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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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

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

Förslag till beslut 
1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 
2. Olle Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 16 juni 2017 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 
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: 2017-06-05 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

I nformationsärenden 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten. Health Navigator AB deltar på mötet. 
b). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende. 
c). MAS/SAS informerar. 
d). Demensstudieinformation. 
e). Åsliden i Östra Karup - Status. 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 
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 angivetformat.\ha -5-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-31 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000075/2017-906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vidtagna åtgärder för en budget i balans 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Prognosen för Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde pekar på ett underskott om 9,1 
mkr för 2017. Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att 
nå en budget i balans. 

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden har under flera år haft ett budgetunderskott. Prognosen för 2017 
pekar på ett underskott om 9,1 mkr. I det underskottet ligger verksamhet där vård och om
sorgs ram inte utökats. Sådan verksamhet är bland annat gruppboendet Myllefallet om 3 mkr, 
övertag av Åsliden från och med 2017-10-01om420 tkr, ytterligare köpt plats om 700 tkr 
samt en ökning av behovet av boendestöd om 500 tkr. Hänsyn är, i prognosen, också tagen till 
det faktum att verksamheten har budget för färre semesterdagar än det medarbetarna har rätt 
att ta ut enligt kollektivavtalet. Det motsvarar ett negativt resultat om cirka 2 mkr. Summa ofi
nansierat: 6,6 mkr. 

Aktuellt 
För att komma till rätta med det ekonomiska underskott som prognosen pekar mot har för
valtningen gjort en rad insatser som listas nedan. 

Övertid. Kostnaderna för övertid har ökat de senaste åren och så även 2017. Det finns 
vissa verksamheter som haft hög vårdtyngd under första delen av året och det har ge
nererat mycket övertid. Alla extrabemanningar är nyligen behovsbedömda igen och i 
samband med den senaste bedömningen har bemanning minskats. Enhetscheferna har 
i uppdrag att optimera bemanningen i syfte att minska behovet av övertid. Inom detta 
område kan besparing göras genom bland annat en god planering inför helgerna, då 
mest övertid genereras. 

Sjukskrivning. Vård och omsorg har hög sjukfrånvaro, för 2016 cirka 7,5%. I slutet av 
2016 infördes en ny rutin. Ansvarig chef ska ha kontakt med varje medarbetare som 
sjukskriver sig för att få en bild över anledningarna till frånvaro i syfte att kunna sätta 
in förebyggande åtgärder. Denna rutin har ännu inte gett några entydiga effekter. Det 
var dessutom under 2016 rotation på chefer i verksamheten vilket negativt påverkar 
möjligheterna till stabilitet och förebyggande insatser. För 2017 ser chefssituationen 
mer stabil ut. Inom detta område kan besparingar göras och under hösten kommer 
verksamheten att tillsammans med HR i kommunen att starta ett riktat arbete. 

Äldreomsorg. Antalet medarbetare för varje enhetschef har minskats. Det innebär att 
mer fokus kan läggas på planering, bland annat för att minska övertid, och förebyg
gande åtgärder, bland annat för att minska sjukskrivningar. Denna förändring skedde i 
april 2017 så det är inte möjligt att se effekter av detta ännu. Genom denna förändring 
kommer det också vara möjligt att bedriva förändringsarbete i vardagen inom respek
tive arbetslag. Här kommer en besparing att ske. 

-6-



2 (2) 

Geografisk samling. Under 2016 flyttade verksamheter samman i färre geografiska no
der. På södra sidan samlades en stor del av verksamheten på Bjäredalen och i norr 
finns en del av verksamheten på Vår liden och en del på Skogsliden. Denna flytt kommer 
att ge positiva effekter framåt men har av förklarliga skäl inneburit en effektivitetsför
lust under 2016. Här kommer en besparing att ske. 

Långsiktighet. Inom en rad olika områden missgynnas ekonomin av icke långsiktigt 
hållbara beslut. Ombyggnation av Bjäredalen har till exempel sett över ytterligare en 
gång och nya lösningar för planering har identifierats. Detta har genererat att en ny 
tillkommande kostnad kan hållas lägre än tidigare tänkt. Inom detta område bör också 
anställningar nämnas. Verksamheten arbetar intensivt med att fastanställa och minska 
behovet av timanställda. Dock kräver uppskrivning av tjänster och vissa anställningar 
att medarbetaren är beredd att arbeta i andra områden av verksamheten än där huvud
tjänstgöringen finns. Detta kommer på sikt att ge minskade kostnader. 

Bilöversyn. Samtliga verksamheter har sett över bilanvändningen för att identifiera 
möjligheter till samarbete över gränserna. Det finns idag inget överskott av bilkapacitet 
i verksamheten. Ingen besparing är möjlig. 

Korttiden. Korttidsplatserna har minskat i kommunen med hjälp av Mottagningstea
met. Kommunen köper inga externa korttidsplatser och har inte heller betalt någon av
gift till Region Skåne på flera år för vård och omsorgstagare som inte kunnat tas hem 
inom stipulerad tidsgräns. En ny lag, Betalningsansvarslagen, träder i kraft 2018-01-01 
och den kommer att ställa än högre krav på att snabbt kunna erbjuda insatser i kom
munen. Här kommer Mottagningsteamet att kunna möta dessa behov. 

Hjälpmedel. I samband med att hjälpmedelsverksamheten ska flytta till Bjäredalen ses 
hela hjälpmedelsprocessen över. Detta kommer att innebära besparingar. Hittills har 
prognosen för detta område justerats ner med 300 tkr. 

Omsorgsavgifter. Vård och omsorgsnämnden fattade beslut om förändrade omsorgsav
gifter för 2017, vilket genererar en ökad intäkt för kommunen. Prognosen för bud
getavvikelsen 2017 är 800 tkr 

Lokalöversyn. Förvaltningen har under de två senaste åren minskat högst avsevärt på 
lokaler, motsvarande cirka 2 mkr. Dock har vård och omsorgs budget minskat i samma 
omfattning. Ingen ytterligare besparing, utöver lagd plan, är möjlig. 

Emma Pihl 

Vård- och omsorgschef 

-7-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-29 

Handläggare: Johannes Häll 

Dnr: VN 000131/2015-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vägledningsdokument - Socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen, Sol 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1 (1) 

1. Vägledningsdokument för handläggning enligt Socialtjänstlagen, SoL - Socialpsykiatri 
i Båstads kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid myndighetsutövning av socialpsykiatri 
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är 
avgörande vid beslut om insats. 

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

Aktuellt 
Syftet med vägledningsdokumentet är att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras 
individuella bedömningar, utredningar och beslut samt beskriva vilka _kriterier som generellt 
gäller för att en person ska beviljas insatser. Likartad service och omvårdnad ska säkerställas, 
det vill säga att beslutet fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade 
behov, vilket också blir en tydlighet för verkställigheten. Vägledningsdokumentet klargör hur 
delar av SoL ska tillämpas i Båstads kommun. 

Konsekvenser av beslut 
Samhälle 
Tydliggör rätt till vissa insatser för den enskilde kommuninvånaren samt säkerställer en 
likvärdig bedömning. 

Verksamhet 
Vägledningsdokumentet skapar möjlighet för handläggaren att lämna tydligare uppdrag 
till verkställigheten. 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Magnus Ohlsson 
Johannes Häll 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Vägledningsdokument - Socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen, SoL 
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[AJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

•• 

2017-05-22 

VAGLEDNINGSDOKUMENT 

Socialpsykiatri enligt 
Socialtjänstlagen, SoL 

Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid 
myndighetsutövning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är 

avgörande vid beslut om bistånd. 

Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordninga0 rättspraxis, förarbeten 
till lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 

1 
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte 
Dessa riktlinjer omfattar biståndsbedömning och handläggning enligt Socialtjänstlagen, 
SoL, inom verksamhetsområdet vård och omsorg, socialpsykiatri. 

Syftet med riktlinjerna är: 

• Att vara ett stöd för psykiatrihandläggarna vid deras individuella 
biståndsbedömningar, utredningar och beslut. 

• Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att individen ska beviljas bistånd. 
• Att klargöra hur SoL ska tillämpas i Båstads kommun. Detta förutsätter att även 

utförare är väl införstådda med vägledningen. 
• Att säkerställa likartad service och omvårdnad, d.v.s. att bistånds beslutet fattas 

· enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade behov. 

Riktlinjerna beskriver hur vård- och omsorgsnämnden inom ramen för sitt uppdrag enligt 
SoL verkar för att individer med hjälpbehov ska få möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra 

Riktlinjerna är en vägledning och anvisning - i varje ärende ska det ske en individuell 
behovsprövning. Den enskildes individuella omständigheter och livssituation är styrande 
vilket innebär att den enskilde kan beviljas mer eller mindre bistånd eller i annan form än 
vad riktlinjerna anger. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, 
förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Socialtjänsten ska verka för att den enskilde, så länge man själv önskar, tryggt ska kunna bo 
kvar i ordinärt boende med stöd av insatser. Insatserna ska planeras i nära samverkan med 
den enskilde och om så önskas med närstående/legal företrädare och/eller övrigt nätverk. 
Så långt möjligt och utifrån vars och ens förutsättningar ska insatserna stödja möjligheterna 
till ett självständigt och värdigt liv. 

1.2 Ansvarsfördelning 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstad skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Psykiatrihandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens 
behov samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 

Psykiatrihandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser, utformar mål för insatsen och 
lämnar sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av bistånds beslutet. Vård- och omsorgsnämndens 
utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar för att genomföra de 
insatser som psykiatrihandläggare har beställt. Psykiatrishandläggaren utreder och fattar 
enligt delegation beslut om VAD som ska utföras och utförare ansvarar för HUR utförandet 
ska ske. 
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2.MÅLGRUPP 
Målgruppen för insatser inom Vård och Omsorgsförvaltningen i Båstads kommun definieras 
utifrån psykiatrireformen 1994. 

Personer med allvarlig psykisk sjukdom/störning som orsakat en funktionsnedsättning 
som bedöms vara långvarig. Utgå från DSM, som visar diagnoskoderna, för att urskilja 
psykiatriska diagnoser i samband med ansökan och handläggning enligt SoL. 

Målgrupp för insatser inom socialpsykiatrin är personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden och dessa begränsningar har det funnits eller kan antas komma att bestå 
under längre tid. Med längre tid avses cirka två år. Personer som kan bli aktuell för insatser 
inom socialpsykiatrin skall vara mellan 18 och 67 år. Är individen beviljad insats innan dess 
67 års dag och behovet kvarstår, bör individen få behålla sina nuvarande insatser inom 
socialpsykiatrin. Därmed innefattar det att individen ej beviljas nya insatser inom 
socialpsykiatrin efter sin 67 års dag. Förändras behovet och individen är i behov av mer 
eller mindre stöd skall handläggare inom äldreomsorgen kontaktas. 

5 
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3. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

3.1 Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som rör enskilda ska 
handläggas av myndigheten på förvaltningen. I 7 § framkommer att handläggningen där 
enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och effektivt som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts. 

Myndigheten ska vid handläggningen beakta möjligheten att själv hämta in upplysningar 
och yttranden från andra myndigheter vid behov. Ett lättbegripligt språk ska eftersträvas. I 
förvaltningslagen definieras inte begreppet part. Det som nämns är den enskilde som är 
part eller en sökande, klagande eller annan part. I praxis tolkas detta som att en sökande 
som får ett avslag då blir en klagande. Detta innebär att endast den enskilde som själv vill 
ansöka om bistånd från Myndighetsenheten är i juridisk mening part i ärendet. Det är 
därmed endast individen som kan ansöka, överklaga samt som har rätt att ta del av 
uppgifter i ärendet. 

3.2 Legala företrädare - Ombud 
Anhöriga har ingen laglig rätt att företräda den enskilde om de inte är den sökandes 
formella ombud (fullmakt) eller legala företrädare (god man eller förvaltare). 

Om den enskilde saknar förmåga att på egen hand ta ställning kan god man eller förvaltare 
ansöka om insatsen för den enskilde. Dessa är att betrakta som legala företrädare. 

Den enskilde har rätt att anlita ett ombud vid sina kontakter med myndigheter. Dessa kan 
vara den enskildes anhörige, närstående eller någon annan person. I de fall ett ombud inte 
är den enskildes legala företrädare bör en formell fullmakt undertecknas. En muntligt 
mottagen fullmakt ska alltid dokumenteras. 

Socialnämnder ska enligt 5 kap 3 § första och andra punkten Socialtjänstförordningen 
anmäla till överförmyndaren: 
• om den finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon 

samt 
• att någon inte längre behöver ha god man eller förvaltare. 

Detta innebär att det i första hand alltid ska erbjudas hjälp med ansökan om god man. Då 
personen löper risk att fara illa och inte har insikt om behovet av stöd och då god man inte 
är tillräckligt ska hjälp med ansökan om förvaltare påbörjas. Vid akuta situationer kan 
interimistiskt förvaltarskap beaktas. 
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3.3 Offentlighets- och sekretesslagen 
Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, vare sig det 
sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. 

Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten har rätt 
att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I principen innefattas också 
yttrandefriheten. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården mjl. områden är dock 
offentlighetsprincipen starkt begränsad av sekretess 

Sekretesslagen innefattar både bestämmelser om förbud mot att lämna ut allmänna 
handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas tjänst. Att det råder sekretess för en viss 
uppgift innebär därför att den inte får lämnas ut muntligt eller skriftligt. En handling med 
sekretessuppgift kan dock lämnas ut om sekretessuppgiften är borttagen och man hänvisat 
till gällande lagparagraf. Sekretess gäller för alla anställda vid en myndighet, men också för 
uppdragstagare, förtroendevalda och andra likställda. 

Ett centralt begrepp när det gäller offentlighet och sekretess är begreppet allmän handling. 
En handling är en framställning i skrift eller bild, men också en upptagning som man kan 
läsa, avlyssna eller uppfatta med tekniska hjälpmedel. En handling är allmän om den 
förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos 
myndigheten. 

3.4 Sekretess 
Anställda och förtroendevalda i Båstads kommun är skyldiga att följa bestämmelser om 
offentlighet och sekretess. 

Enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess inom 
socialtjänsten för uppgift om enskildas personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom/henne lider 
men. Detta innebär att man måste vara säker på att den enskilde eller någon närstående till 
honom eller henne inte kan uppleva obehag om uppgiften lämnas ut. För hälso- och 
sjukvården finns motsvarande bestämmelser, se 25 kap. 1 § OSL. 

Sekretessen gäller såväl gentemot enskild som mellan myndigheter. Socialtjänsten räknas 
som en verksamhetsgren. Inom verksamhetsgrenen kan tjänstemän samråda med kollegor 
då det behövs för att fullgöra de uppgifter som åligger tjänsten. I och med införandet av en 
ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården skedde en ändring i sekretesslagen som 
innebär att uppgifter om enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska kunna lämnas mellan 
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det behövs för att den 
enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Ytterligare möjligheter till 
brytande av sekretess behandlas även i paragraferna 25 kap 12 §och 26 kap. 9 §i OSL 
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3.5 Socialtjänstlagen, SoL 
I Socialtjänstlagens portalparagraf anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt 
denna lag ska eftersträva. Där framgår att personers ekonomiska och sociala trygghet ska 
främjas, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. 

• Alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska bygga på den enskildes 
självbestämmande och integritet. 

• Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt. 

• Alla individer ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga och värdiga 
förhållanden. När detta inte längre är möjligt ska den enskilde ges möjlighet till ett 
bra boende med det stöd och hjälp som den enskilde behöver. 

• En aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. ska också möjliggöras. De 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk ska också erbjudas hjälp 
och stöd för att underlätta hans eller hennes situation. 

Socialtjänstlagens 4 kap 1 § reglerar rätten till bistånd. Där uttrycks att den enskilde som 
inte själv kan tillgodose sina behov eller som kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd för sin livsföring. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå 
och utformas så att det stödjer den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning 
för den enskilde. Den som uppfyller vissa kriterier har rätt till bistånd. Av denna rättighet 
för den enskilde följer en skyldighet för kommunen att leva upp till lagens krav. 
Kommunens skyldigheter fråntar dock inte den enskilde hans eller hennes eget ansvar att 
klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet livsföring i övrigt sammanfattar en 
lång rad olika behov av hjälp och stöd, service, behandling, vård och omsorg. Behoven ska 
tillgodoses med lämpliga insatser utifrån den enskilde. Innehållet i insatserna eller typer av 
insatser är därför inte preciserade i lagen. 

Alla ansökningar om bistånd (för att nå upp till skälig levnadsnivå) ska prövas enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1§. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § kan enligt 
Socialtjänstlagen 16 kap. 3 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Vid alla ansökningar ska det utredas om behovet kan eller ska tillgodoses på annat sätt. 

Enligt 3 kap 3 §Socialtjänstlagen ska insatserna vara av god kvalitet, vilket förutsätter: 
• Att insatsen ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som 

utför omvårdnadsinsatserna, kommunala eller privata utförare. 
• Att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 
• Att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov. 
• Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och 

förutsättningar, samt utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
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3.5.1 Biståndsbegreppet 
Rätten till bistånd innebär både en lagstadgad rättighet för den enskilde att ansöka om 
biståndsinsatser och att få rättsligt prövat om kommunen handlat rätt eller fel om tex. en 
biståndsansökan har avslagits men den enskilde själv tycker sig ha behov av de sökta 
insatserna. 

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig service 

I lagen anges inte i detalj vilka stöd- eller serviceinsatser kommunen ska ställa upp med 
eller hur insatserna ska organiseras. Lagen öppnar därför ett utrymme för kommunerna att 
själva avgöra vilka biståndsinsatser som ges och ett utrymme för diskussion med den 
enskilde kring vilka insatser som kan vara de lämpliga i varje enskilt fall. 

Psykiatrihandläggare ska därför lyssna på den enskilde för att kunna sätta samman de 
insatser som bäst svarar mot dennes specifika behov och önskemål. Insatserna ska 
utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till 
bistånd får därför inte utgå från en statisk syn på den enskildes förmåga och situation utan 
ska vara framåtblickande. 

3.5.2 Skälig levnadsnivå 
Det bistånd som beviljas enligt Socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig 
levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på 
den beviljade insatsen. Vad som är skälig levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov. Vad som 
kan anses innefattas i begreppet skälig levnadsnivå definieras även fortlöpande i 
prejudicerande domar. 

Begreppet livsföring i övrigt sammanfattar en lång rad olika behov av hjälp och stöd, 
service, behandling, vård och omsorg. Behoven ska tillgodoses med lämpliga insatser 
utifrån den enskildes förutsättningar. Innehållet i insatserna eller typer av insatser är 
därför inte preciserade i lagen. Det handlar i bred mening om vad den enskilde ska behöva 
för att få vardagen att fungera men också om upplevelsen av trygghet, det bemötande man 
får eller möjligheterna att få vara med och påverka sin tillvaro. 

En utgångspunkt för bedömningen av vad som är skäligt ska alltid vara den enskildes rätt 
till ett värdigt och så långt som möjligt självständigt liv, trots det underläge som inträder då 
den enskilde blir i behov av stöd i sin vardag. En nyckel till vilka insatser som kan komma i 
fråga är inte bara fysiska eller psykiska behov utan också utifrån den enskildes bakgrund. 
Att behov av stöd uppstår ska inte få hindra att den enskilde också får stöd att fortsätta leva 
som tidigare i de delar av vardagen där funktionerna är intakta nog för att tillåta det. 
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Biståndet ska därmed så långt möjligt se till: 
• Att den enskilde ges förutsättningar att behålla sina vanor och fortsätta utöva och 

utveckla sina intressen även om det fysiska eller psykiska tillståndet kräver en del 
praktiska insatser för att klara det, 

• Att den enskilde ges förutsättningar och får hjälp att även fortsatt vara aktiv, 
upprätthålla sociala kontakter, träffa andra människor, få tillgodose kulturella och 
andliga behov, uppleva nöjen, kunna följa och diskutera samhällsutvecklingen m.m. 

• Att den enskilde kan komma ut, får tillgång till naturupplevelser och får möjlighet att 
uppleva årstidsväxlingar. 

Alla ansökningar om bistånd ska prövas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§. 

3.5.3 Vistelsebegreppet och ansökan från annan kommun. 
Bosättningskommunen har ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den enskilde 
vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Vistelsekommunen kan 
då i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och verkställighet av en insats. 

Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insatser, enligt såväl SoL som LSS, till en 
individ som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan kommun. 
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt SoL i akuta 
situationer kvarstår. 

Planerad vistelse till Båstads kommun skall ske enligt rutin där bosättningskommunen skall 
skicka ansökningsblanketten gällande insatser under vistelsen till 
bastads.kommun@bastad.se som sedan skickar beställningen till ansvarig utförare. 

I vissa fall kan en enskild ha starkare anknytning till en annan kommun än den där han eller 
hon är stadigvarande bosatt, det kan t.ex. gälla personer som flyttar ofta eller när 
uppgifterna i folkbokföringen av andra skäl inte är uppdaterad. För dessa personer ska 
bosättningskommunen anses vara den kommun till vilken den enskilde har starkast 
anknytning (2 a kap. 3 § 2 SoL). (Prop. 2010/11:49, s. 40, 86) 

3.5.4 Individer som bor i annat land 
Individer med permanent uppehållstillstånd ska beträffande rätt till bistånd enligt SoL 
behandlas på samma sätt som svenska medborgare som vistas i Sverige. 

Asylsökande har rätt att ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § SoL. Ansökan prövas utifrån de 
individuella förhållandena men får inte avvisas enbart med hänvisning till att permanent 
uppehållstillstånd saknas 

Vistelsebegreppet är inte tillämpligt för enskilda som bor i andra länder. Generellt gäller 
vistelsebegreppet för utländska medborgare har permanent uppehållstillstånd i Sverige. De 
ska då behandlas som svenska medborgare vad gäller avser rätten till insatser. 

Den nordiska konventionen är antagen som lag i Sverige (1995:479). Konventionen gäller 
alla personer som är bosatta i ett nordiskt land och också för alla nordiska medborgare 
oavsett bosättningsland. 
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Syftet är att underlätta den fria rörligheten i Norden genom att förhindra att det uppstår 
luckor i den sociala tryggheten då man flyttar från ett nordiskt land till ett annat. 

För svenska medborgare bosatta utomlands, som har ett omfattande behov av vård- och 
omsorgsinsatser och som vill ansöka om exempelvis särskilt boende i Båstad är inte 
socialtjänstlagen tillämplig. För att underlätta i sådana situationer, kan i vissa fall en 
ansökan behandlas innan den enskilde ankommit Sverige. 

Utländska medborgare, som tillfälligt vistas i Båstad som turister, besökande etc. har endast 
rätt till nödvändiga insatser i akuta situationer i avvaktan på resa till hemlandet. 
Svenska medborgare boende utomlands alternativt personer med annan nationalitet, ej 
skrivna i Sverige har inte möjlighet att ansöka om SoL-insatser eller HSL-insatser inom 
kommunal verksamhet. 

3.6 Anmälningsskyldighet/Lex Sarah 
Handläggaren ska genast rapportera om denne uppmärksammar eller får kännedom om ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande för den enskilde. 

Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 2 § SoL, avses såväl utförda 
handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som 
innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, 
säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Även en påtaglig risk för ett missförhållande ska 
rapporteras. 

När det gäller barn har handläggaren en skyldighet att göra en orosanmälan till 
socialtjänsten. 

Syftet med Lex Sarah är att kontinuerligt utveckla verksamheter, rätta till eventuella 
missförhållanden samt förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen samt att 
bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från 
missförhållanden. 

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska: 
• anställda m.fl. genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för 
• missförhållanden till den som bedriver verksamheten (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS) 
• den som tagit emot rapporten utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller 

undanröja missförhållandet eller risken för ett missförhållande (14 kap. 6 § SoL och 24 e 
§ LSS) 

• den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller risken för ett 
missförhållande är allvarligt, snarast anmäla det till närmaste chef eller Socialt ansvarig 
Socionom, SAS, inom kommunen. 

o den som ska ta emot rapporter (den som bedriver verksamheten) informera de som 
omfattas av rapporteringsskyldigheten om denna (14 kap. 4 § SoL och 24 c § LSS). 
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3. 7 Hälso- och sjukvårdslagen 
I huvudsak finns det i lagstiftningen en tydlig fördelning av hälso- och sjukvårdsansvaret 
mellan kommunen och landstinget. Landstinget ansvar att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla psykisk skada eller störning framgår av 1 och 3 § HSL. Kommunen ansvarar för 
psykiatriska omvårdnadsinsatser så som läkemedelshantering, stödsamtal och 
rehabilitering. Kommunen ansvarar för följande insatser vad gäller såväl somatisk vård 
som psykiatrisk omvårdnad: 
• Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast till personer i bostäder med särskild service. 
• med hemsjukvård i ordinärt boende 
• korttidsboende och meningsfull sysselsättning enligt SoL samt under vistelser i daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Regionen ansvarar för följande insatser vad gäller såväl somatisk som psykiatrisk 
specialistvård: 
• Medicinsk utredning (inkl. bedömning av psykisk funktionsnedsättning), hälso- och 
sjukvård, behandling och rehabilitering i såväl öppen- som slutenvård. 
• Behandling och beroendevård i öppen och sluten vård för missbrukare med psykisk 
sjukdom. 
11 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid hem för vård eller boende (HVB). 

3.8 Öppen psykiatrisk tvångsvård i Lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård - LPT 
LPT kompletterar HSL med regler som tar sikte på tvång inom den psykiatriska vården. 
Förutsättning för tvångsvård är att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på 
grund av detta har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på 
annat sätt än genom intagning på sjukvårdsinrättning för dygnetruntvård och att samtycke 
saknas. 

Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i LPT; öppen psykiatrisk tvångsvård. Den 
nya vårdformen innebär att en patient som inte har ett oundgängligt behov av vård på 
sjukhus för kvalificerad dygnetruntvård kan vårdas under tvång med öppen psykiatrisk 
tvångsvård. Den nya vårdformen ska bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och 
förutsätter bl. a. att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig 
psykiatrisk vård. För att den nya vårdformen ska fungera krävs ett nära samarbete mellan 
huvudmännen. En samordnad vårdplan ska upprättas och skickas med när 
chefsöverläkaren ansöker hos Förvaltningsrätten om vård enligt öppen psykiatrisk 
tvångsvård. 

3.9 Öppen rättspsykiatrisk vård i Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård -
LRV 
Lagen gäller rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol. Den 1 september 2008 infördes 
den nya vårdformen öppen rättspsykiatrisk vård i LRV. Samma förutsättningar som vid 
öppen psykiatrisk tvångsvård gäller. För patienter som ges rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning ska dessutom särskilt beaktas vilka villkor som behövs för 
att motverka risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag. 
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4. HANDLÄGGNING 
Handläggningen skall präglas av en helhetssyn, det vill säga ett brett perspektiv av den 
enskilde och dennes situation. Frivillighet och självbestämmande skall vara ledord vid 
handläggning av enskilda ärenden. Varje insats skall bedömas individuellt och 
tidsbegränsningen sätts efter detta på de insatser som så kräver. 

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

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

Utredning, fram till bedömning, skall alltid kommuniceras vid avslag, samt vid behov. 
Kommunicering kan göras muntligt eller skriftligt, vilket det sistnämnda är föredraget. Vid 
avslag skall skriftlig kommunicering beaktas och vid behov av muntlig kommunicering bör 
de berörda delarna av utredningen läsas upp för den enskilde. Den enskildes synpunkter 
skall skrivas in under rubriken kommunicering. 

4.1 Underlag för beslut 
Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den sökandes situation, möjligheter och 
behov. Vid bedömningen ska de fysiska, psykiska och sociala behoven uppmärksammas och 
beaktas. Vid utredningen bör psykiatrihandläggaren beakta följande: 

• Kan den sökande själv tillgodose sina behov? 
• Kan den sökande få sina behov tillgodosedda på annat sätt? 
• Behöver behovet tillgodoses för att den sökande ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå? 
• Hur och var bor den enskilde? 
• Boendestandard? 
• Familj, anhöriga? 
• Socialt nätverk? 
• Svårigheter, möjligheter? 
• Aktuellt hälsotillstånd? 
• Vilken service finns i omgivningen? 
• Vilken livsstil har sökanden, intressen (fritidsaktiviteter)? 
• Vad kan han/hon klara på egen hand? 
• Vad behöver han/hon hjälp med? 
• Sökandens syn på behoven? 
• Vilka är behoven? 
• Vilka av behoven kan andra huvudmän tillgodose? 
• Vad kan tillgodoses av någon annan? 
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Handläggaren fattar beslut enligt fastställd delegationsordning. Utredningen leder fram till 
ett beslut om bifall, delavslag eller avslag av sökt insats. Beslut bör fattas inom fyra till sex 
veckor efter det att den information som krävs för utredningen finns hos handläggaren, i 
undantagsfall vid vissa insatser kan längre tid beaktas. Kommunicering bör ske av 
handläggare vid förlängd handläggartid utifrån ansökan. 

Vid avslag har den enskildes möjlighet att överklaga beslutet. Besvärshänvisning medföljer 
beslutet som skickas rekommenderat via post. I den framgår hur man överklagar, vilken tid 
man har på sig (3 veckor) från det att man tagit del av beslutet samt vart överklagan ska 
lämnas. Handläggaren tar del av överklagan och gör en bedömning om en omprövning skall 
ske av beslutet eller skickas till Förvaltingsrätten. 

4.2 Tolk 

Vid behov ska tolk användas när en individ inte behärskar svenska språket eller är allvarligt 
hörsel- eller talskadad (8 § FL). I Båstads kommun skall det beaktas att 
anhöriga/närstående ej skall tolka åt den enskilde utan tolk skall bokas av handläggaren. 

4.3 Uppföljning 
Uppföljning av beviljade insatser ska ske minst en gång/år eller om den enskilde begär det. 

Den enskilde ska: 

• Uppnå skälig levnadsnivå, 
• Känna sig trygga med de insatser de är beviljade och att målen för insatsen är uppfyllda. 
• Uppleva att insatserna bidrar till att vardagen är hanterlig och meningsfull, samt 

främjande för individens självständighet. 

4.4 Prövning av pågående insatser 
Vid omprövning prövas behovet på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som 
vid ett nytt ärende d.v.s. efter det att den enskilde framställt sin ansökan gör 
psykiatrihandläggaren en ny bedömning av behovet och fattar därefter ett nytt beslut. 
Omprövning ska ske om behovet av insatser förändrats. 

4.5 Delegation 
Beslut fattas av handläggare enligt gällande delegationsordning fastställd av vård- och 
omsorgsnämnden. Möjligheten finns att handläggaren kan föreslå att politiken skall fatta 
beslut vid ärenden av speciell karaktär. 

4.6 Samordnad individuell plan 
Av Socialtjänstlagens 2 kap 7§ framgår att: "När den enskilde har behov av insatser både 
från Socialtjänstlagen och från Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen tillsammans med 
Landstinget upprätta en individuell plan, SIP." Planen skall upprättas om kommunen eller 
landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och 
om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbete med planeringen ska påbörjas utan 
dröjsmål. 
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Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde eller dess juridiska företrädare. 
Närstående ges möjlighet att delta i arbete med planen och om den enskilde så önskar. 

I planen ska det framgå: 
• Vilka insatser som behövs, 
• Vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
• Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 
• Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981) 

Den individuella planen skall förvaras i akten och det skall i journalen framgår att en 
individuell plan finns. I de fall personen ej samtycker till att planen upprättas skall detta 
även dokumenteras, likaså skall det dokumenteras om och på vilka grunder handläggaren 
gör bedömningen att individuell plan ej är aktuell. 
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5. INSATSER 

5.1 Ledsagning 

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

5.1.2 Kriterier för att beviljas ledsagarservice 

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

hemmet. 
• För att bryta isolering. 
• Behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

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

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

I bostad med särskild service ingår kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att 
bredda den enskildes sociala nätverk. Behovet av ledsagarservice ska därför tillgodoses 
inom ramen för bostad med särskild service. För att möjliggöra för den enskilde att utöva 
specifika individuella aktiviteter utanför boendet kan det dock undantagsvis finnas behov 
av ledsagning hos den enskilde som bor i boende med särskild service. 

5.1.3 Avgränsningar 
Behovet skall anses tillgodosett om den enskilde: 
• Kan få behovet tillgodosett t ex genom beviljad bostad med särskild service, boendestöd, 

kontaktperson eller insats av anhörig. 
• Ledsagarservice sker aldrig i hemmet 
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Vid prövning avseende personer som bor i bostad med särskild service skall behovet av 
ledsagarservice normalt anses tillgodosett 

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

5.1.4 Beslut om ledsagarservice 
Ledsagarservice beviljas med ett visst antal timmar per månad. Beslutet bör fattas utifrån 
att individen skall få möjlighet att leva och utöva fritidsaktiviter som andra i samma ålder. 
Riktlinje kring ledsagning per månad bör ej överstiga 14 timmar om inte särskilda behov 
föreligger. 
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5.2 Kontaktperson 

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

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

5.2.2 Kriterier för att bevilja kontaktperson 
Behov av kontaktperson föreligger om den enskilde: 

• Har ett bristfälligt socialt nätverk 
• Inte själv kan tillgodose behovet av samvaro med andra. 
• Inte själv kan tillgodose behovet av en meningsfull fritid. 
• Ensamt boende 
• Behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

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

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

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

I kontaktpersonsinsatsen ingår aldrig omvårdnadsinsatser. 

Vid bedömning om behovet av kontaktperson skall särskilt beaktas om den enskilde 
behöver ett komplement till kontakten med anhöriga genom avsaknad av: 

• social gemenskap. 
• arbetsgemenskap 
• någon att umgås med på fritiden. 
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5.2.3 Avgränsningar 
Behovet skall anses tillgodosett: 

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

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

5.2.4 Beslut om kontaktperson 
Beslut fattas utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) riktlinjer gällande 
kontaktp ers o nsnivåer. 
• Nivå 1 - En till två träffar i veckan, vilket avser att individen har möjlighet att träffa sin 

kontaktperson minst en gång i veckan och vid vissa tillfällen upp till två gånger. 
• Nivå 2 - Två till tre träffar i veckan, minst två gånger och upp till tre gånger i veckan. 
• Nivå 3 - Fyra träffar i veckan eller upp till varje dag i vecka. 

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

• Arvode. 
• Omkostnadsersättning. 
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5.3 Boendestöd 

5.3.1 Syfte 
Insatser i form av boendestöd syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla den enskildes 
egna förmågor och resurser. Insatserna skall vara utformade på ett sådant sätt att de 
innebär en "hjälp till självhjälp" där insatserna ges och utformas med målsättningen att öka 
den enskildes oberoende och självständighet. 

5.3.2 Kriterier 
Den enskilde som på grund av psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i 
sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Målsättningen med boendestödet är att enskilde tillsammans med boendestödjaren skall 
utveckla strategier och rutiner som möjliggör att individen på sikt skall kunna klara sin 
vardag på egen hand. 

5.3.3 Avgränsningar 
Behov av boendestöd anses inte föreligga om personen behöver bestående hjälpinsatser 
som kontinuerligt måste utföras åt den enskilde. Den enskildes hjälpbehov kan i dessa fall 
vara av sådan art, tex. personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet, att rätt till 
bistånd i form av avgiftsbelagd hemtjänst föreligger. Genom att boendestödjande insatser 
ska var habiliterande/rehabiliterande ses de som av behandlande karaktär och är därmed 
jämlikt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen avgiftsbefriade. 

5.3.4 Beslut av insats 
Boendestödet kan innebära: 
• Stödjande insatser, tex. stöd för att stärka självförtroende, stöd för att förmå den 

enskilde att fatta egna beslut, stöd för att förmå den enskilde att lita till sin egen förmåga 
sortera post, planera inköp o.s.v. 

• Pedagogiska insatser, tex. motivera/träna den enskilde att sköta hem och hushåll, att 
handla i affärer, att vistas i offentliga miljöer, att åka allmänna kommunikationer och i 
övrigt hjälp att planera och skapa struktur. 

• Aktiverande insatser för att bryta passivitet, d.v.s. att motivera den enskilde till olika 
aktiviteter, tex. att sköta den personliga omvårdnaden, att delta i hemarbetet, att komma 
ut på olika aktiviteter, att delta i sysselsättning m.m. 

• Nätverksskapande insatser för hjälp att bygga upp/återupprätta ett eget socialt nätverk, 
tex. stöd för att återknyta kontakter med anhöriga och vänner samt skapa nya 
vänskapsrelationer. 

• Ledsagning om det är en stödjande funktion för att den enskilde ska klara att ombesörja 
en personlig angelägenhet utanför hemmet, tex. genomföra ett läkarbesök eller om 
ledsagningen utgör ett led i träning eller lärande där avsikten är att den enskilde på sikt 
ska klara aktiviteten på egen hand. 

• Hjälp att vid behov ta kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvård o.s.v. Hjälp och 
stöd med egenvård. Hälso- och sjukvårdsinsatser kräver alltid delegation och ges inte 
inom ramen för boendestöd. 
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5.4 Meningsfull sysselsättning 

Enligt SoL ska kommunen medverka till att personer med psykiska funktionshinder får en 
meningsfull sysselsättning. Sysselsättning beviljas som individuellt behovsprövat bistånd 
enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§. 

Sysselsättning erbjuds personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Insatserna 
ska ha individuell målsättning och uppföljning. 

5.4.1 Syfte 
Syftet med sysselsättning är ett ge brukaren ökade möjligheter till att delta i samhällets 
gemenskap och att leva som andra. Insatserna ska anpassas efter vars och ens behov och 
förutsättningar och ge utrymme för flexibla lösningar när det gäller målsättning, aktiviteter 
och närvarotid. Brukaren ska vara delaktig och kunna påverka insatsens utformning. 
Sysselsättningen kan ha olika syfte för olika personer. 

Syftet kan vara: 
• Att ge ett aktivt innehåll under dagen och bidra till sociala kontakter och en fungerande 

var dagsstruktur. 
• Att öka brukarens möjligheter att leva ett självständigare liv. 
• Rehabiliterande och bidra till den personliga utvecklingen, öka delaktigheten i samhället 

och på sikt leda till arbete. 
• Upplever sysselsättningen som meningsfull 
• Ensamhet och isolering bryts 
• Brukarens delaktighet i samhället ökar 

5.4.2 Avgränsning 
Insatsen ges till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. För att beviljas 
meningsfull sysselsättning skall den enskilde vara utredd i sin oförmåga att stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Insatsen riktar sig till personer upp till 65 år, samt kan fortgå 
upp till 67 år om den enskilde har behov av detta. 

Handläggaren bör pröva ifall behovet kan tillgodoses genom Fontänhusets aktiviteter i 
första hand. Deltar redan individen vid Fontänhusets aktiviteter anses behovet av 
meningsfull sysselsättning tillgodosett och är därmed ej berättigad insatsen. 
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5.5 Bostad med särskild service 

Särskilt boende är boende för människor som på grund av psykiskt funktionshinder ej 
klarar att bo i ordinärt boende med stöd. Särskilt boende innebär att den boende har stöd i 
sin lägenhet/rum på samma sätt som inom boendestödet. Utöver detta finns personalen till 
för att ge omvårdnad så att den enskilde ej far illa och ge stöd för att stärka och utveckla 
den enskildes egna förmågor och resurser. 

5.5.1 Syfte 
Insatser i form av särskilt boende syftar till att ge omvårdnad så att den enskilde ej far illa 
och ge stöd för att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser. 
Insatserna skall vara utformade på ett sådant sätt att de innebär en "hjälp till självhjälp" där 
insatserna ges och utformas med målsättningen att öka den enskildes oberoende och 
självständighet. 

5.5.2 Kriterier 
Särskilt boende utgår ifrån att den som på grund av psykiska skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. Målsättningen med boendet är att klienten tillsammans med personal från boendet 
skall utveckla strategier och rutiner som möjliggör att klienten på sikt skall kunna klara sin 
vardag i eget boende, i första hand med stöd. 

Den enskildes individuella behov skall vara styrande i hur stödet utformas. Behov av 
särskilt boende anses föreligga om personen: 
• uttrycker stark/ständig oro eller är en fara för sig själv 
• på grund av betydande psykiska skäl ej kan bo i ordinärt boende 
• har en omfattande psykiskt funktionsnedsättning eller konsekvenser av detta 
• har omfattande behov av hjälp till stöd, struktur och trygghet 

5.5.3 Avgränsning 
Om behovet kan tillgodoses genom andra insatser i hemmet bör det i första hand beaktas. 
Individen bör ha stora, omfattande och varaktiga behov för att insatsen skall beaktas. 

5.6 Övriga insatser 
Övriga insatser syftar till de insatser som normalt sett inte är aktuella för individer med 
psykiatriska diagnoser och har ett utökat/tillfälligt behov som kan tillgodoses i Vård och 
Omsorgsnämndens verksamheter. Exempel på insatser: 
• Avlösning i hemmet 
• Korttidsplats/utredningsplats 
• Matdistribution 
• Trygghetslarm 
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6. BETÄNKBARAFAKTORERVID HANDLÄGGNING 

6.1 Polisanmälan 
Enligt 10 kap 21 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 12 kap 10 § SoL kan 
nämnden utan hinder av sekretess göra en polisanmälan vid misstanke om brott mot liv och 
hälsa, mot frihet och frid eller sexualbrott mot barn som ej fyllt 18 år. 

Vid brott som begås mot verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen kan polisanmälan 
göras utan hinder av sekretess (10 kap 2 § OSL och 12 kap 10 § SoL). Om personal begår 
brott och händelsen drabbar enskild i en verksamhet enligt ovan ska polisanmälan göras. 
Om polismyndigheten hör av sig till nämnden och begär uppgifter som avses i 10 kap 23 § 
OSL har vi rätt att lämna ut om vi har sådana uppgifter. 

6.2 Skyddande personuppgifter 
Varje kommun ansvarar för att det finns fungerande rutiner och arbetssätt för att hantera 
skyddade personuppgifter inom socialtjänsten. Om en individ med funktionsnedsättning 
lever med skyddade personuppgifter och är behov av insatser enligt SoL eller LSS är det 
nödvändigt att anpassa utredning, beslut och verkställighet med hänsyn till hans eller 
hennes situation. Det finns tre grader av skyddade personuppgifter; sekretessmarkering, 
kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Handläggaren ansvarar för att inga skyddade 
personuppgifter lämnas ut av misstag. 
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7. ÖVRIGT ICKE BISTÅNDSBEDÖMT STÖD 

7.1 Anhörigstöd 
Kommunerna ska erbjuda stöd åt anhöriga som vårdar en närstående eller som stödjer en 
individ som har funktionshinder (5 kap. 10§ SoL). 

Med anhörigstöd menas olika insatser som syftar till att underlätta den anhörigas situation. 
Exempel på stöd är anhöriggrupp, utbildning, information och rådgivning. 

Anhörigverksamheten fungerar som en slags lots som förmedlar kontakter med 
myndigheter, föreningar och organisationer. De svarar på frågor om vart man kan vända 
sig. I anhöriggrupper träffar man andra anhöriga, ett tillfälle för utbyte av erfarenheter för 
er som är i likande situation som din egen. 

7.2 Träffpunkter 
Cafe SoL 
Cafä SoL är en mötesplats för social gemenskap och rikare fritid inom socialpsykiatrin. 
Individen kan komma och delta i olika aktiviteter, skapa i Ateljen eller bara ta en fika och 
prata. Förtäring till självkostnadspris. 

Fontänhus 
Fontänhuset Båstad är medlem i en internationell organisation som kalla Clubhouse 
International. Det finns runt 450 hus i världen i 33 olika länder, varav 12 finns i Sverige. De 
svenska husen har ett riksförbund kallat Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR). 
Fontänhuset Båstad är en ideell organisation som varje år söker bidrag för att kunna driva 
vår verksamhet. De största bidragsgivarna är Kommunen, Socialstyrelsen och Regionen 
men man kan även stödja vår verksamhet både som företag och som privatperson. 
Verksamheten riktar sig mot individer med psykisk ohälsa och utgår utifrån 
fontänhusmodellen. 

7.3 Personligt ombud 
PO Skåne bedriver ombudsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning på 
uppdrag av Båstads kommun. Verksamheten riktar sig från 18 år och uppåt. Verksamheten 
är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. 
Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående av RSMH
Skåne och Schizofreniföreningen i Skåne. 

PO Skånes verksamhet syftar till att stödja återhämtning, verka för goda levnadsförhållande 
samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i 
samhället. PO Skånes vision är att medverka till ett samhälle för alla personligt ombud 
arbetar med uppdrag utifrån klientens behov. PO Skåne har sekretess och för inga 
journaler. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-31 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr: KS 001280/2016-700, VN 000012/2017-700 

Utredning kopplad till motionen om rekrytering av vård personal 
till sommaren 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Socialdemokraterna lämnade den 20 oktober 2016 in en motion om att det behöver tänkas 
nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal inför sommaren 2017. Bilaga 1. Genom 
att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda boende för att få fler intresserade och locka 
till sommarpulsen på Bjäre. Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2017, § 7 6, att bifalla 
motionen. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har kontaktat Barn och skola, försäkringsansvarig samt Räddningstjänsten 
för att titta på vilka möjligheter det finns att kunna erbjuda boende till intresserade semester
vikarier. 

Barn och skola ser svårigheter med tillgång till kök och duschmöjligheter samt att de har 
värdefull utrustning som behöver låsas in. På en del håll måste lås bytas ut, vilket är mycket 
kostsamt. 

Enligt kommunens försäkringsmäklare är skolan inte anpassad för bostad och försäkrings
bolaget kommer att kräva helt annat försäkringsbelopp. Räddningstjänsten har klara riktlinjer 
för vad som gäller i Båstads kommun avseende tillfälliga övernattningslokaler. Bilaga 2. 

Eva-Marie Persson 

Enhetschef /utvecklare 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson (S) 
Irene Ebbesson (S) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Emma Pihl 

Vård- och omsorgschef 

1. Motion - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 
2. Brandskyddsmeddelande avseende tillfälliga övernattningslokaler 
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Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017. 2016.10.14 

Båstads kommun är en attraktiv semesterort. Detta gör att andelen som be
höver vård och omsorgstjänster under sommarmånaderna ökar markant. 

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få behövlig vila. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor, arbetsterapeuter i Lund, Malmö, Kristianstad mfl orter och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

Värt att pröva för att lösa de ständiga problem vi har med att få tag i sommar
vikarier till vården 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöka möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommar-stängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen skall bedrivas. 
Vilka vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta mässor 
att rekrytera på. 

/rl!l)vlrc c~ 
För (S) lng~a Stefansson och Irene Ebbesson. 

"·-7 - __;? . 
\/?~ -<?/ ' 

"<-< e · c; .. u C·-c· ·Pef ..______ 
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fill BÅSTADS KOMMUN 
~ Samhällsskydd 

Syfte 

BRANDSKYDDSMEDDELANDE 
Upprättat Reviderat 
2009-02-23 2012-03-09 
Ämne 
Tillfällig övernattning 

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra vad som gäller i Båstads kommun avseen
de tillfälliga övernattningslokaler 

Riktlinje 
För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att lokaler
na är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten 
för räddningstjänsten är tillfredsställande. 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §skall ägare och/eller nyttjanderättsha
vare av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla 
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är 
lämpliga för övernattning. 

Säkerheten i byggnaderna 
o Om fler än 9 personer kommer att övernatta i lokalen ska räddningstjänsten 

i normalfallet besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernatt
ningslokal. 
Hänsyn ska tas till utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet. 

o Kontakt ska tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som 
ställs på utformningen av lokalens anordning för tidig upptäckt av brand. Om 
inte lokalen är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm kan krav 
komma att ställas på bostads brandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar 
t.ex. beroende på antal personer i lokalen, lokalens utformning och placering. 

o Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, ibland fler beroende 
på lokalens utformning, skall finnas. 

o I normalfallet accepteras endast övernattning på bottenplan i en byggnad. 
o I varje övernattningslokal ska det finnas en säkerhetsansvarig. Denna ska vara 

väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand, 
larmvägar, släckredskapens placering, var uppsamlingsplatsen för lokalen 
finns och övriga rutiner som kan behövas ur brand och utrymningshänseende. 

e Räkförbud ska gälla i hela byggnaden under övernattningsperioden. 
o Matlagning är förbjudet utom i särskilt avsedda lokaler där övernattning 

ej sker (kök, pentry eller liknande)! 
v . Släckredskap ska finnas tillgängliga och kan behöva kompletteras. 
o Den som är säkerhetsansvarig ska redovisa hur många personer som 

skall vistas i lokalerna. 
o I god tid innan övernattningen kommer att ske, ska besked lämnas 

skriftligen på blankett/checklista till räddningstjänsten. Blanketten finns i vårt 
blankettarldv. Fax: 04·31-77118 eller E-post: samhallsskydd@bastad.se 

o Nedanstående kan vara en vägledning till bedömning av antalet övernattande i 
lokalen. 
Gällande personantal i normalfall dagtid får givetvis ej överskridas. 

120309\r:lraddningstianst\lorebyggande\bramlskyddsmcddelande\rilllallig ove mallning.doc\bl: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 
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 5 juni 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha -36-



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-06-05 
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, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Beslut Socialpsykiatri: Juni 2017. 
Vägledningsdokument för uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för Uppföljning SOL: Oktober 2017. 
biståndshandläggarna inom biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social-
SOL, LSS och socialpsykiatri. psykiatri. 
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 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. samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

Fd. Ombyggnation av Förvaltningen fick även i uppdrag att söka lämplig Delen som gäller lokaliseringen kommer 

Almgården i Grevie. lokalisering efter det att en genomgripande konse- att hanteras inom ramen för ärendet om 
kvensanalys samt omvärldsanalys gjorts. Förvalt- redovisning av det totala lokalbehovet 
ningen får i uppdrag att återkomma med en lämplig inom Vård och omsorg {Se ovan). 
placering av ett kognitivt/ demenscentra beläget 
i västra Bjäre. 

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

ningsmodell inom Vård och omsorg när genom~ februari-juni 2017. 
lysningen av verksamheten är utförd. 

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

w _. 
I 

1 (2) 

Till VN (*2) 

2017 

Oktober 
2017 

September 
2017 

Oktober 
2017 

Våren 2018 



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 Vård och omsorg inväntar besked från 
Utökning av antalet platser Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en Båstadhem AB. 
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 2017-04-24, § 43 VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell Hos förvaltningen för handläggning. 
Assistansomkostnads- för assistanskostnader. 
ersättning. 

Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor. 
VN 2017-04-24, § 50 VN 000049/2017 En kvalitetsuppföljning ska göras och redovisas Hos förvaltningen för handläggning. 
Fysiska aktiviteter på inför nämnden under hösten 2017. 
vård- och omsorgsboende 
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 
analys av fler heltidstjäns- konsekvensanalys av fler heltidstjänster på 
ter på bekostnad av tim- bekostnad av timanställda inom Vård och 
anställda inom Vård och omsorg. 
omsorg. 
VN 2017-05-29, § 62 VN 000063/2017 Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja Ärendet har skickats vidare för beslut i 
Planering för nytt grupp- planeringen av nytt gruppboende enligt LSS. kommunstyrelsen. 
boende enligt LSS. 
VN 2017-05-29, § 68 VN 000073/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Tony Hos förvaltningen för handläggning. 
Olyckor och tillbud på bilar Ivarsson (M) med begäran till förvaltningen att redo-

inom Vård och omsorg. visa olyckor /tillbud/krockade bilar inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde, bland annat mot 
bakgrund av arbetsmiljölagstiftningen. 

*1- Förvaltningens status på ärendet. 
I 

w 
CX> 
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 

September 
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017 

November 
2017 

September 
2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-05 
Handläggare: HenrikAndersson 
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). Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2016. 
Beslut från kommunfullmäktige 2017-05-17, § 106. Dnr: 000006/2017-900. 

b). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-04-25. 
Dnr: 000035/2017-700. 

c). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-05-23. 
Dnr: 000035/2017-700. 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

8ASTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~17 -05- 3 0 
D~f2.Q.QQQ~ 
.......... Q/1.~ .. ~lb 

2017-05-17 

I<F § 106 Dnr I<S 000397 /2017 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och 
beredningar 2016 

11av30 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i 
kommunstyrelse, utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Följande politiska organ med dess 
ledamöter och ersättare omfattas av frågan om ansvarsfriheten: 

Föredragande: 

Jäv: 

Underlag till beslutet 

- Kommunstyrelsen 
- Utbildningsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Myndighetsnämnden 
- Demokratiberedningen 
- Överförmyndare 

Enligt kommunallagen 5 kap 20 § omfattas ledamöter och ersättare i politiska 
organ som är föremål för beslutet om ansvarsfrihet av jäv i ansvarsfrågan. 

Sten Wahlgren (M) kommunrevisionens ordförande. 

Under ärendet uppmärksammar ordförande ledamöterna om jävsituationen 
och deldararera intentionen att ställa proposition på vardera politiskt organ för 
sig. 

Granslming av årsbokslut och årsredovisning 2016. 
Revisorernas redogörelse för 2016. 
Revisionsberättelse för 2016. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på ansvarsfrihet för vardera politiskt organ. 
Efter framställda pr_opositioner finner ordförande att samtliga beviljats 
ansvarsfrihet för 2016. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen beslutar 
kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, 
demokratiberedningen och överförmyndaren för verksamhetsåret 2016. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision 

Datum 
2017-04-07 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000032/2017-912 

Revisionsberättelse för år 2016 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom
munstyrelse, beredningar, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamhet i 
kommunens helägda och delägda företag. 

Styrelse och beredning samt nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De an
svarar också för att det finns en tillräcldig intern kontroll samt återredovisning till fullmäk
tige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och för ansvars
prövning. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2016" och i 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året över
sänts till fullmäktige. 

Vår bedömning är att kommunen för 2016 inte kan anses fullt ut ha nått fullmäktiges in
tentioner kring god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att vård- och omsorgsnämnden även i år visar negativt resultat. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen, beredningen och nämnderna i Båstad kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräck
lig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Båstads l<ommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



2 (2) 

Ansvarsprövning 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse, nämn
der, beredning och för överförmyndare. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkännes. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Claes Wallin 



PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-04-25 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017 -05- 2 3 ~ 
nn>l.N..O.Q.9..Q.?.f( 
. __ ?.::S?..L1 .. =.1::.Qg 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plat$ och tid: Medelpunkten, tisdagen 25 april kl 9.00- 12.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

ERSÄTTARE 

Alinda Zimmander 

Monica Pettersson 

Elisabeth Kullenberg 

Margit Johansson 

Hans-Bertil Sinclair 

Torgny Lindau 

Eva Olofsson 

ÖVRiGA NÄRVARANDE 

Signaturer 

·'pd It 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

------·--------
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Helsingborg 

Klippan 

Bjuv 

Båstad 

Perstorp 

Svalöv 

. Örkelljunga 

Landskrona 

Åstorp 

Ängelholm 

Bjuv 

· Klippan 

Perstorp 

Svalöv 

Förbundschefi sekreterare 

Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande 

Sida 1av7 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-04-25 

§ 11 Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Elisabeth Hölmers 

§ 11-18 

Ordförande ~1;~;~~;9!==······ · ·········· · ····· ········ 
Justerande ,lit~;;_{~ . . . .. . .. 

Elisabeth Helmers 

ANSLAG 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner 

Förvaringsplats för protol<ol/et 

Intygat av 

Direktionen 

2017-04-25 

~qr-- os- -1~ 
:10:J: J: :~:o.:~::~ :t~:::::::::::::: 
~mmanträdesrummet, Medelpunkten 

l\fo.~\)(Y.(J,;, .. ::~. ~: ..... 
Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av 7 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-04-25 

Sida 3 av 7 

§ 12. Ekonomisk rapport 

Resuitatrapp.ort 

För mars månad är det ackumulerade riktvärdet 25 %. 
Månadens verksamhetsintäkter blev 5,6 Mkr och övriga intäkter blev endast 28 tkr. Årsatkumulerät 
är de totala intäkterna 15,7 Mkr, vilket motsvarar 24 % av årsbudgeten (66,2 Mkr). Det något lägre 
utfallet beror främst på lägre försäljningsintäkter; dessa var 22 % av årsbudget. 

Månadens Verksamhetskostnader blev 6,1 Mkr, varav avskrivningar 0,9Mkr. Årsackumulerat är 
kostnaderna totalt 15,5 Mkr, motsvarande 24 % av årsbudgeten (65,6 Mkr). 

Månadens finansiella kostnader blev 20 tkr och årsatkumulerat 51 tkr. Detta motsvarar 17 % av 
årsbudget (0,3 Mkr). 

Månadens resultat blev -0,5 Mkr och årsackumulerat är resultatet +0,1 Mkr, motsvarande 43 % av 
årsbudget (+0,3 Mkr). Det bör påpekas att det finns upplupna kostnader för mars, vilka ej har 
bokförts (ej periodiserade). 

Balansrapport 

Vid slutet av mars månad är värdet på de bokförda tillgångarna 46, 7Mkr, jämfört med 51,5 Mkr vid 
årets början. Minskningen med 4,8 Mkr beror i huvudsak på att de kortfristiga fordringarna har 
minskat med 6,0 Mkr. Vid månadsslutet finns 2,0 Mkr på bankkontot, men detta ger inte rätt bild av 
verkligheten, eftersom kommunernas förskott betalas in precis vid månadssluten, alltså en vecka 
efter att Medelpunkten har stora utbetalningar till personalen (löner) och Skatteverket (moms, 
preliminärskatter och arbetsgivareavgifter) . 

. Likviditeten har varit ansträngd alltsedan återbetalningen av det kortfristiga banklånet. Därför har vi 
bett medlemskommunerna att betala in förskotten för maj redan den 20 april. 

Vad gäller skuld- och eget kapital är de?sa totalt 46,5 Mkr, jämfört med 51,5 Mkr vi.d årets början. 
Minskningen från årsskiftet, -4,9 Mkr, beror främst på det återbetalda kortfristiga banklånet, 
5,0 Mkr. Att de fönitbetalda intäkterna har minskat med 1,6 Mkr kompenseras till stör del av att 
leverantörsskulderna har ökat med 1,1 Mkr. 

Särskilda händelser 

I mars finns två särskilda kostnadshändelser: 

c0,2 Mkr för månadens värdedifferens mellan uthyrda och återlämnade tillbehör (Materialkostnader) 

-0,2 Mkr för kommunernas medlemskap i Kommunförbundet Skåne (Admin.kostnader) 

Summabeloppet -0,4 Mkr är huvudförklaringen till att månaden mars gav det negativa resultatet -
0,4 Mkr. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen och lägga den ~111 handlingarna 

[:;~atui __ J(_· ~--------~1-U~td-r-ag_s_b-es_t_yr._k_an_d_e _______ . J 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017~04-25 

§ 13. Finansiering 2017 

sida 4av 7 

Alltsedan slutet av januari månad, då Medelpunkten löste det tillfälliga SWedbanklånet på 5 Mkr, har 

likviditeten varit ansträngd. I slutet av februari behövde vi utnyttja hälften ail iiårcheckkredit. I slutet 

av mars utnyttjade vi hela checkkrediten, men kunde ändå inte betala alla leverantörsskulder i tid. 

Verksamheten är således i omedelbart behov av kapitaltillskott för att kunna fullgöra nuvarande 

åtaganden samt för att kunna göra ytterligare inköp av hjälpmedel för uthyrning. 

Möjligheten finns att direktionen gör en begäran om kredit hos Helsingborgs stad på minst 5 Mkr, 

vilket ska kunna utökas till minst 10 Mkr den dag vi slutar förskottsfakturera kommunerna. Detta 

alternativ skulle ge dels en lägre räntekostnad jämfört med att låna hos Swedbank, dels innebär det 

en checkkredit, där vi bara utnyttjar de belopp som vi för tillfället behöver 

Beträffande nuvarande amorteringsfria lån på i6 Mkr hos Swedbank föreslår vi att detta tills vidare 

behålls, men ptt frågan om slutamortering tas upp under hösten 2017 

Direktionen beslutar 

att godkänna att verksamheten gör en begäran om kredit hos Helsingborgs stad på 5 Mkr 

att begäran om ytterligare kredit kan utökas till minst 10 Mkr i samband med att förskottsfakturering 

upphör 

§ 14. Granskning av Årsredovisning 2016 

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

avgett sin revisionsberättelse vid möte 170329. Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har 

tillsammans med Årsredovisningen sänts ut till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande 

och prövning av ansvarsfriheten för direktionen. 

Revisionen gör följande bedömningar: 

att direktionen sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara 

rättvisande 
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att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2016 är uppfyllt. 

att verksamhetens utfall delvis, men inte till fullo, är föreriiigt nied direktionens övergripande 

mål för verksamheten. 

Vid granskningen av resultat- och balansräkning har också noterats avvikelser/förbättringsåtgärder. 

Dessa har föranlett ett internt arbete som påbörjats för att sakra upp rutinerna framöver. 

Direktionen beslutar 

att uppföljning görs vid sammanträdet i augusti av de avvikelser/förbättringsåtgärder som noteras i 

granskningsrapporten 

§ 15. Lokal 2018 

Genomgång görs av de inkomna anbuden och underlagen som ligger till grund för det 

tilldelningsbeslut som fattats i upphandlingen av nya lokaler. 

Direktionen beslutar 

att ge ordförande i uppdrag att teckna hyresavtalet efter att tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft 

§ 16. Förburidsordning 

Förbundsordningen reviderades och sändes under 2016 ut till samtliga medlemskommuner för 

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

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

Enligt tidigare beslut kommer den att vara ett föremål för diskussion på vårens samråd för att 

därefter sändas ut till medlemskommunerna för godkännande. 

Direktionen beslutar 

att förslaget på förbundsordning sänds ut till kommunerna för godkännande i slutet av maj efter att 

den diskuterats vid vårens samråd den 19 maj. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 17. Medlemsdirektiv 

Sida 6 av 7 

Ett förslag på medlemsdirektiv har tagits fram som ett led i kommunalförbundets ledningssystem. 
Medlemsdirektivet är ett förtydligande av det syfte med kömmunalförburidet som beslutats om i 
förbundsordningen och anger vil.ken inriktning och utveckling verksam.heten i förbundet ska ha. 
Medlemsdirektivet är sedan utgångspunkten nar direktionen sätter mål för verksamheten. 

Direktivet som faststälis för varje mandatperiod beslutas genom samstammiga beslut i 
medlemmarnas fullmäktige. 

Direktionen beslutar 
att förslaget på medlemsdirektiv sänds ut till kommunerna för godkännande i slutet av maj efter att 
den diskuterats vid vårens samråd den 19 maj 

§ 18. Anmälan av delegationsbeslut 

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

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

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälastill direktionen på nästkommande sammanträde. 

20170321 

iio110201 

20170412 

Tilldelningsbeslut upphandling ramper 2017:01 

Tilldelningsbeslut upphandling kogniti9nshjälpmedel 2016:06 

Uppdragsbekräftelse Massage på jobbet Previa/ Team Lars 

Mattson 

Direktionen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

I Utdragsbestyrkande Signaturer 

j/;L 

FC 

F~ 

FC 
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§ 19. Övriga frågor 

Sida 7 av 7 

Påminnelse och diskussion inför det kommande samrådsmötet och hur inbjudan sprids i 

kommunerna. Ordförande påminner om vikten att direktionsledamöterna bjuder in från 

respektive kommun. Samrådet hålls på Vård och ömsorgsförvaltningen Carl Westmans alie, 

Helsingborg den 19 maj kl., 9- 12.00. 

Hans-Bertil Sinclair väcker frågan om deltagande i Användarföreningen, som bedriver 

nationellt utvecklingsarbete inom området välfärdsteknologi, med Sveriges tekniska 

högskolor som geografiska noder. Frågan kommer att aktualiseras i och med diskussionerna 

kring medlemsdirektivet vid samrådet den 19/5 

Säng och trarisportavtalen löper ut under 2018- 2019 och en utredning är påbörjad för att se 

över vilka eventuella effekter det kan ge att bedriva hanteringen i egen regi. 

Signatur. et/~ 
1JP; .rl (j 
I \ U,. ' L 

I Utdragsbestyrl<ande 
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

JD17 -06- 0 5 
Dnr ... N...Q.Q.Q.t?..?.§'/ 
.. 1f2.t..1:..--:::.rQ.e .... 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 23 maj kl 9.00- 12.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

Brittmarie Hansson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

ERSÄTTARE 

Monica Pettersson 

Margit Johansson 

Irene Ebbesson 

Monica Arvidsson 

Hans-Bertil Sinclair 

Eva Olofsson 

Elisabeth Kullenberg 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

M 

s 
s 
Bp 

s 
s 
s 

M 

M 

s 
s 
M 

c 
M 

Helsingborg 

Klippan 

Bjuv 

Båstad 

Perstorp 

Svalöv 

Ängelholm 

Åstorp 

Bjuv 

Båstad 

Helsingborg 

Klippan 

Svalöv 

Ängelholm 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Utsedd att justera Brittmarie Hansson 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 

§ 19- 26 

Jessica Alfredson 

t~i~Ail-f mm :muu • • n~•• ••u• uum u • •• • 

<])u!f_tf~!.~~~~-~- -- ··· · ·· ·· ···· ·· ·· 
Brittmarie Hansson 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkänriagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

·~ 

Direktionen 

2017-05-23 

·~o \1-o b-u\ 
"i''f "··········-······ ···· ······-,....,····---··· 
°'-.Q (} - (J (_ . )_ I 
.. .. .. ·· · ·-········· · ·~- - -· ·· · ·-- ·· · ···--· ·· 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av 6 
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Direktionen 
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§ 20 Ekonomisk rapport tertial 1 2017 

Resultatrapport 

Efter april månad är riktvärdet 33 % 

Sida 3 av 6 

Eftersom månaden innebär slut på det första tertialet är detta en rapport där även upplupna utgifter 
har periodiserats. 

Månadens verksamhetsintäkter blev 5,1 Mkr. Övriga intäkter blev 44 tkr. Årsackumulerat är de totala 
intäkterna 20,9 Mkr, vilket motsvarar 31,5% av årsbudgeten 66 Mkr. Det något lägre utfallet beror 
främst på lägre försäljningsintäkter (29 % av årsbudget). 

Månadens verksamhetskostnader blev 5,0 Mkr, varav avskrivningar 914 tkr. Årsackumulerat är 
kostnaderna totalt 20, 7 Mkr, motsvarande 31,5% av årsbudgeten 65,6 Mkr. 

Månadens finansiella kostnader blev 5 tkr och årsackumulerat 56 tkr. Detta motsvarar 18 % av 
årsbudget (-310 tkr). Dessa har inte periodiserats. 

Månadens resultat blev +91 tkr och årsackumulerat är resultatet +213 tkr, motsvarande 73 % av 
årsbudget +290 tkr. Det bör påpekas att årets kostnadsbudget har viss tyngd under hösten och 
vintern, då vi förutser särskilda kostnader inför och i samband med den planerade flytten till nya 
lokaler. 

En väldigt tidig helårsprognos för år 2017 är därför liktydig med gällande årsbudget. 

Balansrapport 

Vid slutet av april månad är värdet på de bokförda tillgångarna 46,1 Mkr, jämfört med 51,4 Mkr vid 
årets början. Minskningen beror i huvudsak på att de kortfristiga fordringarna har minskat med 
4,6 Mkr. Vid månadsslutet finns 167 tkr på bankkontot. 

Likviditeten har varit ansträngd alltsedan återbetalningen av det kortfristiga banklånet. Därför har vi 
bett medlemskommunerna att betala in förskotten redan den 20:e i månaden innan, i stället för den 
sista dagen. 

Vad gäller skulder och eget kapital är dessa totalt 45,8 Mkr. Skillnaden mellan tillgångssidan och 
skuld/eget kapitalsidan är 214 tkr, vilket utgör årets ackumulerade (ännu inte bokförda) resultat. 

Särskilda händelser 

I april har inga särskilda händelser inträffat. 

Direktionen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Medelpunktens behov av kapital 

Sida 4 av 6 

Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 Mkr ett 

långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 Mkr inbetalda förskott från medlemskommunerna . När 

förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med annat externt kapital. Till detta 

kommer ett behov av ytterligare 6 Mkr för att stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra 

nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra investeringar under året. Med bibehållet lån i Swedbank blir 

därför det totala lånebehovet 14 Mkr. 

Från Helsingborgs stad har Medelpunkten erbjudits att låna 30 Mkr till fast, förmånlig ränta samt en 

checkkredit på ytterligare 10 Mkr. Detta skulle innebära att lånet i Swedbank kan återbetalas i sin 

helhet. För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste denna vara 

kompletterad med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som 

motsvarar det önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande 

som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. Se tabell: 

Förbrukning Förbruknings- Borgens-
tkr andel% belopp tkr --- - ----- -- • • -'"• - .,_ .,. __ a -----·-· 

Bjuv _ 7 867 4,2 % 1 700 - --

Båstad 10387 5,6% 2 200 
--

Helsingb~r~ 79412 42,5% 17 000 
---- - ·- ·-- - - - ·- - ---

~!ppan 10112 5,4% 2 200 
Landskrona 23 933 12,8 % 5100 - -----~· ~ - - - - -· - -
Perstore_ 4 943 2,6% 1100 

- - - - -
Svalöv 9 066 4,9 % 1900 
Åstorp 

- - - -- --- - . ----
7 467 I 4,0% 1600 

Ängelholm 
- - --

28 226 15,1 % 6000 
Örkelljunga-

· ----
5428 ' 2,9% 1200 

--- . . - - ·- ---- - -
Totalt: 186 840 100,0% 40000 

- - - --- -----

Med en normal beslutshantering i respektive kommun bör en låneansökan kunna behandlas av 

Helsingborgs stad senast i oktober månad, vinna kraft i november och lånebeloppet överföras till 

Medelpunkten före november månads utgång. Fram till dess kommer Medelpunkten att ha behov av 

ett kapitaltillskott om 14 Mkr, som bör lånas upp i Swedbank. 

Direktionen beslutar 

att godkänna en ansöka om ett kortfristigt lån i Swedbank på 14 Mkr och att denna ansökan 

undertecknas av ordförande 

att rekommendera kommunerna att godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive 

kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Information om Lokal 2018 

Sida 5 av 6 

Hyreskontrakt är nu påskrivna och tillträde till lokalerna på Makadamgatan 15 blir den 1 januari 

2018. Nu påbörjas nästa fas i arbetet vilket innebär mycket praktisk planering och 

genomförandemöte med fastighetsägaren. 

Direktionen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

§ 23 Förbundsordning och medlemsdirektiv 

Förslaget om förbundsordning och medlemsdirektiv har behandlats vid tidigare möten med 
direktionen. Den kommer också att behandlas vid fredagens samråd med kommunföreträdare . 
Direktionen ska nu formellt fatta beslut om att sända över handlingarna till medlemskommunerna 
för godkännande och beslut. 

Direktionen beslutar 

att sända ut förslaget på förbundsordning med bilaga 1 och 2 tillsammans med medlemsdirektivet 
för beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige 

att direktionen fastställer förbundsordning och medlemsdirektiv efter behandling i respektive 
medlemskommun 

att presidiet får i uppdrag att återkomma med förslag om formerna för samverkansmöte med 
medlemskommunerna 

§ 24 Förfrågan om tillt räde av ny medlemskommun 
Brev har inkommit från Höganäs kommun som önskar uppdra åt verksamheten att förbereda en 

ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Enligt den nya förbundsordningen ska en ansökan göras till direktionen som yttrar sig och överlämnar 

ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 

förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 

överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen. 

I Utdragsbestyrkande 
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Direktionen beslutar 

att ge i uppdrag till verksamheten att tillsammans med Höganäs kommun ta fram särskild 

överenskommelse med underlag för ekonomisk reglering 

§ 25 Information om transport och sänghantering 

Sida 6 av 6 

Lager och logistikchef informerar om översyn av transport och sänghantering. Frågan har 

aktualiserats utifrån att de båda avtalen med nuvarande utförare löper ut under 2018 och vi vill 

utreda om det ska upphandlas på nytt eller om det kan vara ett värde att utföra det i egen regi. 

Utredningen är i ett tidigt skede och kommer att presenteras vid direktionens sammanträde i augusti 

med underlag på både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Direktionen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

§ 26 Övriga frågor 

Information angående utbetalning av arvode 

Utbetalning av arvode kommer hädanefter att göras den sista bankdagen varje månad 

för att bättre stämma med direktionens sammanträde. Hanteringen görs några dagar 

innan för att kunna få med så mycket som möjligt fö r den aktuella månaden. 

I Utdragsbestyrkande 
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