltså räcka med att de alternativa lösningarna 
har utretts". (Prop.2009/10:176) 
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Beslut 
• Beslutet om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar 
enligt 51 kap SFB. 

• Beviljas som personlig assistans för visst antal timmar per vecka. 
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4.3 Ledsagarservice 

Ledsagarservice ska tillgodoses, enligt 9 § 3 LSS: 
• Behov av att bryta isolering för personer med omfattande funktionshinder. Detta kan 

ske genom personligt stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller 
kunna gå ut och promenera. 

4.3.1 Syfte 

Av rättspraxis framgår att syftet med insatsen ledsagarservice 9 § LSS främst är: 

• Att tillgodose enskildas behov av att komma ut i sin närmiljö för att kunna delta i 
fritidsaktiviteter av vardaglig karaktär. 

Ledsagarservice lämnas som ett led i ambitionen att underlätta för den enskilde att utöva 
fritidsaktiviteter och där igenom ha kontakter med andra. Avsikten är att den enskilde ska 
få hjälp med att komma ut bland andra människor. Detta för att bryta den isolering som 
annars kan bli följden av omfattande funktionsnedsättning. Insatsen bör ha karaktären av 
personlig service och anpassas efter de individuella behoven. 

4.3.2 Kriterier för att beviljas ledsagarservice 

Enskilda har rätt till ledsagarservice: 
• Personligt stöd för att delta i kulturlivet och fritidsaktiviteter utanför det egna 

hemmet. 
• För att bryta isolering. 
• Behoven inte tillgodoses på annat sätt. 
• Barn under 12 år bör ej beviljas ledsagarservice eftersom det anses vara ett 

föräldraansvar. 

Ledsagarservice är i huvudsak avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön. 
Insatsen kan beviljas för delta i kulturliv och fritidsaktiviteter som den enskilde annars inte 
skulle kunna genomföra eller vara delaktig i. 

Ledsagarservice av tillfällig karaktär kan i undantagsfall beviljas utanför närområdet, om 
den enskilde har behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. Bedömningen av 
behovet ska tydligt dokumenteras i utredningen. Syfte och mål med insatsen ska tydligt 
framgå. I normalfallet beviljas inte utökad/tillfällig ledsagarservice i samband med 
semesterresa/rekreationsresa. 

I bostad med särskild service ingår kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att 
bredda den enskildes sociala nätverk. Behovet av ledsagarservice ska därför tillgodoses 
inom ramen för bostad med särskild service. För att möjliggöra för den enskilde att utöva 
specifika individuella aktiviteter utanför boendet kan det dock undantagsvis finnas behov 
av ledsagning hos person som bor i boende med särskild service. 
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När det gäller barn ska föräldraansvaret särskilt beaktas i bedömningen. Vårdnadshavare 
till barn med funktionsnedsättning har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt FB 6 
kap 1§ för barns omvårdnad och trygghet. Vårdnadshavaren ska svara för att barnet får 
den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 
omständigheter. 

Vid prövning avseende ungdomar 13 - 18 år ska särskilt beaktas om behovet av 
ledsagarservice är tillgodosett genom att ungdomen regelbundet kan ta del av 
fritidsverksamhet oberoende av föräldrars medverkan eller genom insatser som möjliggörs 
av vårdnadsbidrag eller handikappersättning. 

4.3.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett om den enskilde: 
• Har biträde av personlig assistent. 
• Har behovet faktiskt tillgodosett på annat sätt t ex genom beviljad bostad med särskild 

service, föräldraansvar, insats av anhörig, barnomsorg, fritidsverksamhet, daglig 
verksamhet o s v. 

• Ledsagarservice sker aldrig i hemmet. 
• Ingår inte omvårdnad eller transport i insatsen. 

Vid prövning avseende personer som bor i bostad med särskild service ska behovet av 
ledsagarservice normalt anses tillgodosett. 

• När den enskilde har faktiska möjligheter att komma ut i samhället 
• Den enskilde har faktisk tillgång till fritidsaktivitet minst en gång i veckan. Aktiviteten 

ska vara individuellt utformad. 

Om en verksamhet (9 § 9-10 LSS) genomför en gemensam resa är detta fortfarande att 
betrakta som basverksamhet och berättigar inte till ledsagning enligt LSS. 

4.3.4 Beslut om ledsagarservice 
Ledsagarservice beviljas med ett visst antal timmar per månad. Beslutet bör fattas utifrån 
att individen ska få möjlighet att leva och utöva fritidsaktiviter som andra i samma ålder. 
Riktlinje kring ledsagning per månad bör ej överstiga 20 timmar om inte särskilda behov 
föreligger. 
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4.4 Kontaktperson 

Biträde av kontaktperson är en insats som ska tillgodoses enligt 9 § 4 LSS: 
• Behovet av en medmänniska när kontakt med anhöriga saknas eller behöver 

kompletteras. 
• Behovet av hjälp att bryta isolering. 

4.4.1 Syfte 
Syftet med insats i form av kontaktperson är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta 
eller komplettera kontakten med anhöriga och/ eller vänner och på så vis bryta den 
enskildes isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället. Isolering kan i detta 
sammanhang tolkas som en upplevelse av utanförskap hos den enskilde, att den enskilde 
lever ett tillbakadraget liv och är i avsaknad av sällskap. 

Kontaktpersonen är en medmänniska som ska stötta den enskilde att komma i kontakt med 
andra människor och komma ut i samhället. Kontaktpersonen kan även ge råd till den 
enskilde i situationer som inte är av komplicerad natur. 

4.4.2 Kriterier för att bevilja kontaktperson 
Behov av kontaktperson föreligger när den enskilde: 

• Har ett bristfälligt socialt nätverk. 
• Inte själv kan tillgodose behovet av samvaro med andra. 
• Inte själv kan tillgodose behovet av en meningsfull fritid. 
• Behovet inte faktiskt är tillgodosett. 

Insatsen är ett icke professionellt stöd som ska ges av en person med stort engagemang och 
intresse för andra människor. Personen med funktionsnedsättning kan ha svårt att ordna 
för sig på sin fritid. En kontaktperson kan tillsammans med den enskilde genomföra olika 
aktiviteter och uppmuntra honom/henne att ta egna initiativ och knyta egna kontakter. 
Insatsen kontaktperson kan beviljas oavsett den enskildes boendeform för att hindra 
isolering och för att möjliggöra en oberoende kontakt utanför närstående och 
personalgruppen. För enskilda som bor i bostad med särskild service beviljas dock insatsen 
endast undantagsvis. 

Avsikten med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en medmänniska när 
social kontakt saknas eller behöver kompletteras. 

Något krav på särskild yrkeskompetens hos kontaktpersonen kan inte ställas. Detta innebär 
att insatsen inte kan beviljas när kravet på specialkompetens är alltför omfattande. 

I kontaktpersonsinsatsen ingår aldrig omvårdnadsinsatser. 

Vid bedömning om behovet av kontaktperson ska särskilt beaktas om den enskilde behöver 
ett komplement till kontakten med anhöriga: 
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• Genom avsaknad av social gemenskap. 
• Genom avsaknad av arbetsgemenskap 
• Genom avsaknad av någon att umgås med på fritiden. 

Vid bedömning av om det föreligger behov av kontaktperson ska särskilt beaktas om den 
enskilde i sin nuvarande situation riskerar att bli isolerad genom: 

• Ensamt boende 
• Avsaknad eller brister av social gemenskap/kontakter 
111 Att inte kunna delta i samhällslivet. 

4.4.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett: 

• När behovet av sociala kontakter är tillgodosett på annat sätt t.ex. genom 
arbetsgemenskap, stöd från anhöriga, fritidsverksamhet eller annan social gemenskap. 

Barn och ungdomar som bor i föräldrahemmet och har en pågående skolgång anses 
normalt inte vara så isolerade att kontaktperson beviljas. Nedanstående bör även beaktas: 

111 Vad som faller inom normalt föräldraansvar. 

eller för övrigt ska anses tillgodosett 

@ Genom kontakter i skola och fritidsverksamhet. 

Kontaktperson enligt nivå 3 måste bedömas restriktivt och andra insatser ska beaktas i 
första hand. 

4.4.4 Beslut om kontaktperson 
Beslut fattas utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) riktlinjer gällande 
kontaktpersonsnivåer. 
• Nivå 1 - En till två träffar i veckan. 
• Nivå 2 - Två till tre träffar i veckan 
• Nivå 3 - Fyra träffar i veckan eller upp till varje dag i vecka. 

4.4.5 Omkostnader 
Ersättning till kontaktperson ska utgå enligt aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner och 
landsting. När den enskilde deltar i aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen ska 
han/hon själv betala sina kostnader. Ersättningen till kontaktperson består av: 

• Arvode. 
• Omkostnadsersättning. 
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4.5 Avlösarservice 

Avlösarservice i hemmet är en insats som ska tillgodoses, enligt 9 § 5 LSS: 

• Anhörigas behov av att vila och få avkoppling. 
• Anhörigas behov av att kunna genomföra aktiviteter som individen inte deltar i. 
• Föräldrars behov av att ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. 

4.5.1 Syfte 
Syftet med insatsen är att möjliggöra för vårdnadshavare eller make/maka att bli avlastad i 
omvårdnadsarbetet. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara i behov av avlösning för att kunna 
koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning 
vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt syskon. 

Anhöriga som vårdar vuxna personer med funktionsnedsättning i gemensam bostad kan 
även behöva av avlösning för vila eller genomföra egna aktiviteter. Avlösarservicens uppgift 
är omvårdnad av den funktionsnedsatta vilket innefattar all individuellt anpassad hjälp i 
den dagliga livsföringen som ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala 
behov. Insatsen ska vara av personlig karaktär genom att anpassas efter den enskildes 
behov och önskemål. 

4.5.2 Kriterier för att bevilja avlösarservice i hemmet 

Behov av avlösarservice i hemmet föreligger när den enskilde normalt får sitt behov av 
omvårdnad och tillsyn tillgodosett av föräldrar/anhöriga i sitt eget hem och dessa 
behöver avlösning i omvårdnads- och tillsynsarbetet: 

• För att få avkoppling. 
• För att kunna uträtta sysslor utanför hemmet. 
• För att kunna delta i olika aktiviteter som individen inte deltar i, exempelvis möten. 
• För att kunna ägna tid åt syskon till ett barn med funktionshinder. 

Vid prövning avseende mindre barn ska särskilt beaktas om behov av avlösarservice i 
hemmet föreligger med hänsyn till vad som normalt får anses falla inom ramen för FB 
gällande föräldraansvar. Jämförelse får göras med vad som är normalt för barn i samma 
ålder. 

Avlösarservice ska ges av en person som normalt inte står för omvårdnad och tillsyn av 
personen. 
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4.5.3 Avgränsningar 
Det ska särskilt beaktas om behovet kan anses vara tillgodosett genom insatser somt ex 

• Beviljad assistansersättning 
e Beviljad korttidsvistelse 
• Insatser som möjliggörs genom beviljat vårdbidrag. 
• Insatser som möjliggörs genom beviljad handikappersättning. 

Insatsen kan inte beviljas för att: 

e Insatsen ska tillgodose behov av barnomsorg 
• Anhörig blir avlöst för att kunna förvärvsarbeta 
• Syskon till det funktionshindrade barnet ska ej få sitt behov av barnpassning tillgodosett 

via avlösarservice. 

4.5.4 Beslut 
Beslut om avlösarservice i hemmet kan: 
e Beviljas som regelbunden avlösning i hemmet med ett visst antal timmar per månad 
e Beviljas vid enstaka tillfällen 
e Beviljas vid akuta situationer, exempelvis akut sjukdomsfall hos vårdnadshavare 
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4.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats som ska tillgodoses, enligt 9 § 6 
LSS: 

• Anhörigas behov av avlösning för att få avkoppling. 
• Personens behov av miljöombyte och rekreation. 
• Behovet av stöd för att bryta ett ensidigt beroendeförhållande mellan barn och 

föräldrar och därmed gagna den enskildes personliga utveckling. 

4.6.1 Syfte 
Korttidsvistelse ska erbjuda enskilda personer miljöombyte, rekreation och/eller personlig 
utveckling. Anhöriga ska få avlösning i om vårdnads arbetet och ges utrymme till avkoppling. 

Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet för ungdomar /vuxna som bor i 
föräldrahemmet och därigenom bryta beroendeförhållanden mellan barn och föräldrar. 
Korttidsvistelse kan därmed även bli ett led i enskildas personliga utveckling. 

4.6.2 Kriterier för att bevilja korttidsvistelse 
Behov av korttidsvistelse utanför det egna hemmet föreligger om: 

• Den enskilde får sitt behov av omvårdnad och tillsyn tillgodosett av föräldrar/ 
anhöriga i sitt eget hem. De anhöriga behöver kortare eller längre period av avlösning 
i omvårdnads- och tillsynsarbetet för att få utrymme för avkoppling. 

• Den enskilde har ett behov av miljöombyte och rekreation eller behöver minska 
beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar. 

Vid prövning avseende barn ska särskilt beaktas om behov av korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet föreligger med hänsyn till att behov av miljöombyte och rekreation utanför 
familjen får anses ringa för små barn och ökar successivt med stigande ålder. 

Jämförelse får göras med vad som är normalt för barn i samma ålder. 

Vid prövning av ansökan om korttidsvistelse ska särskilt beaktas om behovet kan anses 
vara tillgodosett genom andra insatser t ex: 

• Beviljad personlig assistans 
• Avlösarservice i hemmet 

Korttidsvistelse utanför det gemensamma hemmet ska vara ett alternativ/ komplement till 
avlösarservice. I valet mellan de bägge insatserna ska den enskildes och anhörigas 
önskemål tillmätas största betydelse. Den enskildes eller en enskild familjs önskemål och 
behov bör så långt möjligt vara avgörande vid val av utformningen av korttidsvistelsen. 
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Korttidsvistelse kan ske i olika former där de vanligaste är korttidshem, stödfamilj och 
läger. 

4.6.3 Avgränsningar 
Behovet är tillgodosett om den enskilde 

• Har sitt behov av miljöombyte och rekreation faktiskt tillgodosett på annat sätt, tex 
genom insatser i form av personlig assistans eller avlösarservice. 

• Bor i bostad med särskild service. 

Vid val av former för insatsen ska särskilt beaktas den unges behov av frigörelse och 
personlig utveckling. 

Korttidsvistelse bör inte beviljas för vuxna personer som är beviljade personlig assistans 
enligt 9 § 2 LSS eller enligt SFB (RegR 3191-04). För barn och ungdomar med assistans 

gäller en restriktiv individuell bedömning. 

Omfattningen av korttidsvistelsen grundar sig på en individuell bedömning av behovet. 
Handläggare har som skyldighet att rapportera beslutet till Försäkringskassan eftersom det 
påverkar beviljade assistanstimmar. 

En klar gräns för att överväga annan insats är när behovet överstiger 14 dygn per månad. 
Barnets bästa ska i dessa fall särskilt beaktas. 

I de fall när föräldrar har delad vårdnad ska behovet av korttidsvistelse utgå från barnens 
behov medan föräldrarnas behov av avlastning ska stämmas av mot den tid de faktiskt 
ansvarar för barn. 

4.6.4 Beslut 
• Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per kalendermånad eller år. 
e Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn 

per månad. 
• Korttidsvistelse kan i avvaktan på bostad med särskild service i undantagsfall beviljas för 

längre period än 14 dygn/månad. 
• Kan beviljas i form av korttidshem, stödfamilj eller lägervistelse. 

Innefattar vid behov kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 
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4. 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en insats som ska tillgodoses, enligt 9 § 7 
LSS: 

• Behovet av tillsyn för skolungdom som är över 12 år när föräldrar/vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar. 

• Behovet av en trygg situation för skolungdom som fyllt 12 år när föräldrar/ 
vårdnadshavare förvärvsarbetar. 

4.7.1 Syfte 
Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar 
kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier. 
Det är därför nödvändigt att ungdomen under sådan tid kan tillförsäkras trygghet och få sitt 
omvårdnads- och tillsyns behov tillgodosett. 

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen 
måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. För vissa kan 
kommunens reguljära fritidsverksamheter med personligt stöd vara det bästa alternativet. I 
vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose 
önskemål som kan finnas bland funktionsnedsatta ungdomar om att träffa andra ungdomar 
i en likartad situation. 

4. 7.2 Kriterier för att bevilja korttidstillsyn 
I Båstads kommun ansvarar skolan för utförandet av korttidstillsyn det år barnet är över 12 
år eller går ut årskurs 6. 

Behov av korttidstillsyn för skolungdom föreligger om den enskilde: 

• Är över 12 år, dock längst sommarlovet det år ungdomen slutat gymnasiet. 
• Behöver tillsyn på dagarna före/efter skoltid samt under lovdagar. 
• Vårdnadshavare studerar eller förvärvsarbetar. 

4.7.3 Avgränsningar 
Korttidstillsyn beviljas ej om: 

• Föräldrarna inte förvärvsarbetar eller studerar. 
• Ansökan avser obekväma arbetstider 

4.7.4 Beslut 
Korttidstillsyn beviljas under samma tider som för ordinarie skolbarnsomsorg. 

Korttidstillsyn kan beviljas under hela den tid elever går i grundskolan och gymnasieskolan. 
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4.8 Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom är en insats 
som ska tillgodoses, enligt 9 § 8 LSS: 

• Behovet av boende för barn och ungdomar med svåra funktionshinder och 
omfattande behov av omvårdnad, som trots olika stödinsatser inte, helt eller delvis, 
kan bo kvar i föräldrahemmet. 

• Behovet av att barnet eller den unge, utanför föräldrahemmet, ges möjlighet att 
etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer och i en 
trygg och konstant omgivning. 

4.8.1 Syfte 
Några få barn och ungdomar som omfattas av lagen, kan trots olika stödåtgärder inte bo hos 
sina föräldrar. För dem är bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för 
barn och ungdomar ett alternativ. Behovet kan även uppkomma på grund av skolgång på 
annan ort. 

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för 
föräldraskapet utan ett komplement. Vid misstankar om brister i föräldrars förmåga ligger 
alltid utredningsansvaret hos Individ- och familjeomsorgen. 

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom är frivilliga 
boendeformer och ska i förhållande till barnets hem erbjuda en kompletterande varaktig 
uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör vara mjuk med utgångspunkten att 
med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet/ungdomen. 

Rättigheten avser barn och ungdomar t o m det år barnet fyller 18 eller fram till dess att 
skolgången upphör. Ett övervägande bör göras för unga vuxna som fyllt 18 år om det istället 
är lämpligt med bostad med särskild service för vuxna 

I insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom ingår 
omvårdnad vilket innefattar all individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som 
ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Inom ramen för bostad 
med särskild service till barn och ungdom ingår även möjlighet till fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter samt vid behov ledsagning i samband med detta. 

4.8.2 Kriterier för att bevilja bostad med särskild service för barn och ungdom 

Behov av annat boende föreligger om barnet eller den unge: 

• Om barnet eller den unge, trots omfattande andra olika stödinsatser, regelbundet och 
till övervägande del behöver vistas i annat boende 

• Har behov av gymnasieutbildning på annan ort med specifik inriktning och 
internatboende. 
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Barn och ungdomar i behov av bostad med särskild service kan vara i alla åldrar fram till 
dess att deras skolgång inom det allmänna skolväsendet för barn/ungdom upphör. Ingen 
nedre åldersgräns gäller för boende med särskild service. Barn och ungdomar som är i 
behov av detta boende har ett omfattande stöd/omvårdnadsbehov och servicebehov. Yngre 
barn ska i första hand placeras i familjehem. Med yngre barn avses i första hand barn under 
15 år. 

Vid bedömning kring barn eller ungdom har behov av annan boendeform ska särskilt 
beaktas: 

• Om behovet kan tillgodoses i föräldrahemmet med omfattande insatser 
• Föräldrarnas val av kompletterande boendeform 
• Att boendeformen skapar goda förutsättningar för barnets eller den unges 

känslomässiga och sociala utveckling 
• Att boendeformen kan tillgodose barnets eller den unges behov av omvårdnad 

4.8.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett om: 

e Barnet eller ungdomen, med kompletterande stödinsatser, klarar att till övervägande del 
bo kvar i föräldrahemmet. 

e Gymnasieutbildningen är inom pendlingsavstånd anses internatboende ej föreligga. 

4.8.4 Beslut 
Beslut om annat boende för barn och ungdom: 

• Beviljas i form av placering i familjehem. 
e Beviljas i form av bostad med särskild service för barn och ungdom. 
• Klargör att rätten till insats föreligger längst till den tidpunkt då ungdomen avslutat sina 

gymnasiestudier och uppnått vuxen ålder. 
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4. 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad för vuxna. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är 
en insats som ska tillgodoses, enligt 9 § 9 LSS: 

• Behovet av ett eget och så långt möjligt självständigt boende för personer med 
omfattande funktionshinder. 

• Behovet av lämpligt och individuellt anpassat boende med avseende på behovet av 
service och omvårdnad. 

4.9.1 Syfte 
Insatsen innebär möjligheter för vuxna att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget 
hem. Boendet ska möjliggöra livskvalitet, goda utvecklingsmöjligheter och ett självständigt 
liv. Den enskildes behov av stöd och service ligger till grund för val av bostadsform 

Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service för vuxna. I omsorgen 
ingår att stödja och hjälpa personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga 
behov som de kan ha svårigheter att klara. 

Inom ramen för boendet ska den enskilde ges stöd så att egna intressen och önskemål tas 
tillvarata. Den enskilde ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk och ta del 
av, eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala 
organisationen och i samhället för övrigt. Utföraren ska bistå den enskilde med planering 
och genomförande för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Personal ska arbeta utifrån att stödja och handleda den enskilde utifrån ett: 
• Socialt perspektiv. 
• Pedagogiskt perspektiv. 
• Psykosocialt perspektiv. 

Gruppbostad 
Gruppbostad ska vara ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande behov 
av tillsyn och omvårdnad att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Det handlar om ett litet antal bostäder med gemensamma utrymmen och där 
service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen 
gruppbostad. 

Servicebostad 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och 
fast anställd personalgrupp. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och 
ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. 

Serviceboende kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig 
mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en 
lägenhet i gruppbostad. 
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Det som gäller för samtliga är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att dygnet-runt
stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. 
Den som önskar bo i en servicebostad ska i möjligaste mån få sitt önskemål beaktat och 
tillförsäkras personligt stöd i en omfattning som gör sådant boende möjligt. Hälso- och 
sjukvård ingår i insatsen servicebostad. 

Särskilt anpassad bostad 
Syftet är att underlätta för personer som p.g.a. sin funktionsnedsättning inte fullt ut klarar 
egen bostad. Bostaden ska vara anvisad av kommunen och ha en viss grundanpassning. I 
insatsen ingår inte personalstöd. 

Det ska i första hand prövas om anpassningar i befintlig bostad kan tillgodose behovet av en 
anpassad bostad. Anpassningar i befintlig bostad kan inte beviljas som särskilt anpassad 
bostad. 

4. 9.2 Kriterier 
Behov av bostad med särskild service för vuxna föreligger: 

• Om personen har så omfattande behov av omvårdnad och service att detta inte kan 
tillgodoses i ett ordinärt boende. 

• Behov av annan särskilt anpassad bostad för vuxna föreligger. 

Om personen på grund av funktionshinder har behov av en bostad med fysisk 
grundanpassning. 

Vi bedömning av den enskildes behov av bostad med särskild service för vuxna ska särskilt 
beaktas: 

• Om behovet av tillsyn och omvårdnad genom tilläggsinsatser kan tillgodoses i ett 
ordinärt boende. 

• Möjlighet till bostadsanpassning. 

4. 9.3 Beslut 
• Beviljas i form av bostad med särskild service. I beslutet ska framgå om boendeformen 

beviljas som gruppbostad eller servicebostad. 
• I beslutet bör framgå att rätten till bostad med särskild service gäller så länge som 

behovet finns. 
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4.10 Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska, enligt 9 § 10 LSS: 

• Tillgodose behovet av meningsfulla dagliga aktiviteter för personer i yrkesverksam 
ålder. 

4.10.1 Syfte 
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning som ska 
bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället. 
Verksamheten bör vara av produktiv- och habiliterande karaktär, samt ge miljöombyte, 
social gemenskap, självkänsla och självförtroende. 

Daglig verksamhet ska inte uppfattas som en anställningsform. Det är inte fråga om ett 
avlönat arbete och syftet är inte heller att producera varor eller tjänster. Detta hindrar inte 
att det övergripande målet bör vara att om möjligt utveckla den enskildes förutsättning till 
arbete. 

Deltagaren ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och 
utforma innehållet som ska anpassas efter var och ens behov, förutsättningar och intressen. 

Daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Detta innebär att den enskilde 
har rätt att vara kvar i daglig verksamhet i enlighet med allmänna pensionsregler. 

4.10.2 Kriterier 

Insatsen daglig verksamhet avser enbart personer som tillhör personkrets 1 och 2. 

4.10.3 Avgränsningar 

Behov av daglig verksamhet föreligger inte när den enskilde: 

• Förvärvsarbetar. 
• Deltar i utbildning. 
• Står till arbetsmarknadens förfogande. 

4.10.4 Beslut 

Insatsen daglig verksamhet beviljas inte i någon specifik omfattning utan specificeras 
tillsammans mellan verkställigheten och den enskildes behov och önskemål. 
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5. INDIVIDUELL PLAN 
I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell 
plan med redan beslutade samt planerade insatser upprättas i samråd med honom eller 
henne. I arbetet med individuell plan bör gymnasieelever som går sista året särskilt 
uppmärksammas för framtidsplanering. 

Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas om 
det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än 
kommunen och landstinget. Planen ska omprövas utifrån överenskommelse som upprättas 
i samband med planen. 

Samordnad individuell plan (SIP) kan ses som ett alternativ till individuell plan enligt LSS. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000049/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Lägesbeskrivning gällande fysiska gruppaktiviteter på vård- och 
omsorgsboende i kommunen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med nämndsmötet i mars 2017 kom frågan upp från en av nämndens ledamöter 
hur fysiska gruppaktiviter ser ut på kommunens vård- och omsorgboenden. 

Bakgrund 

1 (2) 

Enligt program för folkhälsa, trygghet och säkerhet ska man inrätta dagliga fysiska aktiviter på 
vård- och omsorgs boenden. Detta innebär att kommunerna har ett uppdrag att erbjuda äldre 
personer möjligheter till en god vardag och se till individens behov och önskemål. I folkhälsa, 
trygghet och säkerhet ingår bl.a. att ha en strategi kring fysisk aktivitet, social gemenskap och 
aktiviteter. 

Aktuellt 
Chefen för kommunrehab har ställt frågan vidare till rehabpersonal och berörda chefer på 
respektive vård- och omsorgs boende. Det som har framkommit från berörda är att det sker ett 
antal gruppaktiviteter per vecka och de består av bl.a. gymnastik/rörlighet i olika former. 
Kommunens rehabpersonal har som uppdrag att på teamträffar påtala vikten av fysisk aktivi
tet och uppmuntra omvårdnadspersonal att få till vardagliga aktiviteter med fysiska inslag. Det 
som i dagsläget görs från rehabpersonal är individuella bedömningar om rehabiliteringsbehov 
efter skada/sjukdom eller för att bibehålla funktioner. 

Det pågår nationellt en hel del forskning på konkret och evidens baserade rekommendationer 
på hur man på vård- och omsorgsboende ska få sina behov av fysiska aktiviter/träning 
tillgodosedda. Inom vård och omsorg ska vi arbeta för att alla har rätt till fysisk aktivitet, sam
tidigt som personalen har ett stort ansvar i vardagen att planera in detta och vara lyhörda över 
att behoven blir tillgodosedda. 

Framtida utvecklingsmöjligheter: 

• Inom socialt innehåll arbeta vidare med detta. 
• Uppmuntra till att få in fysisk aktivitet i vardag, både på individ- och gruppnivå. 
• Att se över utrustning, möblering och planlösning utformas för optimering av 

fysisk aktivitet. 
• Anordna trevliga och uppskattade gruppaktiviteter som motiverar till fysisk aktivitet 

och gärna ta hjälp rehabpersonalens kunskaper på området. 
• Använda innovativa lösningar såsom t.ex. ny teknik för att stimulera till fysisk aktivitet. 
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2 (2) 

Magnus Ohlsson, verksamhetsområde Vård och omsorg 

Myndighets chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

-53-



SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-27 

--------- ---------~~-· ................... =--~~ 

VN §42 Dnr VN 000049/2017 - 700 

Redogörelse angående fysisk aktivitet för alla på 
kommunens boenden 

Sida 

15av15 

Beskrivning av iircuclet Nytt iirende väcktes på samnrnnträdet HV MHriannc Mjöberg Eriksson (BP) med 
önskemål om ell redogörelse angående tysisk aktivitet för alla på kommunei1s 
boenden. Enligt handlingsplanen för program för folkhälsa, trygghet och 
siikcrhet ska man inrätta daglig fysisk aktivitet på vård- och omsorgs-
boenden till alla boende. 

Beslut Vilnl- och omsorgsniimnden bt~slutar: 

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

11ste1:11 11des si •naturer llld1·<i -sbestyrlrnnrle 
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Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 §och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-01-01- 2017-03-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

161003\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård~ och omsorgsnärnndoo 

2017 -04- 1 7 
on(-o/r!..'?..q_r?..€.S./ 

r=-: r-=; ,,,,.-"" 
! l \ I{ \ ......... ~fb.:::: .. 1:. Oo 

..... . ........ 0 

inspektionen fllr vård och omsorg 

Kvartalsrapport 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

fF?.rn~;~----------------········ rM~gnu~--- -----·--·-··· ············------------------··---····---·· -··-··· 
igfi~(n'§i!Jil/;: J\ _,. ::::>. ;;.-:Jötiisson •• 

lr;~~~~~' . · " . . .-- __ / -±-~6 04_31-77416 -,-- -- .. . . . ''°· 
~~-R?_s~d(e~ s :~- ', · .' ,'.: _ . · . 1 ma_gn~s.qhl.s~on@basta_d_._se ·. · :- .. -:< :;:.,: ·:: ·<. , 

Val av förvaltning och verksamhetsområden 
---·-·-··----------·--··--------·-·1···-·· ....... ·-··-····-----·······-··· ·····-··--·······----···-···-···-·--·-·-·-
l~~f"\/~1~'2~11._Q.._ ____ ~---- ......... \,'ei.r~s-~!f!.h~~l~r..Y.~~tj ~'* C!!!l.?.~I9 ~~s_!ad ___ ____ .. ... . 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avser följande kvartal 

l~;;~t~l;§:~~~g;;;;.~-·:;, .. :·-~~::_.J~li~~-~;;~~-~~-'.~; .. :;y,::;\);,·i~'.~--_;~:1)·(~~;:~.~-::;~.~~~: 

'i •.< ..•... i 
I 

·. ·~ ...... _. ~ :· ·, ' : j 
-:····.·. -1 . ·:1 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 
datum för avbrott? 

Personuppgifts lagen 

0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och' bel<räftar att dessa är ril<tiga. Jag samtycl<er 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade· uppgifter enligt personuppgiftslagen 

(1998:204). PuL. 

Blankettinformation 
Nummer 

Blankettid : 1492001112006 

. , 

Inskickat 

. ' 

Sida 1 av,2 Datum : 2017-04-1214:46:10 

·<. 
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1492001112006 2017-04-12 14:46:10 

Signering 
Datum 

.2D\~ (\j \L 

r_ 

B!ankettid: 1492001112006 S!da2 av2 Datum: 2017-04-1214:46:10 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-03 

Handläggare: Ulla Johansson 

Dnr: VN 000032/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet beskriver rutinerna vid portionering och distribution, som ska säkerställa att 
temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna håller rätt nivå. 

Bakgrund 

1 (1) 

Vårdtagare i ordinärt boende som beställer matdistribution får varm middag, inklusive dessert. 
Maten som beställs läggs in i ett kostplaneringsprogram. Köket på Skogslidens vårdboende 
tillagar och förpackar samtliga portioner som ska levereras av personal inom hemvården. 
Förpackningsutrustningen består av thermoväskor av frigolit med uppvärmda värmeplattor 
som läggs i. Köket ansvarar för att portionerna levereras till respektive hemvårdsgrupp. En 
grupp hämtar på Skogslidens kök Därmed ansvarar köket för att temperaturen håller de 
nivåer som rekommenderas fram till att hemvårdsgrupperna tar över. Hela kostplanerings
programmet administreras av en person inom måltidsverl~samheten. Köket får packlistor med 
de vårdtagare som ingår i hemvårdspersonalens rundor. Hemvårdspersonal ansvarar för att ge 
administratören aktuell information kontinuerligt, dvs. om portionerna ska levereras i en 
annan ordning. Den informationen är en förutsättning för att köket ska få packlistor som 
stämmer med verkligheten och därmed kunna packa thermoväskorna med portioner som ska 
levereras i respektive runda i rätt ordning. Syftet är att boxarna inte ska öppnas förrän port
ionen levereras. Då hålls temperaturkedjan ända fram till första leverans. Alla rutiner i köket 
finns i ett egenkontroll program som är framtaget för Skogslidens kök, godkänt av miljö
avdelningen. 

Aktuellt 
Måltidsverksamheten har under 2016 investerat i bättre thermoboxar och värmeplattor än de 
som användes tidigare. Detta för att säkerställa temperaturen på maten. Det förekommer ofta 
att grupperna ändrar i vilken ordning vårdtagarna ska besökas i rundorna, utan att informera 
administratören. Det innebär att köket har packlistor som inte stämmer och boxarna måste 
öppnas och portioner flyttas om. Då bryts temperaturkedjan och förutsättningarna försämras 
för att hålla den rekommenderade temperaturen på den varma maten. För att undvika att så 
sker, krävs att administratören kontinuerligt får meddelande i systemet om vilka vårdtagare 
som ingår i varje runda och i vilken ordning de ska levereras. Kökschefen och kostombuden 
inom vård och omsorg har kontinuerligt träffar för att diskutera hur vi säkerställer alla rutiner 
och hur vi kan arbeta för att upprätthålla rätt nivå på temperaturen till vårdtagarna i ordinärt 
boende för både kall och varm mat. 

Teknik och service 

Ulla Johansson, Måltidschef 

Samråd har skett med: 
Emma Pihl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000032/2017 - 700 

Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna 

Sida 

15av16 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Larsson (C) angående 
temperaturen på den mat som körs hem till vårdtagarna i Båstads kommun. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

)usterandes signaturer -lltdragsbestvrl<andc 

~12- v~ ~ 
.... 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutslogg 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 18 april 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format \ha -60-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-04-18 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 94 VN 000138/2015 Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal- Påbörjat i februari 2017. 
Redovisning av det totala behov de kommande fem åren: för boende, personal 
lokalbehovet inom Vård och andra aktiviteter. Förvaltningen fick den 5 
och omsorg september 2016 i uppdrag att göra en långsiktig 

lokalförsörjningsplan. 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Uppföljning SOL: Våren 2017 
Vägledningsdokument för uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för Beslut LSS: April 2017. 
biståndshandläggarna inom biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social- Beslut Socialpsykiatri: Juni 2017. 
SOL, LSS och socialpsykiatri psykiatri. 
VN 2016-06-13, § 63 VN 000067 /2016 Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag En arbetsgrupp om fem personer har 
Kognitivt/Demenscentra att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ utsetts under ledning av demens-
i Båstads kommun demenscentra i Båstads kommun. Förvaltningen fick 

även i uppdrag att söka lämplig lokalisering efter det 
samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

Fd. Ombyggnation av att en genomgripande konsekvensanalys samt 

Almgården i Grevie omvärldsanalys gjorts. Förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med en lämplig placering av ett 
kognitivt/demenscentra beläget i västra Bjäre. 

VN 2016-09-05, § 82 VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 dec- Återkommande rapportering om genom-
Resursfördelningsmodell ember 2016. Förvaltningen får i uppdrag att åter- lysningen (som utförs av Health Navigator 
inom Vård och omsorg komma med ett nytt förslag till resursfördelnings- AB) sker på mötena med nämnden 

modell inom Vård och omsorg när genom- februari-maj 2017. 
lysningen av verksamheten är utförd. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
I * 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

m __.. 

1 (3) 

Till VN (*2) 

Vår/sommar 
2017 

Vår/sommar 
2017 

Våren 2017 

2017 



Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status(*1) 
och paragraf 
VN 2017-02-27, § 24 VN 000032/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Förvaltningen återkopplar till nämnden 
Temperaturen på maten Larsson (C) angående temperaturen på den mat som den 24 april 2017. 
som körs hem till vård- körs hem till vårdtagarna i Båstads kommun. 
tagarna 
VN 2017-03-27, § 36 VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Hos förvaltningen för handläggning. 
Utökning av antalet platser Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en 
på Aromagården och förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 

Myllefallet gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen får i upp-
drag att redovisa beräknat/prognosticerat behov av 
grupp boendeplatser de kommande fem åren. 

VN 2017-03-27, § 40 VN 000050/2015 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Hos förvaltningen för handläggning. 
Centerpartiets motion om Larsson (C) angående motionen från 2015 som 
vårdhund Centerpartiet lämnade in och som blev bifallen i 

kommunfullmäktige. Vad har hänt sedan dess? 

VN 2017-03-27, § 41 VN 000048/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Hos förvaltningen för handläggning. 
Socialt innehåll och Larsson (L) angående socialt innehåll och anhörig-
anhörigstöd stöd, med önskemål om en genomgång hur 2016 års 

anslag har använts och hur man från förvaltningen 
under 2017 utvecklar verksamheten som baseras 
på frivilliga och intresseföreningar. 

VN 2017-03-27, § 42 VN 000049/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Marianne Förvaltningen återkopplar till nämnden 
Redogörelse angående Mjöberg Eriksson (BP) med önskemål om en redo- den 24 april 2017. 
fysisk aktivitet för alla på görelse angående fysisk aktivitet för alla på kommu-

kommunens boenden nens boenden. Enligt handlingsplanen för program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet ska man inrätta 
daglig fysisk aktivitet på vård- och omsorgs boenden 
till alla boende. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
I 

en 
I'..) 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

I 

2 (3) 

Till VN (*2) 

April 2017 

2017 

Maj 2017 

Maj 2017 

April 2017 



Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1} 
och paragraf 
KF 2017-03-29, § 49 VN 000129/2016 Återremiss från kommunfullmäktige med moti- Förvaltningen svarar på återremissen och 
Kriterier för trygghets- veringen att ärendet ska förtydligas och komp- tar upp ärendet till nämnden på nytt den 
boende i Båstads kommun letteras. Ärendet ska belysas utifrån: 24 april 2017. 

- SFS 2016:848 Förordning om statligt stöd för att 
anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 
personer (ålderskriteriet på 65 år). 
- BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för 
att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 
personer 
- Vad de nya statliga bidragen innebär för trygghets-
boendekalkylen. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. I 
O"> 
c..:> 
I 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

3 (3) 

Till VN {*2) 

April 2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning 
- Beslut från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. Dnr: VN 000053/2017-906 

b). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll från den 28 februari 2017. 
Dnr: VN 000035/2017-700 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna 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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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Sida 

1av2 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

KF§ 45 DnrKS000204/2017-906 J»~~066~3 I Dnr .......................... t .. 
... 3.:Ql..1:.::.1..e ...... . 

Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för "Stöd och utveckling" inom verksamhetsområdet Barn och 
skola övertar under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom 
vård och omsorg lämnar. Budget för lokalkostnaden finns i 2017 års budget 
inom Vård och omsorg och behöver därför flyttas till Barn och skola. Eftersom 
anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på 
verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Kerstin 
Gustafsson (M), Thomas Andersson (L), Katarina Toremalm (MP), Uno 
Johansson (C), Eddie Grankvist (BP) och Helena Stridh (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 73. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Uno Johansson (C): Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag att budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård 
och omsorg under Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och 
skola under utbildningsnämnden. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag att av budgeterade 
kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde Vård och omsorg till Barn 
och skola. 

Notering Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kerstin 
Gustafssons (M) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Omröstning: Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Kerstin Gustafssons (M) m.fl. förslag röstar NEJ. 

Fortsätter på nästa sida. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat: 

Beslut 

Reservation 

2017-03-29 

KF§45 Dnr KS 000204/2017 - 906 

Forts. Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

2 av 2 

Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 9 Nej röster, samt 11 ledamöter som 
avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och 
omröstningslista. Således har kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Av budgeterade kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde 
Vård och omsorg till Barn och skola. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

B~TADS KOMMUN 
Våfd.. ooh omsorgsnämnden 

Sammanträdesprotol<oll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 28 februari kl 9.00- 12.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Boris Svensson 

Anette Hallberg 

BrittMarie Hansson 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

ERSÄTTARE 

Monica Pettersson 

Torgny Lindau 

Alinda Zimmander 

Margit Johansson 

Monica Arvidsson 

Hans-Bertil Sinclair 

Eva Olofsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Signaturer 

( 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

Maria de La Matte 

M 

s 
Bp 

s 
s 
s 
M 

M 

Pf 

s 

M 

s 
M 

c 

Helsingborg 

Bjuv 

Båstad 

Klippan 

Svalöv 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Åstorp 

Perstorp 

Landskrona 

Bjuv 

Helsingborg 

Klippan 

Svalöv 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

Affärsconcept AB 

Utdragsbestyrkande 

Sida1av7 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

JUSTERING 

§ 1 Utsedd att justera Anette Hallberg 

Justerade paragrafer § 1-3, 5-10 

UNDERSKRIFTER 

'~Ll}w.ö~ ..... . . ......... . Sekreterare 

Jessica Alfredson 

Ordförande r~::j~J1) u•mmm ~uuumumuumm 
,.-f' A . -tJ::J //, 

.... ~!!~~~/~ _fl<;y_~(!_~·-········································· 
Anette Hallberg 

Justerande 

ANSLAG 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

I s;gna•u··· 

Direktionen 

2017-02-28 

~01/- -cf1-20 .. -;-7;::·---·. -. ·- ................ -· ... -.. ·-· 
·<VI 1-0 ll · ID .................................. l .......................... .. ... . 

mantr~· ·des ummet, Medelpunkten 

~ll ry . rv .. .................................................... 
Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av 7 
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PROTOl<OLL 
Direktionen 

2017-02-28 

§ 2 Ekonomisk rapport 

Resultatrapport 

Sida 3 av 7 

Januari månads verksamhetsintäkter blev 4 937 tkr, motsvarande 7 % av årsbudgeten. Övriga 
intäkter blev 14 tkr. Månadens totala intäkter blev således 4 951 tkr, vilket är 7 % av årsbudgeten. 
Utfallet är lägre än förväntat (8,3 %) främst beroende på lägre försäljningsintäkter (6 % av 
årsbudget). 

Januari månads verksamhetskostnader blev 3 595 tkr, motsvarande 7 % av årsbudgeten. Av dessa 
utgör avskrivningar 912 tkr, motsvarande 8 % av årsbudgeten. Övriga kostnader är betydligt lägre än 
förväntat men då ska man hålla i minnet att det finns utgifter som inte har periodiserats. 

De finansiella kostnaderna är fortsatt låga, 29 tkr, vilket dock är något över budget (10 % jämfört 
med förväntade 8,3 %). 

Månadens resultat blev 415 tkr, att jämföra med hela årets budgeterade överskott på 190 tkr. Några 
slutsatser bör inte dras av detta eftersom höstens verksamhet kommer att medföra en hel del 
kostnader. 

Balansrapport 

I slutet av månaden är de totala tillgångarna 44 756 tkr, fördelade på 35 007 tkr i 
anläggningstillgångar och 9 749 tkr i omsättningstillgångar. I början av månaden (och året) var de 
totala tillgångarna 51477 tkr. Detta innebär en minskning med 6 494 tkr. 

Skulder och eget kapital uppgår vid månadsslutet till 44 341 tkr i bokfört värde. Om man till det egna 
kapitalet räknar månadens överskott på 415 tkr får summabeloppet 44 756 tkr. Även detta innebär 
en minskning med 6 494 tkr sedan årets början 

En minskad balansräkning innebär ett ökat soliditetsvärde. Vid månadens slut är detta värde 37,8 % 
(som kvoten mellan aktuellt eget kapital, 16 935 och totalt kapital 44 756). 

Särskilda händelser 

Balansvärdet har minskat med 6 494 tkr. 

Detta beror i huvudsak på den återbetalning som gjordes på det kortfristiga lånet hos Swedbank. 
(5 000 tkr). Resterande förändring beror på minskade kortfristiga fordringar och minskade 
levera ntö rsskulder. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen och lägga den till handlingarna 

Signaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

§ 3 Årsredovisning 2016 

Sida 4 av 7 

Årsredovisning för år 2016 har upprättats och lämnats för granskning till revisorerna. Revisorerna 

kommer att avge sin granskningsrapport vid möte 170329. Rapporten kommer tillsammans med 

Årsredovisningen sändas till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och prövning av 

ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin 

helhet. 

Direktionen beslutade 

att upprättad årsredovisning för år 2016 godkänns och undertecknas av ordinarie ledamöter för att 

tillsammans med revisionsrapporten översändas till medlemskommunerna för vidare hantering 

§ 5 Förbundsordning 

Förbundsordningen reviderades och sändes under 2016 ut till samtliga medlemskommuner för 

godkännande. Vid behandlingen i Helsingborg framkom frågor vilket gjorde att den inte godkändes. 

Efter detta har förbundsordningen reviderats på nytt och ett nytt förslag ligger nu för behandling. 

Enligt föreslagen planering kommer den att vara ett föremål för diskussion på vårens samråd för att 

därefter sändas ut till medlemskommunerna för godkännande. Till detta föreslå också att 

verksamheten tar fram ett medlemsdirektiv enligt den modell som Räddningsförbundet Nordväst 

tillämpar. 

Direktionen beslutade 

att förslaget på förbundsordning sänds ut i samband med inbjudan till samråd till respektive 

kommunstyrelse 

att förslag på medlemsdirektiv tas fram och behandlas i samband med förbundsordningen 

§ 6 Datum och plats för samråd våren 2017 

Direktionen beslutar 

att vårens samråd hålls i Helsingborg den 19 maj 2017, kl. 9.00 och att inbjudan sänds ut till 

kommunstyrelsen i respektive kommun 

Signaturer Utdragsbestyrkande 

' '\ 

' 
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....... 

E~unkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

§ 7 Firmatecknare för 2017 

Sida 5 av 7 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för 

till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och 

teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som 

företräder en kommun eller kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i 
stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom 

reglementen och delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, 

trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. 

Exempel på sådana kommuner är Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Trelleborg och Värnamo. 

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i 

delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets 

firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska 

användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument. 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

att direktionen för året 2017, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser; 

direktionens ordförande 

vid förfall 1:e vice ordförande 

vid förfall direktionens 2:e vice ordförande 

att teckna kommunalförbundet Medelpunktens 

firma i förening med 

förbundschef 

vid förfall ekonom 

Signaturer 

l' 

Utdragsbestyrkande 

Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Arvo Hellman 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 
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C. . 
x::~nkten . 

PROTOKOLL 
Direkt ionen 

2017-02-28 

§ 8 Förteckning av beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

att utse beslutsattestanter enligt följande för 2017 

Politisk ledning Ordförande Rima Axelsson Alamin 

vid förfall förste vice ordförande Boris Svensson 

vid förfall andre vice ordförande Arvo Hellman 

Sida 6 av 7 

Förbundschef Jessica Alfredson har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 

verksamheten enligt budget 

Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 

Administration Björn Lunderquist 

Lager/logistik/ sesaminköp Torbjörn Raimosson 

Konsulentverksamhet Pia Skog 

Teknisk service Claes Schachtschabel 

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening : 

Jessica Alfredson, förbundschef 

Björn Lunderquist, ekonom 

Maria Pedersen, HR-Ekonomiadministratör 

Detta beslut ersätter tidigare beslut 2016-01-26 § 5 

Signaturer Utdragsbestyrkande 

l 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 
Sida 7 av 7 

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 

delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

Datum Beslut Beslutsfattare 

20170207 Tilldelningsbeslut kognitionshjälpmedel 2016:06 FC 

201702 Anställning, rekondtekniker FC 

201702 Anställning, Hjälpmedelstekniker FC 

201701 Anställning, Hjälpmedelskonsulent FC 

Direktionen beslutade 

att lägga informationen till handlingarna 

13 Övriga frågor 

Signaturer 

l 

Inkommet protokollsutdrag 20170222 från kommunfullmäktige i Perstorp 
angående fyllnadsval efter Lars Ottosson som avsagt sig uppdraget som ledamot i 
direktionen för Medelpunkten. Till ny ledamot har valts Torgny Lindau (PF) 

Inkommet protokollsutdrag 20170227 från kommunfullmäktige Åstorp angående 
fyllnadsval efter Gunilla l<arlsson som avsagt sig uppdraget som ledamot i 
direktionen för Medelpunkten. Till ny ledamot har valts fsabella Dzanko (5) 

Utdragsbestyrkande 
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