
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 29 maj 2017. 

Tid och plats: OBS: Kl. 10.00-12.00 i Ingrid-Marie, med fokus på genomlysningen. 
Sammanträde kl. 13.00 i Astrakanen. 

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 april 2017 Jenny 

4. Delårsrapport, tertial 1 2017 Emma 

5. Informationsärenden: --

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten, bilaga 
(Hea/th Navigator AB deltar under förmiddagen) 

b ). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Halte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). MAS/SAS informerar 
e). Bassängen på Vårliden 
t). Åsliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter 
g). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
h). Namnförslag på vård- och omsorgs boende i Förslöv, bilaga 
i). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 
j). Inriktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 

(Bilagorna nås via Assistenten och via bastad.se) 

6. Planering för nytt gruppboende enligt LSS Ingrid 

7. Socialt innehåll och anhörigstöd för 2016 och 2017 Emma 

8. Svar angående vårdhund i Vård och omsorgs verksamheter Emma 

9. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --

10. Delgivningar --

11. Delegationsbeslut --

Båstad den 22 maj 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~~' 
Sekreterare 

Besluts- Sidnr. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-7 

VN 8-12 

VN 13-80 

KS 81-86 

VN 87-89 

VN 90-91 

VN 92-94 

VN 95-100 

VN 101 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: HenrikAndersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Irene Ebbesson justeringsperson. 
I tur att justera är Sonia Larsson med Tony Ivarsson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Sonia Larsson utses som justeringsperson. 
2. Tony Ivarsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 2 juni 2017 kl.13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 - 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

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

Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \ha -4-
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Vård- och ol1180rgsnämnden 

Dnr~&~-~J~~ 
."::::.9..1.9::..:::..'lr?. ..... . 

Beställare 
Hemvårds peng 

Boendepeng 

Resultaten heter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

T.OTAL VÅRD & OMSORG 

BUDGET 
2017 (helår} 

minustecken står för kostnad 

-50 465 518 

-58 074 458 

0 

0 

-9 787 737 

-4 553 381 

-36 572 730 

-28 740 172 

-28 036 805 

-216 2·3-0 801 

PERIODENS 
AWIKELSE 
Jan -Apr 17 

PROGNOS 
(årsavvike/se 
mot budget) 

minustecken står för högre I I minustecken står för 
kostnad än budget högre kostnad än budget 

1 945 125 

630 392 

-1 153 011 

-2 027 646 

298 574 

-19 422 

-945 013 

606 687 

792 055 

127 741 

2 600 000 

200 000 

-2 000 000 

-4 400 000 

0 

0 

-5 115 000 

-1 020 000 

635 000 

-9 100 000 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

TGTAL VÅRD & OMSORG =Vård- .ech omsorgsnämndeli1s ansvar 

Beställare 

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

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

Hyresintäkter från vård- och omsorgstagare för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende, samt hyreskostnaden för tomställda 
lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 

Hemvård 
- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård 

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

Ram 

Centralt 
Ledningsresurser, (dock ej ledning inom hemvård och vård- och omsorgsboende), inkl. bland annat MAS och SAS samt 
systemlicenser 

Myndig hetsenheten 
- Biståndshandläggare, del av mottagningsteam och avgiftshandläggare. 

Stöd och omsorg 
Personlig assistans, gruppboende (inkl. lokalkostnader) och servicelägenheter LSS, boendestöd, personligt ombud, daglig 
verksamhet, ledsagning, avlösning, korttidstillsyn samt kontaktpersoner. 

- Köpta platser beträffande individer med funtionshandikapp eller psykisk funklionsnedsättning samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 

HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt del av motlagningssteam och HSL assistenter) 
Tek.niska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och HSLs 
bilkostnader 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 
- Hyreskostnader för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende. 
- Lokalkostnader inom Vård och omsorg. 
- Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor. 
- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd. 
- Demensteam inkl. demenssamortlnare och vårdhund 
- Dagvård SOL (Lyan) 
- Mottagningsteam hemvården 
- Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: ~9,1 mkr 

PROGNOS BESTÄLLARE: +2,8 mkr 

Under årets första månader har trenden fortsatt från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än 
budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 148 000 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett 
prognostiserat överskott om 1,8 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
800 tkr. 

Köp av boendedygn prognostiserar ett överskott om 200 tkr, rörande hyresintäkter på Bjärehemmet och 
ökade måltidsintäkter. För korttidsvård är 12 platser budgeterade och under året har det genomsnittligt 
belagts 11 platser. Det finns ett större behov av demensplatser i kommunen än budgeterat, och det sker ett 
skifte från somatik- till demensplatser. Den sammantaget lägre beläggningen under perioden har medfört 
att verksamheten inte prognostiserar ett underskott trots ovannämnda skifte. 

PROGNOS RESULTATENHETER & RAM: -11,9 mkr 

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

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 2 mkr, främst beroende på ett avgångsvederlag, ett 
antal ärende med dubbelbemanning samt vilrnriekostnader för vård i livets slut under jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en beläggning på 95 procent, vilket beror på att många 
lägenheter tomställts. Flera lägenheter har också renoverats under perioden, vill<et medför inkomstbortfalf. 
Utförarna kompenseras i dagsläget inte under den tomställda perioden, vilket kommer att ses över i 
genomlysningen. Underskottet om 3,7 mkr beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär lägre 

· intäkter för utförarna (ca -550 tkr). Andra orsaker till underskottet är punktinsatser för vårdtagare som ej kan 
lämnas utan uppsikt, samt ett ökat behov av bemanning då många vård- och omsorgstagare befunnit sig i 
livets omedelbara slut. Verksamheten har i vissa fall tvingats sätta in dyra vikarielösningar, där vikarietid har 
fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in för att minimera övertiden. 

Förändringen till särskilt boende på Bjärehemmet är nu slutförd och inga korttidsplatser finns l<Var där. 
Ovanstående underskott för vårdboende inkluderar även ett underskott för Bjärehemmet rörande 
förändringen till ett renodlat somatikboende som aviserades vid det politiska beslutet (-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt under hela perioden, i genomsnitt har 11 platser varit 
belagda. Korttiden prognostiserar 700 tkr i underskott då vårdtyngden har varit hög. 

Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorg mottogs i februari 2017 och har 
fördelats på verksamheterna Almgården, nattpatrull i ordinärt boende och mottagningsteam. 

Underskottet om 5, 1 mkr för stöd och omsorg beror på ett antal poster där Vård och omsorgs budgetram 
inte utökats 2017. Det rör sig om två platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), en extra köpt plats inom 
psykiatrin (-700 tkr) samt ett utökat behov av boendestöd (-500 tkr). Ett nytt ärende av personlig assistans 
har också påbörjats under året (-700 tkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden har inte varit patientsäker fullt ut och kommer därför att 
förstärkas. Detta tillsammans med bemanningen av sjul<sköterskor under sommaren prognostiseras till 
800 tkr i underskott. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 635 tkr, främst beroende på att 
demensteamet inte startats upp fullt ut ännu. Hyreskostnaden för hjälpmedelsförrådet på Köpmansgatan är 
inkluderat i ovanstående överskott med en negativ prognos om 80 tkr. 

Kostnaden för återgång av Asliden till lwmmunal regi årets tre sista månader finns medtagen i prognosen 
uppgående till -420 tkr. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-19 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000067 /2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Verksamhetsberättelse tertial 12017 för Vård- och omsorgsnämnden 

Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets berättelse för årets 
första fyra månader. 

Under året har budget i balans varit i fokus men trots detta prognostiseras ett underskott på 
helår om 9,1 mnkr. 

Förslag till beslut: 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1, 2017, för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 1, 2017, delges kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Vård och omsorg 

f ~t::, ,: · ~'.·''~~;; . ·;: ;·; :~:~;H~;~~;j~,;:~;~~:;;~:,~".: ... :-,;: . . 'i 

~ . ' BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017 -05- 1 5 , 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-apr 2017 2017 2017 . 

onS!.U...r:t..f?...Qrz.6.-:rj 
~9..t::l .. =:..r..9..9... 

VN- VÅRD & OMSORG -40 942 -107 691 -119 591 -11900 

Centralt -3096 -9788 -9 788 0 

Myndighetsenhet -1621 -4553 -4553 0 

Stöd och omsorg -13 588 -36 573 -41688 -5115 

Hälso- och sjukvård -9 383 -28 740 -29 760 -1020 

Verksamhetsövergripande 

äldreomsorg -8679 -28037 -27 402 635 

Summa -36 368 -107 691 -113,191 -5 500 

Resultatenheter 

Hemvård -1985 0 -2000 -2000 

Vård- och omsorgsboende -2589 0 -4400 -4400 

Summa -4574 0 -6400 -6400 

INVESTERING 0 -4031 -2031 

Verksamhet 
Under våren 2017 pågår en genomlysning av 
Vård och Omsorg i syfte att ta fram förbättrings
förslag för kvalitet, verksamhet, medarbetare 
samt åtgärder för att nå en budget i balans. Ett 
underlag med förslag på fortsatt arbete kommer 
att vara klart i juni. Arbetet omfattar hela vård 
och omsorg. 

Båstads kommun är i framkant vad gäller vård i 
livets slut. För att hålla hög kvalitet krävs utbild
ning och under våren har internutbildning skett 
av sjuksköterskor för omvårdnadspersonal. 

Som ett led i att förbättra verksamhetens kvalitet 
och effektivitet har en rad förbättringspro
jekt/processkartläggningar påbörjats. Det hand
lar om processen för mottagningsteamet, kort
tidsvården och hjälpmedel. Genom arbetet i dessa 
processer har utveckling skett och flera medarbe
tare är ytterligare nu förberedda att genomföra 
förbättringsarbete i verksamheten. 

Arbetet inom socialt innehåll har intensifierats 
sedan årets början och allt mer samordnas med 
frivillig- och intresseorganisationer. Anhörigstöd 
startade under andra halvan av april och omedel
bart blev det välbesökt. Även här är samarabetet 
med frivillig- och intresseorganisationer i fokus. 

2000 

' . ' ~· 

Vård och omsorg 
Skogsliden har tillsammans med teknik och Ser
vice nominerats till Arias Guldko och är en av tre 
finalister. Vinnaren avgörs i maj. 

Det har under våren varit allt svårare att rekry
tera, även vikarier. Detta är en problematik verk
samheten aktivt arbetar med på olika sätt. Både 
med att erbjuda heltid till befintliga medarbetare 
men också att erbjuda fast anställning där det 
lämpar sig. 

Stöd och omsorg 
Trapphuset Ängen är nu i drift och många vård 
och omsorgstagare som tidigare bott i satellitlä
genheter har flyttat in. Det har fallit väl ut för så
väl vård och omsorgstagare som medarbetare. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 
daglig verksamhet upp med cafeverksamhet en 
dag i veckan. Detta upplevs positivt av både vård 
och omsorgstagare och medarbetare på Bjäreda
len och det planeras för en utökning av verksam
heten. 

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman
ning inom äldreomsorg mottogs i februari 2017 
och har fördelats på verksamheterna Almgården, 
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Verksamhetsberättelse 

nattpatrull i ordinärt boende och mottagnings
team. 

Underskottet om 5,1 mkr för stöd och omsorg be
ror på ett antal poster där Vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två 
platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), en 
extra köpt plats inom psykiatrin (-700 tkr) samt 
ett utökat behov av boendestöd (-500 tkr). Ett 
nytt ärende av personlig assistans har också på
börjats under året (-700 tkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden 
har inte varit patientsäker fullt ut och kommer 
därför att förstärkas. Detta tillsammans med be
manningen av sjuksköterskor under sommaren 
prognostiseras till 800 tkr i underskott. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg progno
stiserar ett överskott om 635 tkr, främst bero
ende på att demensteamet inte startats upp fullt 
ut ännu. Hyreskostnaden för hjälpmedelsförrådet 
på Köpmansgatan är inkluderat i ovanstående 
överskott med en negativ prognos om 80 tkr. 

Kostnaden för återgång av Åsliden till kommu
nens regi årets tre sista månader finns i progno
sen med en prognos om -420 tkr. 

Resultatenheter 
Hemvårdens utförare prognostiserar ett under
skott om 2 mkr, främst beroende på ett avgångs
vederlag, ett antal ärende med dubbelbemanning 
samt vikariekostnader för vård i livets slut under 
jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på 95 procent. Detta beror på 
att många lägenheter tomställts under samma 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

period. Flera lägenheter har också renoverats 
under perioden vilket medför inkomstbortfall. Ut

förarna kompenseras i dagsläget inte under den 
tomställda perioden, vilket kommer att ses över i 
genomlysningen. Underskottet om 3,7 mkr beror 
delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär 
lägre intäkter för utförarna (ca -550 tkr). Andra 
orsaker till underskottet är punktinsatser för 
vårdtagare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt 
ett ökat behov av bemanning då många vård- och 
omsorgstagare befunnit sig i livets omedelbara 
slut. Verksamheten har i vissa fall tvingats sätta 
in dyra vikarielösningar, där vikarietid har fallit 
ut som övertid. Åtgärder har satts in för att mi
nimera övertiden. 

Förändringen till särskilt boende på Bjärehem
met är nu slutförd och inga korttidsplatser finns 
kvar där. Ovanstående underskott för vårdbo
ende inkluderar även det underskott för Bjäre
hemmet rörande förändringen till ett renodlat 
somatikboende som aviserades vid det politiska 
beslutet (-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbe
lagt under hela perioden, i genomsnitt har 11 
platser varit belagda. Korttiden prognostiserar 
700 tkr i underskott då vård tyngden har varit 
hög. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse mot budget 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med beman
ningsnivåer utifrån vårdtyngd. Verksamheten 
förbereder sig också på att ta hand om det resul
tat som framkommer i genomlysningen för im
plementering. 
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige - Hemvårds och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng 

Utfall Budget Prognos Awikelse 

(tkr) Jan-apr 2017 2017 2017 

Hemvårdspeng -14 875 -50 466 -47 866 2 600 

Boendepeng -18 726 -58 074 -57 874 200 

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Under årets första månader har trenden fortsatt 
från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar 
än budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 
148 000 timmar jämfört med budget 154 000 
timmar. Mottagningsteamets insatser leder till 
del till minskad nivå av hemvårdstimmar under 
2017 genom att teamets insatser inte räknas som 
hemvårdstimmar under innevarande år. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgsboendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för ut- och inflytt efter 
att vård och omsorgstagare har avlidit. Belägg
ningsgraden för vård och omsorgsboende var 
95 procent. 

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

Diagram: Hemvårdspeng - Köp av timmar månadsvis 

nen. Förvaltningen arbetar med att minimera 
behovet av korttidsplatser genom att så fort som 
möjligt säkerställa en trygg och säker hemgång, 
bland annat genom Mottagningsteamet. 

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng 
Köp av hemvårdstimmar prognostiserar en posi
tiv effekt på resultatet i jämförelse med budget 
om 1,8 mkr, beroende på att prognosen av hem
vårdstimmar understiger budgeterat antal tim
mar med ca 6 000 timmar. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna prognostiseras att överstiga 
budget med 800 tkr. 

- utfall/Prognos 2017 
15 000 

Utfall 2016 - Utfall 2015 - Budget2017 -Budget2016 r-~• Budget2015 

14000 

13 000 

12 000 

11000 

10 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Verksam hetsberättelse Kommunfullmäktige - Hemvårds och boendepeng 

Boendepeng 
Köp av boendedygn prognostiserar ett överskott 
om 200 tkr, rörande hyresintäkter på Bjärehem
met och ökade måltidsintäkter. För korttidsvård 
är 12 platser budgeterade och under året har det 
genomsnittligt belagts 11 platser. Det finns ett 
större behov av demensplatser i kommunen än 
budgeterat, och det sker ett skifte från somatik
platser till demensplatser. Ett boendedygn på 
demensplats medför en högre kostnad för bestäl
laren än en somatikplats. Den sammantaget lägre 
beläggningen under perioden har medfört att 
verksamheten inte prognostiserar ett underskott 
trots ovannämnda skifte. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse mot budget 
För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 
äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 
att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbetar
skap. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag 
att genomlysa förvaltningen och först ut var Vård 
och omsorg. Genomlysningen beräknas vara klar i 
början av juni och där kommer förslag på åtgär
der för en ekonomi i balans inom Vård och om
sorg att beskrivas. 

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 
budget årligen för detsamma. 

Genom den förflyyttning av medarbetare som 
skedde under 2016 med samordning på två geo
grafiska punkter i kommunen kommer en effekti
visering att ses avseende planering av medarbe
tare. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det. 

-12-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

I nformationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten, bilaga 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen) 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Holte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende 
d). MAS/SAS informerar 
e). Bassängen på Vårliden 
f). Åsliden: Status/riskanalys/ ekonomiska effekter 
g). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
h). Namnförslag på vård- och omsorgs boende i Förslöv, bilaga 
i). Kommande revideringar avvägledningsdokument enligt SOL 
j). Inriktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 

(Bilagorna nås via Assistenten och via bostad.se) 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

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

1 (1) 
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Genomlysning av vård-

och omsorgsverksamheten

Presentationsmaterial

29 maj 2017

1



Syfte

Syftet med denna dragning är att 

presentera och gemensamt diskutera 

genomlysningens huvudsakliga 

slutsatser

2



Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Möjliga nästa steg

3



En genomlysning av vård- och omsorgs-

verksamheten har pågått under våren 2017

Bakgrund

Syfte

Slutprodukter

• Båstads vård- och omsorgsverksamhet har flera utmanande 

förutsättningar, bland annat sett till att kommunen har en hög andel 

äldre invånare

• Hög chefsomsättning, upprepade omstruktureringar och 

personalbrist förstärker utmaningarna

• Verksamheten uppfattas trots detta bedrivas med god kvalitet men 

har samtidigt gått med underskott under många år

• Utreda om vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun är 

ändamålsenlig och utifrån detta föreslå åtgärder för förändring, 

förbättring och utveckling samt åtgärder för att vända underskottet 

till en ekonomi i balans

• Kortfattad, pedagogisk rapport 

• Beslutsunderlag på tjänstemanna- och politisk nivå på kort 

respektive lång sikt

• Styrkort kring verksamhet, kvalitet och ekonomi för att i 

framtiden löpande kunna följa verksamheten

4



Genomlysningen tar ett helhetsgrepp om 

vård och omsorg i Båstads kommun

Verksamheten EkonominKvaliteten

5



Projektplan

1. Förberedelser 

och planering

2a. Inledande 

analys av 

nuläge

2b. Fördjupad 

analys av nuläge 

och identifiering 

av behov

3. Framtagande 

och förankring av 

rekommendationer

Fas 1

april maj

4. Sammanställning 

av beslutsunderlag

27/3

Fas 2 Fas 3 Fas 4
Presidieträff

juni

24/412/4 29/5 12/6 30/6 

Slutdatum 

projekt

Nämndmöte
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Som del i genomlysningen har ett trettiotal 

intervjuer genomförts

Intervjurespondent Roll Organisation

Anne Hallenborg Enhetschef Hemvården

Karin Holmgård Enhetschef Hemvården

Åsa Möller Enhetschef Hemvården

Annelie Börjesdotter Socialchef Perstorps kommun

Cindy Case Nord Enhetschef Särskilt boende

Anne Hallenborg Enhetschef Särskilt boende

Pernille Holt Enhetschef Särskilt boende

Annika Möller Hansen Enhetschef Särskilt boende

Gisele Andersson Systemförvaltare Båstads kommun, staben

Helena Karlsson Fackrepresentant Fysioterapeuterna

Malin Andersson Fackrepresentant Fysioterapeuterna

Ingrid Pihlsgård Ordförande Kommunal

Jeanette Hall Upphandlare Båstads kommun

Jenny Hägglöf Ekonom Ekonomiavdelningen

Johan Lindén Ekonomichef Ekonomiavdelningen

Intervjurespondent Roll Organisation

Johannes Häll Enhetschef Stöd och omsorg

Lena Ljungkvist Enhetschef Stöd och omsorg

Anna Johansson Enhetschef Stöd och omsorg

Katarina Pelin Tidigare kommunchef Båstads kommun

Lotta Andersson Schemaläggare Hemvården

Magnus Ohlsson Enhetschef HSL/socialt innehåll

Åsa Johnsson Stierna Enhetschef HSL/socialt innehåll

Eva-Marie Persson Enhetschef HSL/socialt innehåll

Ann-Charlotte Åvall Enhetschef HSL/socialt innehåll

Patrik Johansson Verksamhetsutvecklare Båstads kommun

Robert Falk VD Båstadhem

Sandra Sturk Sjuksköterska Mottagningsteam / Vårdförbundet

Ingrid Pettersson Utredare Socialt ansvarig och socionom (SAS)

Torbjörn Bengtsson LSS-inriktad konsult Deloitte

Åsa Johnsson Stierna Utvecklingsledare Båstads kommun
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Genomlysningen omfattar även kvantitativa analyser av 

både publika- och kommuninterna datakällor

Kommuninterna datakällor

• Sjukfrånvaro

• Löner

• Ekonomiskt resultat

• Kostnadsanalys

– Nivå och utveckling av kostnader för enheter, 

tjänster, avtal och varor

• Brukarstatistik

• Biståndshandläggning

Båstads data analyseras och jämförs även med genomsnittet för 

Sverige, Skåne och kommuner av liknande storlek

Publika källor

• Demografi

• Brukarnöjdhet

• Personal- och cheftäthet

8



Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Verksamheten

• Kvaliteten

• Ekonomin

• Möjliga nästa steg
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Båstads kommun är nära medianen i Sverige sett till antalet invånare, men skiljer sig 

från genomsnittskommunen på de flesta andra områden. Det gäller t.ex. att Båstad:

• Tillhör de 50 minsta kommunerna i landet sett till yta (218 km2)

• Har lägre…

– arbetslöshet (6,4 % mot 7,6 % i övriga Sverige)

– medianinkomst (24,7 tkr mot 26,1 tkr)

– andel högskoleutbildade (21,7 % mot 26,2 %)

– antal invånare (14 614 mot mediankommuner 15 678)*

• Har högre…

– antal invånare över 80 år (1118 mot 968 i mediankommuner)**

– medelålder (48 år mot 41 år i övriga Sverige)

– andel företagare (12,9 % mot 6,5 % i övriga Sverige, 

tredje högst i landet)

– befolkningsökning (2,2 % mot 1,2 % i landet som helhet)

Båstads kommun är långt ifrån genomsnittet

* Mediankommuner: Hallsberg/Hammarö

** Mediankommuner: Kumla/Vara

Källa: Arbetslöshet från Arbetsförmedlingen, annars SCB
10



Båstad Sverige

Källa: SCB:s Kommunfakta, https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/

Åldersstrukturen i Båstads kommun och Sverige 2015

Befolkningen i Båstads kommuns är äldre 

än riksgenomsnittet
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Kostnaderna för VoO i Båstad är låga i förhållande 

till antalet äldre och insatserna har fokus på vård 

och omsorg i hemmet

• Kostnaderna för vård- och omsorgsverksamheten (VoO) i Båstad är låga när 

hänsyn tas till åldersstrukturen i kommunen

– Den budgeterade kostnaden för VoO-verksamheten per invånare är i nivå med 

andra kommuner i Skåne, oaktat åldersstruktur

– Ställt i relation till antalet äldre invånare är VoO-budgeten näst lägst i Skåne

– Den faktiska kostnaden för VoO-verksamheten per invånare över 80 år är fjärde 

lägst i Skåne

• Äldre i Båstads kommun erhåller insatser i ungefär samma utsträckning som 

andra kommuner i Skåne, men insatserna är mer koncentrerade till vård i 

hemmet

– Båstads kommun har knappt 25 procent lägre (3,3 procentenheter) andel äldre 

över 80 år som bor permanent i särskilt boende jämfört med andra kommuner i 

Skåne

– Andel äldre med hemtjänst är nära genomsnittet i hela Sverige

– Förekomsten av ”tilläggstjänster” i hemmet högre i Båstad än i andra skånska 

kommuner*

12
* Tilläggstjänster (t.ex. städ/mat) som i dagsläget utförs av hemtjänsten skulle eventuellt mer 

ändamålsenligt kunna utföras i annan form 

Not: Särskilt boende eller hemtjänst som inkluderar både omvårdnad och personlig service



Ställt i relation till antalet äldre invånare är VoO-

budgeten näst lägst i Skåne
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Snitt: 266 717 

kr/invånare 80+

Budgetstorlek VoO per invånare över 80 år, Skånes kommuner, 2015

Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under namnet ”Socialnämnd”. I vissa fall kan nämndernas verksamhet 

skilja sig åt

Källa: Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Health Navigator-analys
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Den faktiska kostnaden för VoO-verksamheten per 

invånare över 80 år är fjärde lägst i Skåne
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Snitt: 271 223 

kr/invånare 80+

Bokslut VoO per invånare över 80 år, Skånes kommuner, 2015

Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under namnet ”Socialnämnd”. I vissa fall kan nämndernas verksamhet 

skilja sig åt

Källa: Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, SCB, Health Navigator-analys
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Båstad har lägre andel äldre som bor i permanent särskilt 

boende än andra kommuner i Skåne
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Snitt: 14,75 %

* Stadigvarande boende i motsats till korttidsvård/korttidsboende.

Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas, Health Navigator-analys

Andel personer över 80 som bor i permanent särskilt boende* (%), 2016
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Andel personer över 80 som har beslut om hemtjänst i ordinärt boende totalt (%), 2016

Andelen äldre med hemtjänst är nära 

genomsnittet i hela Sverige

Båstad: 29,2

Snitt: 30,79

Not: Statistiken omfattar uppgifter om individuellt biståndsbeslutad hemtjänst, som definieras som service och 
personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av 
anhörigvårdare. Data saknas från Knivsta, Sorsele och Åsele

Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas, Health Navigator-analys
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Förekomsten av ”tilläggstjänster” i hemmet är 

högre i Båstad än i andra skånska kommuner

Not: Statistiken avser 2016

Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas, Health Navigator-analys

Andel över 80 år med 

beslut om hemtjänst 

innehållande både service 

och personlig omvårdnad
Andel över 80 år som har 

beslut om trygghetslarm

Andel över 80 år som har 

beslut om matdistribution

14,5%

Båstad

+18%
(+2,6)

Skånska 

kommuner

17,1%

+7%
(+2,6)

37,7%

Skånska 

kommuner

40,3%

Båstad Skånska 

kommuner

12,4%

22,2%

+79%
(+9,8)

Båstad
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Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Verksamheten

• Kvaliteten

• Ekonomin

• Möjliga nästa steg
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Medarbetarundersökningar visar på ett totalt 

resultat som är på nivå med övriga landet

Båstads kommuns resultat 2016

Hållbart medarbetareindex (HME)* 80

Motivation 81

Jämlikhet 79

Styrning 79

Dialog och samverkan 78

Ledarskap 78

Hälsa och arbetsmiljö 66

Medarbetarsamtal 63

Lön och utveckling 58

Sverige

2016: 79

* HME = Hållbart medarbetarindex, framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting

Källa: Båstads kommun, Kolada, Familjen Helsingborg, Health Navigator-analys

Familjen Helsingborg 

2016: 81

Sammanställning saknas 

för VoO-verksamheten

19



I genomförda intervjuer lyfts brister och 

utvecklingsmöjligheter inom kvalitetsarbetet

”Det finns ingen 

tid för att 

verkligen ta 

hand om 

brukarna”

”Vi har ingen 

kontakt med 

andra enheter 

för att dela 

erfarenheter”

Vård- och 

omsorgsverksamhetPolitiken Enhetschefer

”Det är väldigt 

svårt att 

rekrytera 

utbildad 

personal”

“Vi vet inte om 

vårt 

kvalitetsarbete 

med brukarna 

ger oss 

intäkter”

”Det finns ett 

stuprörstänk i 

verksamheten, 

som gör 

kvaliteten 

lidande”

”Vi har ingen 

kontakt med 

andra enheter 

för att dela 

erfarenheter”

”Verksamheten 

kvalitetsinspek-

teras, men det 

är svårt med de 

befintliga 

resurserna”

”Det ställs krav 

på hög kvalitet, 

och samtidigt 

sparåtgärder”

”Ekonomin 

tycks bara 

täcka de 

minimala 

behoven”

”Det finns en 

oro om att 

kvaliteten inte 

kan 

upprätthållas”

”Det är svårt att 

förstå delen om 

ekonomi på 

föredrag-

ningarna”

”Brukarantalet 

ökar men 

pengarna växer 

inte i samma 

takt”

20



Baserat på Socialstyrelsens Öppna jämförelser räknar sig Båstads kommun 

som Sveriges 85:e bästa vård- och omsorgskommun*

Båstads kommun placerar sig högt för 

hemvård och något sämre för särskilt boende

39 Personalkontinuitet i hemtjänst

82 Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten

128 Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten

208 Förändring av självskattad hälsa för hemtjänsttagare 

39 Bruk av tryckavlastande underlag

94 Riskförebyggande åtgärder - särskilt boende

124 Mat och måltidsmiljö i särskilt boende

141 Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende

145 Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende

223 Kontakt med personal i särskilt boende

226 Boendemiljö i särskilt boende

247 Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende

Övre kvartil

Mellersta kvartiler

Under kvartil

Hemtjänst totalt: plats 48 i 

Sverige

Särskilt boende totalt: plats 

123 i Sverige

* Baserat på Båstads uträkningsmetod av ranking

Not: Brukarundersökningen avser brukare för år 2016

Källa: Socialstyrelsens Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård 2016
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Båstads kommun har ett mål om att bli topp 

10 inom vård- och omsorg…

Källa: Båstads kommuns budget 2017
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… men metoden som används för att följa 

upp och mäta kvalitet är missvissande

• Enbart hemvård och äldreboende 

ingår i mätningen

• Dessa viktas likvärdigt och inte enligt 

t.ex. antal brukare

• Mätmetoderna har förändrats över tid

• Några områden som nämns i budgeten ingår inte i den 

slutgiltiga jämförelsen

• Den slutgiltiga jämförelsen med andra kommuner är 

missvisande

23



Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Verksamheten

• Kvaliteten

• Ekonomin

• Övergripande

• Intäkter & budgetering

• Kostnader & utfall

• Möjliga nästa steg
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I genomförda intervjuer har brister på bland annat 

systematik, struktur och uppföljning framkommit

“Det känns inte 

alltid som att 

det finns en 

mottagare för 

de analyser 

som tas fram”

”Det går inte att 

hitta rutiner i 

vårt intranät”

”Vi har ingen 

analysfunktion 

som bereder 

med fakta”

”Safecare och 

Timecare gör 

administrativt 

arbete mycket 

omständigt”

”Det saknas 

struktur för 

dokumentation 

av upphandling 

och avtal”

”Det är svårt att 

hinna lyfta 

blicken och 

överblicka 

verksamheten”

”Det finns 

rutiner för 

uppföljning 

men ingen vet 

hur de ska 

användas”

”Man vet inte 

hur den 

ekonomiska 

statistiken står i 

relation till 

brukarna”

”Det finns ingen 

struktur på hur 

mycket 

resurser vård-

och omsorg bör 

ha”

”Det har blivit 

för många 

förändringar i 

organisationen 

och för många 

chefer”

”Vi vet inte hur 

vi ligger till 

jämfört med 

övriga landet”

”Vi vet inte om 

pengsystemet 

fungerar bra 

eller om 

schablonerna 

är rätt”

Vård- och 

omsorgsverksamhetPolitiken Enhetschefer
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Källa Årsredovisningar 2010-2015, Health Navigator-analys

Avvikelser från budget Båstads kommun, 2010-2015

Kommunen har gått med visst överskott sedan 2009, främst 

drivet av engångsinkomster som försäkringsåterbetalningar
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Not: Statistik följer Båstads kommuns nya sätt att räkna driftskostnad genom att exkludera finanser, annars total 
driftskostnad på 900,4 mkr

Källa: Båstads kommuns årsredovisning 2015, anpassning genom Christel Crespin, Båstads kommun, Health 
Navigator-analys

Utfall externa driftskostnader, Båstads kommun, 100 % = 817,9 mkr 

Runt en tredjedel av kommunens resurser går 

till vård och omsorg

32%

1%

2%
8%

12%

18%

27%

Barn och skola

Vård- och omsorg

Kommunledning

Samhällsbyggnad

Samhällsskydd

Teknik och service

Bildning och arbete
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Not: Sedan 2013 drivs beställningsenheten av kommunfullmäktige och redovisas separat

Källa: Årsredovisningar 2010-2015 samt resultatstatistik från Båstads datasystem 2016, Health Navigator-analys

Avvikelser från budget inom vård och omsorg i Båstad, 2010-2016

Vård- och omsorgsverksamhetens underskott 

uppgick till 9,1 miljoner år 2016
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Båstads vård- och omsorg går med större 

relativt underskott än sina skånska grannar
Budgetavvikelse i procent av budget, Skånes kommuner, 2015
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Genomsnitt: 

-1,34 %

Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under namnet ”Socialnämnd”. I vissa fall kan nämndernas verksamhet 

skilja sig åt

Källa: Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Health Navigator-analys
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* De tidiga siffrorna kan innefatta fel pga. ombokningar i saldosystemet

Not: Inräknat är ”Vård & omsorg” samt beställningsenheterna hemvårdspeng och boendepeng, som sedan 2013 

sköts av Kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden exkluderad

Källa: Saldofiler från Båstads kommun, årsredovisningar 2011-2014 samt resultatstatistik från Båstads datasystem 2015 och 2016, Health Navigator-analys

Externa intäkter och totala kostnader för vård och omsorg, mkr

Gapet mellan externa intäkter och totala kostnader 

har ökat med 30 miljoner de senaste fem åren
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Jan-14

200

195

Jul-14 Jan-15

0

Jan-16Jul-15 Jan-17Jul-16 Jul-17

210
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220

215

225

205

Mkr

-2,1
(-1,1%)

-8,3
(-3,7%)

-17,3
(-7,7%)

Utfall

Budget

Gapet mellan budget och resultat ökade under 2015 

och början av 2016, men har på senare tid minskat
Budget och utfall för vård och omsorg, rullande 12 månader, miljoner kr, 2014-2017

Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, Health Navigator-analys
31



Det finns stora skillnader i underskott mellan 

olika enheter

Avvikelse hemvård (mkr) Avvikelse stöd & omsorg (mkr) Avvikelse boende (mkr)

Not: Vissa enheter är aggregerade, t.ex. personliga assistenter

Källa: Resultatstatistik från Båstads datasystem 2015 och 2016, Health Navigator-analys
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Budget och utfall för enheter med resultat både 2015 och 2016, miljoner kronor

Enheternas resultat varierar mellan åren

Not: Vissa enheter är aggregerade, t.ex. personliga assistenter

Källa: Resultatstatistik från Båstads datasystem 2015 och 2016, Health Navigator-analys

Ledsagning

Aromagården
Hemvård city vårliden

-0,9

-0,6
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0,5

0,8
1,0

0,8Hemvård ås Förslöv
Hemvård kust Torekov

Service LSS

Åsliden

0,1
Skogsliden somatik

0,3Almgården

Hemvård kust Häradsvägen

Personliga ass
0,0

-0,4

Ängagården

-0,5

Skogsliden demens
-0,4

-0,5

Daglig verksamhet
-0,3

Boendestöd Sol
0,1

Bjärehemmet

-1,4
-1,3

Hemv. ås Hemmeslöv/Ö Karu

Korttidsvård
Myllefallet

-1,4Hemvård city Båstad väste
-1,6

Enheter med större avvikelse 2016 vs. 2015

Enheter med mindre avvikelse 2016 vs. 2015
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Kostnadsfördelning inom vård- och omsorg, 2016, 100 % = 261,1 mkr*

Personalkostnader utgör drygt tre fjärdedelar 

av VoO-verksamhetens kostnader

14%

Lokal
7%

Inköp

Personal

Övrig verksamhet3%

76%

* Aleris/Åsliden ej inräknat

Not: Indelningarna gjorda av Health Navigator

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Health Navigator Analys
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1%
2%

6%

5%

42%

9%

6%

22%

Kostnadsfördelning för personal, 2016, 100 % = 198,1 mkr*

Timlöner, övertid och sjuklön är tre områden 

som kan minska personalkostnaderna

Kp (kommunal pension)

Mån.lön hel o deltidsanst

Fyllnadsersättning

Lön till timanställda

Ob

Tillfälligt inhyrd personal

Semesterlön timanställda

Övertid

Semesterlön

Sjuklön

Övrigt

Lagstadgade arbetsgivarav

* Enbart kostnader över 1,5 redovisas, resten under övrigt; Åsliden/Aleris borträknat

Not: Indelningarna gjorda av Health Navigator

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Health Navigator-analys
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Halva budgeten är ramfinansierad, halva 

finansieras med volymbaserad peng

Hemvårdspeng

27%

Boendepeng

24%

Rambudget

49%

Not: Hemvård och vård- och omsorgsboende i rambudgeten är nollbudgetar

Källa: Resultatstatistik från Båstads datasystem 2016, Health Navigator-analys

Uppdelning VoO-budget, 100 % =214,6 mkr

Budgetavvikelse med rambudget 

nedbruten på enhet, mkr

Centralt -0,6

-0,3

-3,1

Hälso- och sjukvård

Myndighetsenheten

-0,2

+1,2Verksamhetsövergr. äldreomsorg

Stöd och Omsorg

Boendebeställare -3,1

Boendeutförare

Hemvårdsbeställare

-5,2

+4,3

-2,1

Hemvårdsutförare

Rambudget

Boendepeng

Hemvårdspeng
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Löneläget i Båstad är något lägre än 

rikssnittet för de flesta yrkesgrupper
Skillnad i genomsnittlig månadslön mellan Båstad och riket, kr, 2015

* Som sjukgymnast kategoriserades i Båstads kommun anställda fysioterapeuter

Not: Yrkesgrupper för rikssnitt kategoriserade enligt SSYK 2012, avvikelser mot Båstads kommuns yrkesgrupper 
kan förekomma. Statistik för rikssnittet 2015, statistik för Båstad per 31 maj 2015

Källa: Visma lönestatistik Båstad, SCB lönestatistik, Health Navigator-analys
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Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Verksamheten

• Kvaliteten

• Ekonomin

• Övergripande

• Intäkter & budgetering

• Kostnader & utfall

• Möjliga nästa steg
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Kostnader som inte inkluderats 

i VoO-budget

1 Semesterlön för timanställda

2
Indexuppräkningar för 

hyresavtal

3 SITHS-kort

Kostnadsantaganden som kan 

ifrågasättas

4 Kringtid i hemvården

5 Bilkostnader för hemvården

6 Semesterdagar

7 Kökshyra

Underskottet kan kopplas till att vissa poster inte 

ingår i budget och antaganden som går att ifrågasätta
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1. Semesterlön för timanställda:

Timanställdas semesterersättning är inte 

inkluderat i budgeten

• 2,6 miljoner betalades i semesterersättning för timanställda under 2016

• Dessa kostnader är inte inkluderade i budgeten

1,5

2,5

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

0,12

2012

0,01

2014

2,82

0,53

2013 20152011

2,61

0,06

2016

Kostnader för timanställdas semesterlön (mkr), 2011-2016

Not: Skillnaderna över tid kan bero på att man ev. flyttat kostnadskonto 2015

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Health Navigator-analys
40



2. Indexuppräkningar för hyresavtal:

Hyreskostnader indexuppräknas årligen, 

men ingen uppräkning görs i budget

• Vård- och omsorgsverksamheten hyr 

sina lokaler av kommunala Båstadhem

• De totala hyreskostnaderna uppgick 

under 2016 till drygt 16 mkr*

• När lokalerna hyrs av Båstadhem, ingår 

i kontraktet en uppräkning av 

hyresindex enligt KPI**

• Budgeten för vård och 

omsorgsverksamhetens hyror anpassas 

dock inte utifrån detta

• Indexuppräkningen uppgick år 2016 till 

cirka 90 tkr

• Denna budgeteringsprincip gäller 

samtidigt för alla kommunens 

verksamheter

* Åsliden borträknat

** KPI = Konsumentprisindex, som mäter svensk prisutveckling
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3. SITHS-kort:

Vård- och omsorgsverksamheten har inte 

budgettäckning för personalens ID-kort

• Båstads kommuns anställda erhåller ett 

ID-kort för identifiering och entré

• Dessa kort hanteras av IT-avdelningen. 

De kallas SITHS-kort* och kostar 540 kr 

per anställd

• Eftersom vård och omsorg är en 

personalintensiv verksamhet, blir 

kostnaden för detta hög, och uppgick 

under 2016 till cirka 75 tkr

• Kostnaden för korten är dock inte 

medtagen i varken rambudget eller peng

* SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun 
och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering
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4. Kringtid i hemvården:

Kringtid är tid som inte tillbringas hos 

brukaren

• En viss andel av hemvårdspersonalens tid tillbringas utanför vårdtagarens hem

• Denna tid utgörs av bland annat transporter till och från hemmet, men också av 

administrativt arbete, arbetsplatsträffar, utbildning, utvecklingsarbete med mera. 

Sådan tid kallas ”kringtid”

• För varje beviljad hemvårdstimme görs ett påslag för denna tid, som behövs för att 

möjliggöra hemvårdsverksamheten

• Båstads kommuns kringtid är satt till 25 %, vilket innebär att tre fjärdedelar av 

hemvårdens tid förväntas tillbringas hos brukaren
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Källa: ”Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå, hemtjänst och särskilt boende”, 
Sveriges Kommuner och Landsting 2009

• Kringtiden har stor betydelse för om den samlade ersättningsnivån är rättvisande

• Kringtid i Båstad definieras i en uträkningsmodell framtagen av SKL, som i 

samband med framtagandet av denna skrev följande:

– ”Uppskattningen av kringtiden bör vara baserad på faktiska förhållanden, vilket förutsätter 

att kommunen beräknar hur stor procentandel av personalens arbetstid som kringtiden 

utgör.”

• I Båstad tycks en politisk ambition om 75 % brukartid ligga till grund för 

bestämmandet av kringtiden, snarare än en faktisk uppmätning av de faktiska 

förhållandena. 25 % kringtid kan i jämförelse med andra kommuner anses vara lågt, 

av 68 kommuner tillfrågade av SKL fördelades kringtiden så här:

4. Kringtid i hemvården:

Hur hemvårdens kringtid i Båstad har 

bestämts är oklart

53 %26 %

min snitt max

37 %

44



Kommun Kringtid År Kommentar

Borås 35 % 2013 Tidmätning 2 ggr/år

Jönköping 33 % 2016

Kalmar 30 % 2005

Krokom 35 % 2012 Mål

Mellerud 30 % 2009 Planering 20 %, förflyttning 10 %

Simrishamn 19 %+9-16 % 2006 Beroende på område

Skara 35 % 2014 Mål

Stockholm 30 % 2013

Sölvesborg 38-41 % 2005 Beroende på område

Uddevalla 30 % 2012 Rekommendation

Älmhult 25 % 2016

Ängelholm 30-40 % 2012 Uppskattning

Östra Göinge Ca 30 % 2015

* Detta exempel är ett tvärsnitt av några kommuner och ej nödvändigtvis representativt för alla 
hemtjänster i Sverige, och ej heller nödvändigtvis uppdaterat enligt de senaste bestämmelserna

Not: Snittet för kringtid hemtjänster i egen regi är enligt Kolada 51 %

Källa: Health Navigator-analys

4. Kringtid i hemvården:

De flesta kommuner har betydligt mer än 

25 % kringtid*
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Kostnader för bilrelaterade objekt, tkr, 2011-2016

5. Bilkostnader för hemvården:

Bilkostnaderna för vård- och omsorgs-

verksamheten har fördubblats på fem år

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Health Navigator-analys
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• Bilar är mycket viktiga i bland annat hemvården 

eftersom personalen måste transporteras till 

brukare i ordinärt boende

• 2012 byttes ägandeförhållandena för bilar inom 

vård- och omsorgsenheten från att vara i 

organisationens ägo till leasing

• I hemvårdspengen, som betalas ut till 

hemvårdsutförarna för varje beviljad 

hemvårdsinsats, ingår inte de tillkomna 

leasingkostnaderna

• Den faktiska kostnaden för vård- och 

omsorgsverksamheten har fördubblats, men 

detta återspeglas inte i hemvårdspengen

• Skillnaden uppgår till cirka 1,2 mkr

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Health Navigator-analys

5. Bilkostnader för hemvården:

Hemvårdens bilkostnader ingår i 

hemvårdspengen
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• Anställda i en verksamhet har rätt till betalda 

semesterdagar. I Båstads kommun regleras detta via 

kollektivavtal

• Antalet semesterdagar i kommunens kollektivavtal 

beror på den anställdes ålder. Upp till året den 

anställde fyller 40 år är antalet semesterdagar 25, 

men därefter är den 31 dagar upp tills året den 

anställde fyller 50. Då ökar antalet med ytterligare en 

dag

• Anställda som tar ut semesterdagar får ett extra 

lönetillägg som kallas semestertillägg. 

Semestertillägget är också beroende på lönen, vilken 

i regel höjs med arbetserfarenhet

• Vid den årliga budgeteringen har historiskt gjorts ett 

antagande om att alla anställda har 25 dagars 

semester

6. Semesterdagar:

VoO-personalen antas i budgeten i 

genomsnitt ha 25 semesterdagar
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Åldersfördelning bland tillsvidareanställda i Båstads kommun, april 2017

6. Semesterdagar:

För de 364 tillsvidareanställda inom VoO var det 

genomsnittliga antalet semesterdagar 29,9

25

Not: Kostnaderna för semesterutbetalningar är från år 2016, medan åldersstatistik är från april 2017: antagande om 
likvärdighet mellan 2016 års anställda och anställda i april månad 2017. Antalet semesterdagar gäller 
dessutom från och med det år man fyller, så att analysen i själva verket underskattar det faktiska utfallet.

Källa: Hypergene, Båstads kommuns lönetransaktionssystem, Health Navigator-analys

24%

Semesterdagar 31

Andel anställda 

i årsgrupp
27 % 24 %

32

Budgeterad 

kostnad
2,9 mkr 2,6 mkr 5,2 mkr

Faktisk kostnad 2,9 mkr 3,2 mkr 6,6 mkr

10,7 mkr

12,7 mkr

Summa

49 %

Genomsnitts-

ålder: 47,5 år
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* Skogslidens hyra 2016: 7 295 361 kr, varav ca 8,5 % är köksutrymme

7. Kökshyra:

Skogslidens kök bedrivs av teknik och service, 

men hyran betalas av vård- och omsorg

• Skogsliden är ett äldreboende för somatik, 

demens och korttid med totalt 54 platser

• På Skogsliden finns ett välrenommerat kök, 

som vann Arlas Guldko för bästa 

seniormatglädje 2017

• Köket drivs av förvaltningen teknik och 

service. Utöver mat för vård och omsorg 

lagar de också för en Montessoriskola

• Vård- och omsorgsenheten står för samtliga 

hyrkostnader av köket

• Dessa hyrkostnader uppskattas uppgå till 

drygt 620 tkr*
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Kostnader som inte inkluderats 

i VoO-budget

1
Semesterlön för 

timanställda
2 600 000

2
Indexuppräkningar 

för hyresavtal
90 000

3 SITHS-kort 75 000

Underskottet beror delvis på att vissa poster inte 

ingår i budget samt tvivelaktiga antaganden

Kostnadsantaganden som kan 

ifrågasättas

4
Kringtid i 

hemvården*
3 850 000

5
Bilkostnader för 

hemvården
1 200 000

6 Semesterdagar 2 000 000

7 Kökskostnader 620 000

Totalt 2 675 000 Totalt 7 670 000

Total underbalansering i budget = 10 345 000 kr

* Inkluderar en höjning om 1 kr per hemvårdstimme pga. höjd semesterersättning, för 2016 års 
hemvårdstimmar

Not: Indexuppräkningen för hyror är borttagen då detta är praxis inom kommunens alla förvaltningar
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Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Verksamheten

• Kvaliteten

• Ekonomin

• Övergripande

• Intäkter & budgetering

• Kostnader & utfall

• Möjliga nästa steg
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Det finns indikationer på att också 

kostnaderna kan minska

Möjliga besparingsområden

1 Verksamhetseffektivisering

2 Inköpseffektivisering

3 Övertid

4 Sjukfrånvaro

5 LSS-utjämningsavgift

6 Bättre bilanvändning

7 Biståndshandläggning

8 Externa boendeplatser
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1. Verksamhetseffektivisering:

En rad områden med potential för förbättrad 

effektivitet har identifierats

• Den största resursen inom vård- och 

omsorgsverksamheten är personalen och hur de tillbringar 

sin tid

• Under genomlysningen har en rad områden 

uppmärksammats där personalens tidsåtgång kan 

förläggas på ett bättre sätt

• Exempel på förbättringsområden är:

– Rutiner och mjukvara för schemaläggning, som i 

dagsläget är tidskrävande

– Körrutter i hemtjänsten

– Intranät med bristande struktur

– Journalsystem som leder till dubbeldokumentering

– Allmänna förbättringsmöjligheter för att utnyttjandet 

personalens kompetens, genom exempelvis 

delegering, utrustningsutnyttjande etc.
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2. Inköpseffektivisering:

Inköp utgör en stor del av kostnaderna, men 

dokumentering och uppföljning har brister

14%

Inköp = 36,9 mkr

• Inköp utgör en betydande del av de totala 

kostnaderna i vård- och omsorgsverksamheten

• Samtidigt har en rad brister för rutiner, 

dokumentation och uppföljning framkommit i 

intervjuerna

• Inom kommunen finns en policy om att alla inköp 

över 20 tkr bör, och alla inköp över 100 tkr skall 

konkurrensutsättas

• Men det finns ingen huvudansvarig för inköp och 

avtal inom vård- och omsorg, som säkerställer en 

konkurrensutsättning, enhetlig dokumentering och 

uppföljning för avtal och inköp, och för kommunens 

upphandlare finns ingen översikt över vård- och 

omsorg

• Eftersom resurserna är stora, skulle också en liten 

effektivisering kunna få stort besparingsutslag

Not: Enligt kostnadsindelning av Health Navigator

Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, Health Navigator-analys
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Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, arbetstid från Visma, Health Navigator-analys

3. Övertid:

Övertidskostnaderna har ökat de senaste åren, 

både i absoluta tal och som andel av total lön
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4. Sjukfrånvaro:

Sjukfrånvaron ökar inom vård- och 

omsorgsverksamheten

0,590,420,37

7,50

6,47
5,79

0

2

4

6

8

201620152014

Sjukfrånvaro

VAB

* Med sjukfrånvaro/VAB avses frånvarotid i timmar som andel av ordinarie arbetstid i timmar

Not: Visstidsanställningar enligt Visma, 2016

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, tidsstatistik samt Visma lönestatistik, Health Navigator-analys

• Sjukfrånvaron har ökat och var under 2016 betydligt högre bland 

tillsvidareanställda än hos visstidsanställda (8,7 % mot 4,3 %)

• En dryg tredjedel av sjukfrånvaron var korttid, och sjuklönekostnaderna för 

detta var drygt 2 mkr år 2016

Andel sjukfrånvaro inom VoO (%) Fördelning av sjukfrånvaro efter längd (%)

36,5%

22,8%

40,7%

Dag 1-14

Dag 91+

Dag 15-90

57



• LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade, och ger rätt till särskild 

hjälp

• Eftersom kommuner enligt lag måste erbjuda 

stöd och service till funktionshindrade, ser 

Försäkringskassan till att ingen kommun 

missgynnas ekonomiskt, genom exempelvis 

höga kostnader eller för högt antal insatser

• Alla Sveriges kommuner gör därför en   

uträkning som ser till bl.a. dessa faktorer

• Baserat på uträkningarna gör

Försäkringskassan en utjämning, där varje 

kommun beroende på sin relativa position 

antingen betalar medel eller mottar medel för 

LSS

5. LSS-utjämningsavgift:

Staten fördelar medel baserat på kostnader 

för LSS-insatser
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Källa: SCB

LSS-utjämningsavgift Båstad, per invånare, 2004-2016

30 miljoner kronor 

totalt 2016

Ökningen kan 

bero på fler eller 

dyrare insatser, 

men också på 

felaktig statistik

5. LSS-utjämningsavgift:

Båstads kommuns LSS-utjämningsavgift har 

stigit kraftigt, i dag betalas 30 miljoner årligen
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6. Bättre bilanvändning:

Personalens hantering av bilarna i kommunen 

kan förbättras

• Det finns en utbredd uppfattning inom 

kommunen och vård- och 

omsorgsverksamheten att bilarna inte hanteras 

resurseffektivt eller varsamt

• I genomförda intervjuer har framgått att 

personalen delvis kör vårdslöst och brister i sin 

respekt för bilarnas värde

• Vård- och omsorg är en bilintensiv verksamhet, 

och bilar behövs. En vårdslös hantering leder 

därför till betydande kostnader i form av 

bilreparationer och sänkta försäkringspremier

• Vård- och omsorgs premiekostnad ligger i 

dagsläget på cirka 40 tkr, och kommunens 

totala premiekostnad höjdes 2016 med 100 tkr
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7. Biståndshandläggning:

I genomlysningen har frågor lyfts kring 

biståndshandläggningen inom VoO

• Myndighetsenheten beviljar eller ger avslag 

på biståndsansökningar som inkommer 

avseende exempelvis hemvård, 

matdistribution, särskilt boende mm.

• Handläggarnas beslut påverkar 

verksamheterna genom att det avgör hur 

många insatser som ska utföras

• I intervjuer med enhetschefer inom VoO-

verksamheten har uttryckts frågor om 

Båstads kommuns biståndshandläggare 

följer riktlinjerna. Flera enhetschefer är av 

uppfattningen att biståndshandläggare 

beviljar fler insatser än vad brukare själv vill 

ha/behöver
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Fördelning av utfall på biståndsansökningar, Båstad 2010-2017

Not: Till denna statistik räknas bara ansökningar som fått antingen bifall, avslag eller delavslag. Uteslutna är 
därmed 59 fall där inga beslut tagits

Källa: Båstads kommuns biståndsstatistik

7. Biståndshandläggning:

Merparten av biståndsansökningarna får bifall
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20162013

2,4 2,5

Kostnader för LSS/SoL-platser, 2013-2016

Kommunen har inget 

eget boende inom 

psykiatri, utan måste 

köpa in externt (3 

platser inom SoL och 

1 plats inom LSS). Det 

betyder drygt 4000 kr 

per dygn och plats

Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, Health Navigator-analys

8. Externa boendeplatser:

Kostnaderna för externa boendeplatser har 

ökat och kostar nästan 6 miljoner
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Agenda

• Bakgrund och genomförande

• Insikter från genomlysning

• Möjliga nästa steg

64



Uppsummering från genomlysning

Verksamhet

Kvalitet

Ekonomi

• Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har utmanande 

förutsättningar med hög medelålder i befolkningen samtidigt som 

budgeten per antal äldre invånare är relativt liten

• Jämfört med andra kommuner bor få äldre i särskilt boende, medan 

många tilläggstjänster utförs inom hemvården

• Kommunen har ett goda resultat i medarbetarindex och brukaromdöme

• Kommunen har ett ambitiöst kvalitetsmål inom VoO (samtidigt som 

budgeten är relativt låg ställd i förhållande till antalet äldre)

• Kommunens målsättning och metod för uppföljning har brister

• Utöver detta har en rad förbättringsområden kring struktur och rutiner 

framkommit under genomlysningen

• Trots att kommunen som helhet under flera år gått med överskott, har 

vård- och omsorgsverksamheten gått med ett underskott som i relativ 

bemärkelse är större än i övriga Skåne

• Hälften av budgeten är ramfinansierad, och främst inom den 

pengbaserade delen har kan frågor lyftas kring viktiga 

budgetantaganden

• En rad områden för förbättrad effektivitet och besparingar har 

identifierats
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Vi rekommenderar Båstads kommun att 

vidta sammanlagt elva åtgärder

Rekommendationer

1. Inför nytt kvalitetsmått för verksamhetskvalitet

2. Inför styrkort för översikt och uppföljning av 

verksamheten

3. Projekt för verksamhetseffektivisering

4. Projekt för inköpseffektivisering

5. Verksamhetsfokus på sänkt övertid

6. Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning

7. Utred underlag för LSS-utjämning

8. Rutiner för bättre bilanvändning

9. Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning

10. Mätning av schabloner och kringtid i

hemvården

11. Budgetanpassning

• Semesterlön för timanställda

• Hemvårdspeng (utifrån utredningen)

• Semesterdagar

• Hyresindexering

• Kökskostnader

• Boendepeng (utifrån utredningen)
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Förväntad påverkan för ekonomin inom VoO

Område
Uppskattad 

summa/år

Övertid 450 000

Sjukfrånvaro 250 000

LSS-utjämningsavgiften 1 500 000

Bättre bilanvändning 70 000

Inköpseffektivisering 1 500 000

Verksamhets-

effektivisering

5 % 

omfördelad 

arbetstid

• Tids- och pengakrävande rutiner och 

mjukvara för schemaläggning

• Ineffektiva körrutter i hemtjänsten

• Ostrukturerad intranät med bristande 

sökfunktion

• Tidskrävande journalsystem

• Allmänt ineffektivt tidsutnyttjande av 

vissa anställda

Totalt 3 770 000

Område
Uppskattad 

summa/år

Justeringar 

hemvårdspeng

5 050 000

Semesterersättning 

timanställda

2 600 000

Semesterdagar 2 000 000

Hyra för Skogsliden 620 000

Indexuppräkning 

hyra

90 000

SITHS-kort 75 000

Totalt 10 345 000

Område
Uppskattad 

summa

Utveckling- och 

verksamhets-

effektivisering*

400 000

Totalt 400 000

Besparingsområden Transfereringar inom kommunen Interna genomförandekostnader

Uppskattade sänkta årliga kostnader 

genom effektivisering

Transferering från kommun till VoO 

(nollsummespel) för anpassad budget

Engångskostnader förenade med 

genomförande av åtgärder

* I denna pott skall utvecklingsarbete som exempelvis inköpseffektivisering ingå

** 10 345 000 – 3 770 000

*** 3 770 000 – 400 000, kostnaderna är av engångskaraktär

Total efterfrågad budgethöjning för VoO Total påverkan för Båstads kommun

6 575 000 kr** +3 370 000 kr***
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

--~017 -05- 1 0 \ 
Dnr~~···· · · ~~~.~ 
~~~.::.~SJ)::> 

Namnförslag Förslöv 2:4 och vård- och omsorgsboende. 

i::;AST/J..I J ~~ l<OMNl l.11\I 

Större delen av Förslöv _2:4 kallades förr "Förslövs Hagar". Detta namn kan 
få leva kvar genom att hela området fortsättningsvis får heta så. 

Det planerade vård- och omsorgsboendet föreslås heta "Haga". 

Lämpliga gatunamn i området kan då vara: 
Hagavägen 
Betesvägen 
Slåttervägen 
Brytesvägen (syftar på lintillverkning) 
Mossvägen eller Torvmossevägen (vägen som finns mellan två 
stengärden användes till att köra till en torvmosse som fanns i området) 

För föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2017-05-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Redovisning av behov av nytt gruppboende LSS 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Redovisning av nytt gruppboende LSS godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 planera för nytt gruppboende LSS. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade )om 5-6 platser. Inom en femårsperiod har vi nu skrivna i kommunen 
fyra personer som anses vara i behov av gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har anta
git ett hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla till
baka på kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till 
kommunen kan också ge fler personer med behov av gruppboende LSS. 

Bakgrund 
I dagsläget finns Aromagården i Båstad med fem gruppboende platser och Myllefallet i Förslöv 
med två grupp boendeplatser och tre som har personlig assistans. På Myllefallet finns det ett 
politiskt beslut på att de som bor där med personlig assistans ska få bo kvar (se bilaga) En möj
lighet att bygga ut Aromagården med en plats har varit uppe för diskussion men inte blivit av. 
Försäkringskassan blir också allt hårdare i sina bedömningar av beviljandet av personlig assi
stans vilket faller tillbaka på kommunens insatser. De som idag får avslag på personlig assi
stans och tidigare haft det beviljat, har oftast så stort omvårdnads behov att de inte kan bo själv 
i egen bostad med punkt insatser utan kräver personal dygnet runt för att uppnå goda lev
nadsvillkor. Generellt kan man se att Båstads kommun har få grupp boendeplatser LSS. 

Aktuellt 
Målet för personer med funktionshinder är att de skall ha möjlighet att leva och bo så likt 
andra människor som möjligt, det vill säga i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata 
och permeneta hem och som inte har en institutionell prägel. De som omfattas av LSS och har 
behov av gruppboende plats enligt bedömning skall den enskilde tillförsäkras goda levnads
villkor (se bilaga Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS). 
I dagsläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS. Inom en femårsperiod finns det fyra per
soner som kan vara av behov av bostad med särskild service för vuxna, LSS. Boendet bör ut
formas så att det passar in i det ordinära bostadsbeståndet i en miljö som ger förutsättningar 
för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet, förslagsvis Båstad. Förvaltningen kommer att ta 
fram ett ramprogram för gruppboende LSS innan igångsättning av projektering av ny gruppbo
stad LSS. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett 
gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de lokala ambitionerna är. 
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2 (2) 

Verksamhet 
Det övergripande målet är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt 
funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäller 
för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, 
så likt andra människors liv som möjligt i gemenskap med andra. 

Ekonomi 
Ha en planering inom en 5-års period i vård och omsorgs kommande budget för ett 
gruppboende LSS, både vad det gäller investering och drift av 5-6 plater. Att inte ha en 
planering kan innebära dyrare lösningar som att bemanna upp med personal dygnet runt i 
väntan på ledig plats eller köpa plats av annan verkställare än egna kommunen. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 

Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Myllefallet i Förslöv Dnr: VN 000049 /2016-700 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 9 avl3 

VN§83 Dnr VN 000049 /2016 - 700 

Myllefallet i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2016 att beslutet från den 
11april2016, § 33, om att återställa Myllefallet till gruppbostad ska vara 
vilande tills vidare för de tre personer som bor på Myllefallet med personlig 
assistans. Förvaltningen fick i uppdrag att presentera alternativa lösningar för 
dessa tre personer. Förvaltningen föreslår att återställa Myllefallet till grupp
bostad succesivt genom att vid förändrade förhållanden för vård- och 
omsorgstagarna återställa lägenhet för läg'enhet till gruppbostad. 

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

Föredragande Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

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

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

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Protokollsanteckning 

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

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Johannes Häll och Margaretha Hammarberg 

Dnr: VN 000049/2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Myllefallet i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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

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

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

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

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

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

Båstad enligt ovan 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Margaretha Hammarberg 
TfVård- och omsorgschef 

2 (2) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Bilaga till tjänsteskrivelse gruppbostad enligt LSS. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Vad är en gruppbostad? 

1 (1) 

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnads behov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbo
staden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de bo
endes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionshinder som · 
inte klarar eget eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet 
och skapa ett eget hem. · 

Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. 

Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsens mening bör det i regel 
endast vara tre till fem personer som bor i bostaden. Ytterligare någon boende bör kunna accep
teras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäk
ras goda levnadsvillkor. 

Lokalisering 
En person som beviljas en bostad med särskild service kan, precis som andra ha synpunkter och 
önskemål när det gäller bostadsform och bostadens inre utformning. Detta gäller även bostadens 
lokalisering. Stöd enligt LSS skall ges och utformas i samverkan med den berörde och den enskil
des önskemål skall tillgodoses så långt det möjligt även utifrån denna aspekt. 

En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med särskild service bör fin- . 
nas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet. 

Bostäder utan institutionell prägel 
Gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden och de bör utformas och lokali
seras så att de inte får en institutionell prägel. Människor som behöver bostad med särskild ser
vice enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Det är därför 
speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så '.'normala" former som möjligt. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2017-05-05 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000048/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Väckt ärende - Socialt innehåll och anhörigstöd för 2016 och 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna önskar en genomgång av hur anslag använts och utveckling planerats för 2017 
avseende den del som baseras på frivilliga och intresseföreningar inom socialt innehåll och 
anhörigstöd. 

För 2016 var budgetramen 560 tkr. Ett ytterligare tillskott om 870 tkr gavs för 2016 men först 
under sen höst. Medlen användes i huvudsak till att finansiera en person med aktiveringsupp
drag på Skogsliden men också för att finansiera en person mer riktad mot personer i ordinärt 
boende. Vad gäller insatser för att stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisation
er utfördes detta i liten omfattning under 2017. 

För 2017 är budgetramen 1454 tkr, inklusive dettillskott om 870 tkr som för året 2017 till
förts från Kommunstyrelsen. Det är först 2017 verksamheten mer långsiktigt kan planeras. 
Insatser för att stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisationer kan alltid stärkas 
och det är ett av fokusområdena för 2017. 

Aktuellt 
Då budgetmedel för 2016 kraftigt minskades innebar det en omfördelning av medarbetare från 
den tidigare verksamheten. Dock vidmakthölls en del insatser. Dessa insatser finansierades 
genom det tillskott av medel om 870 tkr som tillfördes under senhösten. Dock fanns det under 
hösten 2016 inga möjligheter att arbeta långsiktigt med området. 

För 2017 fanns det klara förutsättningar för uppdraget redan vid årets start och rekryteringar 
kunde påbörjas. Två anhörigombud finns nu. Ett med inriktning mot kognitiv funktionsned
sättning samt äldreområdet och det andra mot psykiatri och LSS. Medarbetare inom anhö
rigstödet har genom att omvärlds bevaka byggt upp en verksamhet som startade formellt 2017-
04-20. En broschyr är iordningställd och utlagd på strategiska platser. Verksamheten har an
nonserat i lokalbladet och haft öppet hus för alla samt haft ett stort reportage i Helsingborgs 
Dagblad. Studieförbund, frivilliga och föreningar kontaktas allt eftersom och under maj månad 
startas samarbetet upp med ABF, SV Sensus, Bilda och Svenska kyrkan. 

Inom Socialt innehåll fanns vid årets början en medarbetare för aktiviteter riktade till vård och 
omsorgsboende. Aktivitetsutbudet inom socialt innehåll utökas kontinuerligt. Aktiviteter sker i 
ett samlingsrum på fd. Vårliden i Båstad, Ängahällans matsal i Förslöv, Hörnans gemensam
hetslokal i Västra Karup och Smedjan i församlingshemmet i Torekov. Den 17 maj 2017 startar 
också träffpunkten upp i Grevie. Aktiviteter inom Stöd och Omsorg är till viss del igång och 
även aktiviteter inom gruppbostäderna vidareutvecklas. Verksamheten har ett så kallat "Akti
vitetsblad" som skickas ut varje månad via hemsidan och via matdistributionen. 
Socialt innehåll samarbetar med studieförbunden ABF, SV Sensus och Svenska kyrkan och fri
villiga bidrar med praktisk hjälp vid evenemang och det finns ett nära samarbete med Lions. 
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2 (2) 

Aktivitetsledarna kommer, förutom de vanliga aktiviteterna, i år att lägga tonvikt vid kultur 
och rörelseaktivitet. 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
EmmaPihl 
Eva-Marie Persson 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-27 14 av 15 

VN§4l Dm·VN 000048/2017 - 700 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Beskrivning av iircnclet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Larsson (L) angående socialt 
innehåll och anhörigstöd, med önsketnäl om en genomgäng hur 2016 ärs anslag 
har anv~ints och hur man frlin förvaltningen under 2017 utvecklar verksam
heten som baseras på frivilliga och intresseföreningar. 

Beslut 

I slutet av 2016 har vard- och omsorgsniimnden beviljats ökat anslag frän 
kommunstyrelsen med 870 000 kr till socialt innehåll och anhörigstöd för 
personal- och driftsresurser för 2016. Under kommunfullmäktigemötet den 
23 november 2016, l samband med revidering av budget 2017, togs beslut att 
vård- och omsorgsnåmnden under 2017 beviljas ett ökat anslag Ull socialt 
innehåll och anhöl'igstöd om 870 000 kr i syfte alt fastställa arbetet med alt 
bygga upp en verksamhet baserad på frivilliga och intresseföreningar. 

Vård· och omsorgsniimnden beslutar: 

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

[ustcrnndes signaturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-19 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000050/2015-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Väckt ärende - Vårdhund i Vård och omsorgs verksamheter 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna använda en vårdhund i 
vård- och omsorgsverksamheten. 

Bakgrund 

1 (1) 

Centerpartiet yrkar i en motion 2014 på att Båstads kommun skulle utreda möjligheten till att 
använda sig av djur inom vård och omsorg. 
Svaret på motionen togs upp försök gjorts med att hyra in mindre djur som kaniner till 
Almgården sommaren 2014 och att ett pilotprojekt för att kunna anställa vårdhund påbörjats. 
I svaret belyses även vikten av att sätta upp specifika mål för vårdtagaren vid införande av 
vårdhund. Kostnaden för utbildning av vårdhundsekipage beräknades till cirka 60 tkr och 
anställningen skulle kosta cirka 2 tkr i månaden med försäkringar. Kostnaden för vårdhund 
togs med i budget 2016. 

Aktuellt 
På Almgården har vårdhund och terapihund haft praktik under 2016 och detta har varit posi
tivt och uppskattat till stor del. Det finns många vårdhundsförare med rätt utbildning för 
uppdraget både i Båstads kommun och andra kommuner. Det innebär att det inte är 
aktuellt att bekosta ytterligare utbildade för egen verksamhet. 

En arbetsgrupp håller på att utarbeta formerna för ett demensteam i Båstads kommun och där 
är tanken att ett vårdhundsekipage ska ingå eller användas vid behov. Demenssamordnare 
kommer att vara ordinatör och i samråd teamet och vårdhundsförare sätta upp mål och syfte 
för själva insatsen. Det är viktigt att vårdhundsföraren har erfarenheter från vård och omsorg 
och att ekipaget uppfyller de kriterier som finns för att arbeta med uppdraget enligt Svensk 
standard SS 8760000:2013. 

Vårdhundsteamet är inte bara tänkt att arbeta inom demensområdet utan även inom andra 
vård- och omsorgsområden i kommunen. 

En rutin håller på att tas fram för djur i vården och det innefattar inte bara vårdhund utan 
även andra möjligheter att ha djur i vården. 

Jenny Bengtsson, Vård och omsorg 
MAS /Demenssamordnare 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Emma Pihl 
Vård och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämndcn 

VN § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sci mm a nträdesdatum 

2017-03-27 

Dnr VN 000050/2015 • 700 

Centerpartiets motion om vårdhund 

Sida 

13 <lV 15 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Larsson (C) angående motionen 
från 2015 som Centerpartiet lämnade in och som blev bifallen i kommun
fullmäktige. Vad har hiint sedan dess? 

Beslut Vård- och omsorgsnänmclen beslutar: 

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

[\ 

fusterantles si~!_LI_!:!;!_' -~-----~, _ _ -_· -~·----------~Ut~d_~_,~_·b_e~_·t)'.~1'~1-rn~n~de~~~~~·~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 19 maj 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha -92-



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-05-19 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

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

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

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

Fd. Ombyggnation av att en genomgripande konsekvensanalys samt 

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

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

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

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

co 
(..) 

I 

1 (2) 

Till VN (*2) 

Oktober 
2017 

2017 

September 
2017 

2017 



Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status(*1) 
och paragraf 
VN 2017-03-27, § 36 VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Hos förvaltningen för handläggning. 
Utökning av antalet platser Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en 

på Aromagården och förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 

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

VN 2017-03-27, § 40 VN 000050/2015 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Hos förvaltningen för handläggning. 
Centerpartiets motion Larsson (C) angående motionen från 2015 som 

om vårdhund Centerpartiet lämnade in och som blev bifallen i 
kommunfullmäktige. Vad har hänt sedan dess? 

VN 2017-03-27, § 41 VN 000048/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Hos förvaltningen för handläggning. 
Socialt innehåll och Larsson (L) angående socialt innehåll och anhörig-

anhörigstöd stöd, med önskemål om en genomgång hur 2016 års 
anslag har använts och hur man från förvaltningen 
under 2017 utvecklar verksamheten som baseras 
på frivilliga och intresseföreningar. 

VN 2017-04-24, § 43 VN 000056/2017 Semesterresor utomlands ingår inte i personlig Hos förvaltningen för handläggning. 
Kostnader för personlig assistans som utförs av Båstads kommun. 

assistans vid utlandsresor Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell 
för assistanskostnader. 

VN 2017-04-24, § 50 VN 000049/2017 Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till Hos förvaltningen för handläggning. 
Fysiska aktiviteter på handlingarna. En kvalitetsuppföljning ska göras och 

vård- och omsorgsboende redovisas inför nämnden under hösten 2017. 

i kommunen 
VN 2017-04-24, § 56 VN 000058/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Hos förvaltningen för handläggning. 
Ekonomisk konsekvens- Larsson (L), med önskemål om en ekonomisk konse-

analys av fler heltidstjäns- kvensanalys av fler hel tidstjänster på bekostnad 

ter på bekostnad av tim- av timanställda inom Vård och omsorg. 

anställda inom Vård och 
omsorg 

*1- Förvaltningens status på ärendet. I 
co 
~ 
I 

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

2 (2) 

Till VN (*2) 

2017 

Maj 2017 

Maj 2017 

September 
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Tilläggskontrakt på Skogsliden - Beslut från kommunstyrelsen 2.017-04-05, § 87. 
Dnr: 000017 /2017-700 

b ). Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud - Beslut från länsstyrelsen. 
Dnr: 000066/2017-700 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\ha . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsresultat 1 

2017-04-05 1av3 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

KS § 87 Dnr KS 001427 /2016 - 200 

Tilläggskontrakt Skogsliden 

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

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27, § 20, gällande 
tilläggskontrakt på Skogsliden. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och 
omsorgschefEmma Pihl, daterad 2016-12-07. 

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

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

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

Moderaterna: Kommunstyrelsen tecknar avtal under förutsättning att vård och 
omsorg kan finansiera. 

Eddie Granqvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Nerd (S): Hyreskontraktet täcks genom att disponera 141.000 tkr ur 
kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov. 

Centerpartiet: Bifall till Moderaternas yrkande. 

Ordföranden ställer de framförda yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslaget. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Moderaternas yrkande och Thomas N erds yrkande ställs mot varandra för 
att utse ett motförslag till huvudförslaget. 
2. Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag kommunstyrelsen utser till 
motförslag. 

JA-röst för Moderaternas yrkande. 
NEJ-röst för Thomas Nerds yrkande. 

Omröstningen utfaller med 10 JA- och 3 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat utse Moderaternas yrkande till motförslag. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 2 

Omröstningsresultat 2 

2017-04-05 2 av 3 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 
-

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 10 3 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Moderaternas 
yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottets 
förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifall Moderaternas yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Moderaternas yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2017-04-05 3 av 3 

I Ordförande Bo Wendt [BP] 

Summa: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tecknar tilläggsavtal till hyreskontraktet för Skogsliden 
med Båstadhem under förutsättning att vård och omsorg kan finansiera. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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i! Länsstyrelsen V Skåne 

Kontaktperson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Margareta Johansson 
010-224 14 08 
margareta.j ohansson@lansstyrelsen.se 

BESLUT 

2017-05-12 

. Vård och omsorgsnämnden 
Båstads kommun 
Vånga vägen 2 
269 80 Båstad 
vardochomsorg@bastad.se 

Dnr 821-2110-

...... :: .":'• ."~' 
, .. 

1(2) 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

Postadress 

20515 Malmö 

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

Beslut 
Länsstyrelsen beviljar Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun medel 
för 0,50 tjänst som personligt ombud för år 2017 med 151 200 kronor. 

Kommunen kan komma att bli återbetalningsskyldig på de grunder som anges 
nedan. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 2 - 6, 8, 9 §§ 
förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar 
(SFS 2013:522). 

Länsstyrelsen har beviljat Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun 
statsbidrag för inrättande av 0,50 tjänst som personligt ombud. Redogörelse 
för verksamheten med personligt ombud i kommunen under 2016 har 
inkommit till Länsstyrelsen. Kommunen har ansökt om medel för 2017. 

Redovisning 
Kommunen ska senast den 15 januari 2018 till Länsstyrelsen skriftligen 
redovisa hur beviljade medel använts under 2017 och lämna de uppgifter som 
framgår av 10 §i förordning SFS 2013:522. Länsstyrelsen tillhandahåller en 
blankett för redovisningen. 

En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig enligt 15 § 
förordning SFS 2013:522 om redovisning inte lämnas eller om bidraget helt 
eller delvis inte har använts för det ändamål som det har lämnats för. 

Besöks adress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 

E-post 

skane@lansstyrelsen.se 

www 

www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 

010-224 1110 6 88 11-9 

5050-3739 

-99-



~ Länsstyrelsen 
" Skåne 

Länsstyrelsens bedömning 

BESLUT 

2017-05-12 Dnr 821-2110-2017 

Länsstyrelsen bedömer efter granskning att Båstads kommun uppfyller kraven 
för beviljat statsbidrag för 2016 samt de krav som ställs för att beviljas 
statsbidrag för 2017 utom vad gäller reglerna om ledningsgruppens 
sammansättning i 5 § i förordning 
SFS 2013:522. I ledningsgruppen saknas representanter för Region Skånes 
primärvård och kommunen arbetar aktivt för att ledningsgruppen ska bli 
komplett. 

I detta ärende har enhetschef Ulrika JetTe beslutat efter föredragning av 
utvecklingsstrateg Margareta Johansson. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Ulrika J etTe 
Margareta Johansson 

2(2) 

-100-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-22 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2017-03-17 till 2017-04-30. 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

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

1 (1) 
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