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justerandes si naturer 
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2av15 
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Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Sonia Larsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 28 april 2017 kl.13.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 4av15 

VN §45 Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Åsliden i Östra Karup - Effekter kring kommunens övertag av särskilt 
boende, utgår. Dnr: 000055/2017-700 

Extra information - Tilläggskontraktet på Skogsliden. 
Dnr: 000017/2017-700 

Extra information - Kostnaderna för genomlysningen av Vård och omsorg. 
Dnr: 000136/2016-700 

Väckt ärende - Ekonomisk konsekvensanalys av fler heltidstjänster 
på bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg. 
Dnr: 000058/2017-700 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 

VN §46 Dnr VN 000003/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 

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

Underlag till beslutet Ekonomisk redogörelse per den 31 mars 2017. 

Föredragande Ekonom Jenny Hägglöf samt ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Sida 

5av15 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN§47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

DnrVN 000004/2017- 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Underlag till beslutet a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 
till särskilt boende (Emma och Lena) 

b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten: Lägesrapport 
(Health Navigator AB deltar på mötet). Dnr: 000136/2016-700 

c). MAS/SAS informerar (Jenny och Ingrid) 
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 
h). Extra information - Tilläggskontraktet på Skogsliden. 

Dnr:000017/2017-700 

Sida 

6av15 

i). Extra information - Kostnaderna för genomlysningen av Vård och omsorg. 
Dnr: 000136/ 2016-700 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

I 
justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 7av15 

VN§48 Dnr VN 000129 /2016 - 700 

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 
trygghets boende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar det som 
KPR tidigare framfört som önskemål. Ärendet har återremitterats till nämnden 
från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. Förvaltningen har behandlat 
återremissen från fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden besvarar 
återremissen i delarna som gäller ålderskriteriet på 65 år. Förtydliganden i 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

de delar som avser byggnation och investeringar överlämnas däremot till 
kommunstyrelsen att besvara. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017, med tillhörande bilaga. 

1. Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga. 
2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghets boende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Sas Ingrid Pettersson samt vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun (daterad 2017-04-12) 
godkänns enligt bilaga. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Dnr VN 000131/2015 - 900 

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

Sida 

8av15 

Beskrivning av ärendet 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. 
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. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017, med tillhörande bilaga. 

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

Enhetschef Magnus Ohlsson och handläggare Åsa Hedin föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000131/2015-900 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

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

Vägledningsdokument enligt Lag om stöd och service till vissa 
fu nktionsh i nd rade 

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 behovs bedömning 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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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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( 

( 
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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. 



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: 

o 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, tex. 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, tex. 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. 



( 

( 

( 

( 

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 t.ex. 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. 



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 t.ex. påklädning eller måltider som avsetts. Propositionsuttalandet tyder 
enligt Regeringsrättens mening närmast på vad lagstiftaren främst åsyftar är sådana 
hjälp behov 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. 
e Förflyttningar. 
• Matning. 
• Att kommunicera med andra. 
• 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? 
0 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 andraförflyttningar 
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. 



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 1 kap 2§ "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: 
• Avser sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
• Avser den omvårdnad sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge vid sjukhusvistelser. 
11 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. 

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

daglig verksamhet. 
t> 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. 

18 
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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 
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: 
e Personligt stöd för att delta i kulturlivet och fritidsaktiviteter utanför det egna 

hemmet. 
e För att bryta isolering. 
e Beho.ven inte tillgodoses på annat sätt. 
6l 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. 

e 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 
0 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 
e Avsaknad eller brister av social gemenskap/kontakter 
• 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: 

• 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. 



( 

( 

( 

( 

4.5.3 Avgränsningar 
Det ska särskilt beaktas om behovet kan anses vara tillgodosett genom insatser somt ex 

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

Insatsen kan inte beviljas för att: 

• 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 
• Beviljas vid enstaka tillfällen 
• 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 omvårdnadsarbetet 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: 

e 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. 

e 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. 



( 

( 

( 

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. 
• 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. 

ti 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 tillsynsbehov 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: 

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

4.7.3 Avgränsningar 
Korttidstillsyn beviljas ej om: 

., Föräldrarna inte förvärvsarbetar eller studerar. 
61 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: 

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

• Gymnasieutbildningen är inom pendlingsavstånd anses internatboende ej föreligga. 

4.8.4 Beslut 
Beslut om annat boende för barn och ungdom: 

e 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. 



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: 

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

e 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. 



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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 9av15 

VN § 50 Dnr VN 000049 /2017 - 700 

Fysiska aktiviteter på vård- och omsorgsboende i kommunen 

Beskrivning av ärendet Till del bedrivs fysiska aktiviteter inom vård- och omsorgs boende genom ett 
samarbete mellan rehabiliteringsmedarbetare och medarbetare inom 
respektive vård- och omsorgsboende. Verksamheten har identifierat 
förbättringsområden som kommer att beaktas i det löpande kvalitets
förbättringsarbetet. Ett ärende väcktes vid vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 27 mars 2017 kring hur fysiska gruppaktiviter ser ut på 
kommunens vård- och omsorgs boenden. 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 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

kring fysisk aktivitet, social gemenskap och aktiviteter. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2017. 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

UlfJiewertz (M): Bifall, med följande tillägg: En kvalitetsuppföljning ska göras 
och redovisas inför nämnden under hösten 2017. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

2. En kvalitetsuppföljning ska göras och redovisas inför nämnden under 
hösten 2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-19 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000049/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Fysiska aktiviteter på vård- och omsorgsboende i kommunen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Till del bedrivs fysiska aktiviteter inom vård- och omsorgs boende genom ett samarbete mellan 
rehabiliteringsmedarbetare och medarbetare inom respektive vård- och omsorgsboende. 
Verksamheten har identifierat förbättringsområden som kommer att beaktas i det löpande 
kvalitetsförbättringsarbetet. · 

Bakgrund 
Ett ärende väcktes vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 niars 2017 kring 
hur fysiska gruppaktiviter ser ut på kommunens vård- och omsorgs boenden. 

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 
Det sker ett antal gruppaktiviteter per vecka och de består av bland annat av gymnastik och 
rörlighets övningar i olika former. Kommunens rehabiliteringspersonal har som uppdrag att på 
teamträffar uppmärksamma vikten av fysisk aktivitet och uppmuntra omvårdnadspersonal att 
få till vardagliga aktiviteter med fysiska inslag. Det som i dagsläget görs från rehabiliterings
personalen är individuella bedömningar om rehabiliteringsbehov efter skada eller sjukdom 
eller för att bibehålla fysiska funktioner. 

Det pågår nationellt en hel del forskning avseende konkreta och evidens baserade rekommen
dationer på hur man på vård- och omsorgs boende ska få sina behov av fysiska aktiviter / 
träning tillgodosedda. Samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet vård och omsorg 
arbetar för allas rätt till fysisk aktivitet och medarbetarna har ett stort ansvar i vardagen att 
planera in och tillse att behoven tillgodoses. 

Framtida utvecklingsmöjligheter: 
• Inom enheten "socialt innehåll och anhörigstöd" vidarutveckla fysisk aktivitet på 

vård- och omsorgsboende. 
• I vardagsarbetet med vård- och omsorgstagare uppmuntra till att få in fysisk aktivitet i 

vardag, både på individ- och gruppnivå. 
• Se över så att 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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Magnus Ohlsson, verksamhetsområde Vård och omsorg 

Myndighetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
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rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

10av15 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 
9 §och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Beskrivning av ärendet Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017, med tillhörande bilaga. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvartalsrapport till lVO - 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 angivetformat\h 
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ln:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 11av15 

VN § 52 Dnr VN 000032/2017 - 700 

Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna 

Beskrivning av ärendet Ärendet beskriver rutinerna vid portionering och distribution, som ska 
säkerställa att temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna håller 
rätt nivå. Vårdtagare i ordinärt boende som beställer matdistribution får varm 
middag, inklusive dessert. Maten som beställs läggs in i ett kostplanerings
program. Köket på Skogslidens vårdboende tillagar och förpackar samtliga 
portioner som ska levereras av personal inom hemvården. Förpacknings
utrustningen 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 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

köket för att temperaturen håller de nivåer som rekommenderas fram till att 
hemvårdsgrupperna tar över. Hela kostplaneringsprogrammet administreras 
av en person inom måltidsverksamheten. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017. 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Måltidschef Ulla Johansson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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 tätt 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 måltidsverksamheten. Köket får packlistor med 
de vårdtagare som ingår i hemvårdspersonalens rundor. H~mvårdspersonal 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, Mål tidschef 

Samråd har skett med: 
Emma Pihl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 12av15 

VN § 53 Dnr VN 000052/2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog den 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

12 december 2016 en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för 2017. Redovisning av kontrollmomenten från internkontrollplanen för 
kvartal 1 2017 enligt den beslutade kontrollplanen inom Vård och omsorgs 
ansvarsområde. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2017, med tillhörande bilagor. 

Redovisningen av internkontroll planen godkänns. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP): Redovisningen av internkontrollen godkänns och läggs 
till handlingarna. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Redovisningen av internkontrollen godkänns och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-04-19 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000052/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Internkontrollplan, återrapportering 2 017 
Redovisning av kontrollmomenten, kvartal 1 

Tjänsteskrivelse 

Intern kontroll - Redovisning av awikelse/synpunkter/klagomål samt 
vidtagna åtgärder för 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog den 12 december 2016 en kontrollplan 
för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2017 (se bilaga). 

Aktuellt 
Redovisning av kontrollmomenten från internkontrollplanen för kvartal 1 2017 (se bilaga) 
enligt den beslutade kontrollplanen inom Vård och omsorgs ansvarsområde. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Redovisningen av internkontrollplanen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

1 (1) 
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Intern kontrollplan återrapportering 2017 

Vård- och omsorgsnämnd 
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Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och 
omsorgsavgifter 

2 I Granskning av journaler 

Granskning av 

Återrapporteringsdatum 2018-03-04 

~~ \ ~~ \\ .\ 't %~ ~~ 
~ ~~ ~s.. ~ 0 ":" rJ> ~ ... ' 

. 2 ggr/år/ 
Kontroll mot utförd 1Avg1ft~- IMars/Sep !20% av alla fakturor 
insats handlaggare tember 

Att journalföring 
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Mars/Sep Var 20:e Sol journal 
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3 !kommunövergripande 
basläkemedelsförråd 
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temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförråd 

Mas 
2 ggr/år/ !basläkemedels-förråden, 
Mars/Sep där temeratur och J 

tember inventering utifrån avtal 
kontrolleras. 
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eventuella 
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åtgärder 

Se tjänsteskrivelse 

I Se tjänsteskrivelse 

JSe tjänsteskrivelse 

JSe tjänsteskrivelse 

6 lrekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av I Stab 2 ggr/år I I I I I I X X 
sjukskrivningstal uppföljning 

Redovisning av avvikelser/ Redovisa 
7 I synpunkter/ klagomål samt sammanställning av I Stab 
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Sammanställning av 
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gg ar avvikelser/synpunkter/le 

lagomål 

Avser föregående kalenderår. 
Se tjänsteskrivelse 
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Vård & omsorg 

2017-04-19 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 12017 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 

1 (2) 

För att debitering av aktiva insatser ska ske till vård- och omsorgstagaren krävs att det finns en 
avgiftsberäkning. När avgiftsberäkningen är utförd skapas ett avgiftsutrymme. Kontrollen som 
nu är utförd visar inga avvikelser. Alla kontrollerade vård- och omsorgstagare innehar en 
avgifts beräkning. Intern kontroll är utförd på 20 % av kommunens vård- och omsorgstagare 
som innehar en aktiv SoL- och/eller HSL-insats. 

2. Granskning av journaler 
Granskningen visar att baspersonal ibland skriver journalanteckningar i fel lagrum. Mas och Sas 
har sedan tidigare observerat detta och håller på att ta fram en dokumentationsmall för Hsl och 
SoL. Mas och Sas kommer också att göra en lathund till personalen för att underlätta i 
bedömningen av vad som ska skrivas och var det ska skrivas. 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Basförrådets utformning är bra. Finns en bra struktur och en ordning bland läkemedlen. 
I basläkemedelsförrådet får endast förekomma läkemedel enligt Regionens beställningslista. 
Inga läkemedel som är utskrivna till enskilda vårdtagarna får förvaras i förrådet. 
En ny, aktuell signatur förtydligande lista finns i en pärm. En nyckelhanteringsrutin för bas
förrådet finns och även en förteckning över vem som är ansvarig sjuksköterska för basförrådet 
samt vem som ansvarar för narkotikakontrollerna finns. Narkotikakontrollerna är utförda. 
Temperaturkontrollerna i kylarna är utförda liksom städ av förrådet är gjort. När antibiotika 
ordineras så ska hela askar tas ut. 

Mas och IT-chefen tittar på en lösning där sjuksköterskan kan registrera uttag av läkemedel på 
ett säkert sätt. 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Kommunen har ett företag som heter Inijet som kollar alla leverantörer så trovärdiga. Enhets
assistenterna granskar fakturorna och konterar på rätt konto och enhetschefen gör en egen 
granskning innan fakturan attesteras. Om enhetschef inte har varit inne i fakturamodulen 
(Proceedo) på en vecka så går fakturorna vidare till dennes chef. 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Redovisas kvartal 3. 

6. Sammanställning över rekryteringsläge /vakanser/ sjukskrivningstal 
Redovisas kvartal 2 och 4. 

7. Redovisning av avvikelser/ synpunkter /klagomål samt vidtagna åtgärder 
Statistik för avikelser 2016: 

Avvikelser 2016 HSL Sol LSS 
Avvikelse Sol/LSS 2 399 81 
Avvikelse SVPL 5 1 0 

Fal I rapporter 6 1065 57 
Läkemedelsavvikelser 80 908 22 

Övriga avvikelser 49 58 9 
Extern aktör 2 1 1 



2 (2) 

Det har arbetats en hel del med avvikelserna ute i verksamheterna för att åtgärda fel och brister. 
Avvikelser tas upp på arbetsplatsträffarna samt är en stående punkt på teammöten. Mas/Sas tar 
del av avvikelserna för att säkerställa att allvarliga brister som kan leda till utredningar inom 
Lex Maria och Lex Sarah inte uteblir. 

Exempel på förklaringar till avvikelser. 
Avvikelse SoL/LSS: t.ex. bristande dokumentation, utebliven insats/aktivitet, saknas genom
förandeplan. 
Avvikelse SVPL: samverkansavtal följs ej, felaktiga uppgifter, medicinlista stämmer inte vid 
hemkomst. 
Fallraporter: fall i ordinärt bo~nde och på vård- och omsorgs boende (fall är en del som tas upp i 
Senior Alert). Som ett sätt att minska de negativa effekterna av ett fall har vård- och omsorgs
nämnden fattat ett beslut om att legitimerad personal kan skriva ut höftskyddsbyxor som åtgärd 
till personer med stor fallrisk. ( 
Läkemedelsavvikelser: läkemedelslista stämmer inte med delad dosett, glömt ge läkemedel, 
glömt signera. 
Övriga avvikelser: utebliven träning, bristande kompetens, otydligt angående egenvård. 
Extern aktör: någon annan utomstående varit orsak till avvikelsen tex. taxi kommer inte, ( 
färdtjänst sen, ridläraren sjuk, badet stängt. 

Även här har personal ibland svårt att avgöra inom vilket lagrum avvikelsen ska hanteras. 
Mas och Sas tittar på förbättringsåtgärder för att underlätta för personalen, bl.a. att ta fram 
en dokumentationshandbok. 

Statistik för klagomål/synpunkter 2016: 

Klagomål/synpunkter, vård och omsorg 2016 

Hemvård 5 

Vård- och omsorgsboende 1 

Korttidseneheten 1 

Stöd och omsorg 
Hsl-verksamheten 
Övrigt 6 

Sas som besvarar och diarieför synpunkter /klagomål inom Vård och omsorg som kommer in till 
kommunen. I jämförelse med tidigare år syns en nedgång i antalet klagomål/synpunkter på 
verksamheterna. 

{ 

Exempel på innehåll av klagomål/synpunkter. ( 
Hemvården: synpunkter på städbolaget som togs in sommaren 2016, synpunkter på hemsidan 
och avbeställning av mat samt synpunkter på hur hemvården är organiserad. 
Vård- och omsorgsboende: anhörig och boende är inte av samma åsikt hur vården ska utföras. 
Korttidsenheten: ej uppdaterad vård- och omsorgspärm. 
Övrigt: synpunkterna handlar till största del om Vårliden och dess bad, aktiviteter och 
gemensamhetslokal, men också Båtsmansgårdens aktivitetslokal. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Dnr VN 000005 /2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

13av15 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 18 april 2017 godkänns. 

justerandes si naturer 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 55 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

Sida 

14av15 

( Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

( 

Beslut 

( 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

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

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

I 

lusterandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 15av15 

VN § 56 Dnr VN 000058/2017 - 700 

Ekonomisk konsekvensanalys av fler heltidstjänster 
på bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Larsson (L). 

Beslut 

Ett av nämndsmålen för vård- och omsorgsnämnden är "Minska antalet 
timanställda inom Vård och omsorg genom att t.ex. erbjuda önskad 
sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal, vilket ger bättre 
kontinuitet för vård- och omsorgstagare". Centerpartiet motionerar till 
kommunfullmäktige om prioritering av heltidsanställda i kommunen. 
Förhoppningen är att kommunen ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare 
och att detta ska säkra kompetensförsörjningen. 

Olle önskar en ekonomisk konsekvensanalys av fler heltidstjänster på 
bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


