
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Torsdagen den 24 augusti 2017. 

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

Ärendemening Handläggare 

Upprop --
1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten Emma 
i Båstads kommun 

4. lnformationsärenden: --

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

b). Sommaren 2017: Återblick- personal, ekonomi mm 
c). Kartläggning av psykisk ohälsa (Se bilagor) 
d). Åsliden: Status 
e). Avslag på korttidsbeslut 
f). Kvalitetsuppföljning: Mall för genomförande 
g). MAS/SAS informerar 

5. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2 Ingrid 

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

7. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --
8. Delgivningar --

9. Delegations beslut --

Båstad den 17 augusti 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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

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

Förslag till beslut 
1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 
2. Marianne Mjöberg Eriksson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 25 augusti kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha _ 2-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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

Datum: 2017-08-14 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000136/2016-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
- beslut om antagande 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1 (3) 

1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin egen sända 
den till Kommunstyrelsen. 

2. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 
3. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i enlighet med 

rapporten. 
4. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för vård och omsorg att senast till nämndsmö

tet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens rekommendationer 
2-11 att genomföras senast under 2018. 

5. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån föreslagen 
beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 

6. Uppdra åt verksamhetsområdeschef att tillsätta tjänst för att arbeta med kvalitets- och 
utvecklingsprojekt. 

Sammanfattning av ärendet 
En övergripande genomlysning av Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har resul
terat i 11 rekommendationer, varav 1 rekommendation för nämnden/politisk nivå i form av en 
budgetanpassning och 10 rekommendationer på tjänstemannanivå. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten har under flera år redovisat ett ekonomiskt underskott, sam
tidigt som verksamheten står inför ett antal betydande utmaningar med bland annat till del 
bristande struktur, ökad vårdtyngd och rekryteringssvårigheter. En genomlysning av verk
samheten med fokus på verksamhet, kvalitet och ekonomi har genomförts för att identifiera 
förbättringsområden och bringa ekonomin i balans. 

I överlämnad slutrapport dras slutsatsen att verksamhetens underskott kan förklaras av några 
kostnadsposter som inte inkluderats i budgeten, några kostnadsposter som inte har tillräcklig 
täckning genom budgeten, samt ett antal områden där besparingspotential finns. 

Se bilagd slutrapport för mer information. 

Aktuellt 
I genomlysningens slutrapport rekommenderas en total budgethöjning för vård- och omsorgs
verksamheten om drygt 10 miljoner kronor. Budgetens underbalansering fördelar sig enligt 
rapporten på följande sätt: 

• Anpassning om cirka 5 miljoner kronor på grund av höjd hemvårdspeng på grund av 
att bilkostnader inte är uppdaterade sedan ägandebytet 2012, på grund av en höjning 
av kringtid från 25 procent till 30 procent och på grund av en verklighetsanpassning av 
semesterersättningen. 

• Anpassning om 500 000 kronor till följd av att boendepengen utökas med två dagar 
efter det att en vårdtagare gått bort. 
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• Anpassning om 2,6 miljoner kronor för semesterersättning som betalas till timan
ställda och som i nuläget inte ingår i budgeten. 

• Anpassning om 2 miljoner kronor på grund av en justering av semesterlön som betalas 
ut, så att de stämmer överens med personalens åldersstruktur. 

• Anpassning om 380 000 kronor till följd av det faktum att vård- och omsorgsverksam
heten ensamt betalar hyra för Skogslidens kök medan köket brukas även av andra 
verksamhetsområden. 

• Anpassning om 75 000 kronor följt av de SITHS-kort som i dagsläget bekostas av vård
och omsorgsverksamheten men inte ingår i budgeten. 

rapporten presenteras även ett antal besparingsmöjligheter som beräknas kunna uppnå 
drygt 2 miljoner kronor, som fördelar sig enligt följande: 

• Verksamhetsfokus på sänkt övertid: 450 000 kronor om övertiden kan minskas med 25 
procent. 

• Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning: 250 000 kronor om korttidsfrånvaron kan 
minskas med 10 procent. 

• Utredning av stöd och omsorg: 500 000 kronor genom att statistiken kan förbättra Bå
stads kommuns relativa position i LSS-utjämningssystemet. 

• Rutiner för bättre bilanvändning: 50 000 kronor genom att användningen av bilarna 
leder till färre reparationskostnader och försäkringskostnader. 

• Projekt för inköpseffektivisering: 1 miljon kronor om inköpen och avtalen kan effekti
viseras med 5 procent. 

li Projekt för verksamhetseffektivisering: genom bland annat omstrukturering av brist
fälliga metoder för schemaläggning, ineffektiva körrutter i hemvården, ostrukturerat 
intranät, tidskrävande journalsystem och mer ineffektivt användande av utrustning 
förväntas minst 5 procent av den totala arbetstiden kunna utnyttjas mer ändamålsen
ligt. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
De samhälleliga konsekvenserna förväntas bli en mer ändamålsenlig vård- och omsorgsverk
samhet som gynnar såväl personalen inom verksamheten som omsorgstagarna i Båstads 
kommun. Personalen kan arbeta mer kvalitetshöjande och effektivt och på så vis få mer tid 
med omsorgstagarna samtidigt som skattemedlen används mer resurseffektivt. 

Verksamhet 
Konsekvensen av beslutet blir en mindre anspänd verksamhet där personalen kan arbeta mer 
effektivt och med mer tid för omsorgstagarna. Arbetsmiljön förväntas förbättras. Det medför 
positiv utveckling av verksamhetens resultat inom medarbetarengagemang, samtidigt som 
nämndens mål om att bli en av Sveriges 10 bästa vård- och omsorgskommuner underlättas, då 
konsekvenserna också gynnar omsorgstagarna vars enkäter ligger till grund för målsättning. 
Genom bättre strukturer säkerställs att riktlinjerna går igenom hela verksamheten. 

Ekonomi 
De ekonomiska effekterna är en budgethöjning om drygt 10 miljoner kronor för vård- och 
omsorgsverksamheten. Denna budgetanpassning förväntas kunna minska på sikt eftersom det 
finns besparingsmöjligheter på minst 2 miljoner kronor. Eftersom budgetjusteringen innebär 
en transferering från underskott till budget, blir den beräknade nettoeffekten med 
besparingarna inräknade på sikt positiv. De föreslagna budgetanpassningarna är nödvändiga 
för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt, då behovet av anpassningarna vilar 
på föråldrade kostnadsantaganden och inte täcker dagens kostnader i en allt mer vårdtung 
miljö. En del av de initiala kostnaderna går in i besparingsdrivande verksamhet vilket på sikt 
förväntas leda till en billigare och bättre verksamhet, så att kostnaderna långsiktigt kan sänkas. 



3 (3) 

Då genomlysningen bidragit till transparens av verksamhetens kostnader, bristnader och 
besparingspotential, kan en budgetanpassning som leder till bättre förutsättningar också 
underlätta ledningen av verksamheten och ett framtida ansvarsutkrävande. 

Miljökonsekvensanalys 
En del av förslaget är att möjliggöra mer effektiva körrutter för hemvården. Då hemvården är 
en mycket bilintensiv verksamhet, kommer detta inte bara leda till bättre utnyttjande av per
sonalens tid och mer brukartid, utan också till mindre utsläpp av koldioxid och annat resursut
nyttjande. Samtidigt föreslås en översyn av den höga matdistributionen genom hemvården, 
som innebär långa körsträckor för hemvården. Genom verksamhetsfokus på inköpseffektivise
ring kan även där ett bättre och mer sparsamt resursutnyttjande ha positiva effekter på miljön. 

EmmaPihl 

Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala handikapprådet (KHR) 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun - Slutrapport 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunrevisionen 
Kommunens ledningsgrupp 
Vård och omsorgs ledningsgrupp 
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Sammanfattning 

Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet står inför flera 
utmaningar ... 

Vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun står idag inför flera 
betydande utmaningar. Demografin skiljer sig relativt kraftigt från rikssnittet, 
med en högre andel äldre i befolkningen än i övriga riket. Medelåldern i 
Båstads kommun är hela sju år högre än i landet som helhet. Vidare har 
verksamheten, som till stor del tillgodoser vård, stöd och service till den äldre 
befolkningen, redovisat betydande ekonomiska underskott under de senaste 
åren. Det finns också vissa brister i verksamhetens struktur, och det saknas 
tillräcklig kunskap om vad som driver underskottet. Ledningsstrukturen är 
tunn och resurserna för utredning och analys är begränsade. Samtidigt strävar 
Båstads kommer efter att bli en av landets tio bästa vård- och 
omsorgskommuner och verksamheten har höga ambitioner . 

... och har låtit genomföra en genomlysning under våren 2017 

Utmaningarna för vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun har 
föranlett en genomlysning som har genomförts under våren 2017. Syftet med 
genomlysningen har varit att utreda verksamhetens ändamålsenlighet och att 
utreda vad de ekonomiska problemen beror på samt vilka åtgärder som kan 
utföras för att förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten. 
Genomlysningen har innefattat såväl kvalitativa som kvantitativa analyser. De 
kvalitativa analyserna har fortlöpande kompletterat de kvantitativa 
analyserna genom avstämningar och intervjuer med medarbetare i 
kommunen och externa parter. I de kvantitativa analyserna har såväl 
kommuninterna som publika data använts. 

ii 
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Vård- och omsorgsverksamheten har drygt 400 anställda och 
verksamhetens stöd och tjänster påverkar många invånare 

Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har drygt 400 anställda, 
indelat i de sex enheterna äldreboende och hemvård, hemsjukvård, rehab, 
stöd och omsorg, myndighetsenheten samt anhörigstöd och socialt innehåll. 
Den största enheten är äldreboende och hemvård, som omfattar ungefär två 
tredjedelar av de anställda. Ungefär tio procent av kommunens invånare är 
vård- och omsorgstagare. 

Jämfört med andra kommuner i Skåne län samt i riket är budgeten och utfallet 
för Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet relativt låga. År 2015 
hade kommunen näst lägst budget sett till antalet invånare över 80 år, och 
fjärde lägst faktiska kostnader. I en jämförelse av de tjänster som utförs 
framgår att en låg andel äldre invånare bor i permanent särskilt boende, en 
genomsnittlig andel äldre får hemvård samtidigt som en mycket hög andel 
äldre får olika typer av tilläggstjänster genom hemvården. 

Vård- och omsorgsverksamheten håller en relativt god kvalitetJ 
även om mätmetoderna för brukarnöjdhet har flera brister 

Både enligt brukar- och medarbetarundersökningar ligger Båstads kommun 
relativt väl till. Båstads kommuns medarbetarundersökning Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) visar att kommunen ligger något över 
rikssnittet, men något under sina skånska grannkommuner sett till 
medarbetares nöjdhet. Vård- och omsorgsverksamheten i sin tur ligger under 

kommunens HME som helhet.1 

Ur ett brukarperspektiv placerar sig Båstads kommun relativt väl, bland de 50 
bästa för hemtjänst och över medianen för särskilt boende enligt 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Båstads kommuns mål är att bli en av 
landets tio bästa vård- och omsorgskommuner. Båstads kommun var, enligt 
kommunens egen mätmetod, rangordnad som nummer 86 av 290 inom vård
och omsorg år 2016. Metoden som används för att beräkna denna 
sammantagna rangordning brister emellertid i flera olika hänseenden. Till 

1 En sammanställning av HME för vård- och omsorgsverksamheter i andra kommuner saknas. 
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exempel inkluderas bara hemtjänst och särskilt boende, som i sin tur viktas 
likvärdigt utan hänsyn till exempelvis antal vård- och omsorgstagare. Den 
slutliga rangordningen visar också på brister och har varierat över tid, varför 
Båstads kommuns hänvisningar till plats 86 kan ifrågasättas. Vid justering av 
beräkningsmetod utifrån genomlysningens förslag blir placeringen för 2016 
istället plats 52. 

Vård- och omsorgsverksamheten har gått med ekonomiska 
underskott i flera år 

Båstads kommun har som helhet haft ett ekonomiskt överskott varje år sedan 
2010 (vilket är den tidsperiod för vilken data erhållits för denna 
genomlysning). De flesta åren kan dock överskotten till stor del förklaras 
genom inkomster av engångskaraktär, inte minst i form av återbetalningar 
från AFA. Vård- och omsorg är det största verksamhetsområdet i Båstads 
kommun, och driftkostnaderna utgör omkring en tredjedel av det totala 
utfallet. De senaste åren har vård- och omsorgsverksamheten, till skillnad från 
kommunen som helhet, gått med underskott. Underskottet uppgick 2016 till 
9,1 miljoner kronor. Jämfört med andra kommuner i Skåne län är denna 
budgetavvikelse mer än tre gånger så stor som den genomsnittliga avvikelsen 
och fjärde högst av Skånes 33 kommuner. För den ekonomiska utvecklingen 
har trenden under de inledande månaderna av 2017 dock sett ut att gå i rätt 
riktning, även om det fortfarande finns ett underskott. 

Personalkostnader utgör mer än tre fjärdedelar av de totala kostnaderna. 
Hälften av budgeten är ramfinansierad, och den andra hälften är baserad på 
volymbaserade pengbudgetar för hemvården och särskilt boende 
("resursfördelningsmodellen"). Nästan samtliga enheter, oavsett 
finansieringsmetod, gick med underskott år 2016. Enheterna uppvisar 
avvikelser från budget av skiftande karaktär, och ingen tydlig trend avseende 
ekonomiska resultat går att se på enhetsnivå vid en jämförelse mellan åren 
2015 och 2016. 

Samtidigt ligger lönenivån för Båstads kommun under rikssnittet för de flesta 
yrkesgrupper inom vård- och omsorg. Vård- och omsorgsverksamheten har 
också färre anställda än rikssnittet. Särskilt få anställda har Båstads kommun 
inom yrkesgruppen sjuksköterskor. Personalbrist och rekryteringssvårigheter 
är något som har lyfts fram som utmaningar i ett stort antal genomförda 
intervjuer. 

iv 
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Vård- och omsorgsverksamheten införde 2012 en 
resursfördelningsmodell vars ändamålsenlighet idag diskuteras 

Resursfördelningsmodellen infördes år 2012 i Båstads kommun i samband 
med införandet av LOV. Resursfördelningsmodellen har sedan en tid tillbaka 
varit föremål för diskussion i kommunen. Modellen innebär att utförarna eller 
resultatenheterna för särskilt boende får ersättning enligt varje månads 
beläggningsgrad, och hemvården får ersättning enligt varje månads beviljade 
hemvårdsinsatser. Boendepengen beräknas genom kostnadsantaganden för 
varje dygn, och pengen för hemvården beräknas genom tidsschabloner och 
kostnadsantaganden för varje insats. 

Det finns både för- och nackdelar med en rörlig ersättning av detta slag. Till 
fördelarna hör att verksamheterna får täckning för de kostnader som de kan 
påverka samtidigt som det ekonomiska utfallet inte är beroende av faktorer 
som de inte kan påverka. Modellen är också tänkt att öka samsynen gällande 
olika verksamheters kostnader och tidsåtgång. Däremot är 
resursfördelningsmodellen känslig för antaganden gällande tidsåtgång och 
kostnader. Små felmarginaler i såväl tidsantaganden som kostnadsantaganden 
kan medföra stora ekonomiska utmaningar. 

Idag finns en utbredd diskussion kring resursfördelningsmodellens 
ändamålsenlighet i Båstads kommun. Lumells grundläggande inställning till 
ersättningsmodeller är att processen kring ersättning och finansiering är 
viktigare än själva ersättningsmodellen, samt att en förutsättning för varje 
modell är att de medel som fördelas är tillräckliga. En förändring i 
ersättningsmodellen tror vi därför inte är av högsta prioritet, då vi inte ser att 
verksamheten nödvändigtvis kan göra stora kvalitativa vinster på detta. 
Istället bör fokus ligga på en anpassning av medlena genom budgetjustering 
samt verksamhetseffektivisering. 

Underskottet beror till delar på brister i budgeten med 
verksamhetskostnader som helt eller delvis saknas i budgeten 

Betydande delar av vård- och omsorgsverksamhetens underskott kan 
förklaras av att kostnader saknas eller enbart delvis ingår i budgeten. Till 
kostnader som helt saknas i budgeten hör kollektivavtalsenlig semesterlön för 
timanställda, indexuppräkningar för hyresavtal och kostnader för SITHS-kort. 
Till kostnadsantaganden som bara delvis ingår och vars befintliga nivå kan 
ifrågasättas hör kringtid i hemvården, vars nivå är satt till 25 procent vilket i 
intervjuer framställs som lågt och som också är lågt i jämförelse med andra 
kommuner. Hit hör också ersättningen genom boendepengen och hemvårdens 
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bilkostnader som baseras på 2012 års nivå då bilarna var i kommunens ägo 
och inte leasades av vård- och omsorgsverksamheten. Den förändrade 
ägandeformen har resulterat i en omfördelning av kostnadsansvar inom 
kommunen, och inte en kostnadshöjning för kommunen som helhet. 
Semesterlönerna i budgeten är inte heller anpassade efter det faktiska antal 
semesterdagar som de anställda har rätt till/tar ut. 73 procent av de 
tillsvidareanställda är över 40 år och har därför rätt till minst 31 dagars 
semester, att jämföra med de 25 semesterdagar som används som grund i 
resursfördelningsmodellen. Slutligen ingår inte den kökshyra som vård- och 
omsorgsverksamheten ensamt betalar för Skogslidens kök i budgeten, trots 
att köket nyttjas av andra kommunala förvaltningar och av en extern förskola. 
Den totala budgetanpassning som hade krävts för att täcka de faktiska 
kostnader som ovan nämnda punkter ger upphov till uppskattas uppgå till 
drygt tio miljoner kronor. 

Underskottet beror även på ineffektivitet och det finns flera möjliga 
besparingsområden i verksamheten 

Samtidigt som vissa delar av vård- och omsorgsverksamheten tycks vara 
underfinansierade, finns också ett flertal områden där betydande 
besparingsmöjligheter har identifierats. 

genomförda intervjuer har ett stort antal möjliga 
verksamhetseffektiviseringar urskilts, vilka bland annat innefattar nya rutiner 
och mjukvaror för schemaläggning eller körrutter i hemtjänsten, intranät och 
journalsystem eller utökad delegering och mer effektivt 
utrustningsutnyttjande. En annan besparingsmöjlighet har observerats inom 
inköp, då tydliga brister gällande dokumentering av avtal och inköp har 
framkommit i detta sammanhang. Eftersom inköp är en stor del av 
verksamhetsområdets driftskostnader (exklusive externa platsköp utgör 
inköp ungefär åtta procent av verksamhetens samtliga kostnader), finns här 
potential för resurseffektivisering. Utöver detta har en hög och ökande grad av 
övertid och sjukfrånvaro noterats, till en hög kostnad för verksamheten. 
Vidare betalar Båstads kommun 30 miljoner kronor i LSS-utjämning årligen, 
och trenden är ökande. Eftersom avgiften baseras på kommunens statistik 
som Försäkringskassan använder, samt på räkenskapssammandr8.gens 
utformning/fördelning, är besparingar eventuellt möjliga om statistikens och 
räkenskapssammandragets korrekthet ses över. Då detta tidigare inte varit 
föremål för verksamhetsfokus, finns indikationer på att felaktigheter kan 
förekomma. Det kan vara värt att nämna att eftersom trenden är stigande för 
totala LSS-kostnader i Sverige, kan Båstads kommun fortsättningsvis räkna 
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med höjda LSS-kostnader. Dock kan ökningen eventuellt minskas. Ett 
ytterligare besparingsområde är förbättrad bilanvändning, då det från flera 
håll påtalats att bilarna missköts och eftersom kostnaderna för detta är 
betydande. Inom biståndshandläggning har också osäkerhet rörande dess 
ändamålsenlighet framkommit, inte minst eftersom en mycket hög andel av 
samtliga ansökningar sedan 2010 blivit beviljade. Totalt beräknas 
besparingsmöjligheter om cirka 2,2 miljoner kronor finnas inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Slutsats: Verksamheten är trots vissa brister och 
förbättringsområden ändamålsenlig 

Lumells genomlysning drar slutsatsen att Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet är ändamålsenlig, då verksamheten uppfyller ett 
vårdtagarbehov hos den del av befolkningen som verksamheten ansvarar för, 
på ett sätt som uppvisar relativt god kvalitet både sett ur ett medarbetar- och 
ett brukarperspektiv till relativt låga kostnader. Vidare finns indikationer på 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt med stort engagemang 
och fokus på resurseffektivitet bland medarbetarna. Det finns målsättningar 
om att förbättra kvaliteten ytterligare, och en rad brister inom verksamhetens 
struktur, effektivitet och finansiering har identifierats. 

Genomlysningen har mynnat ut i elva rekommendationer som 
föreslås genomföras på politisk och tjänstemannanivå 

Mot bakgrund av identifierade utmaningar lämnar Lumell elva 
rekommendationer, varav merparten riktar sig till tjänstemannanivån. Dessa 
bör utföras för att svara mot de utmaningar verksamheten står inför, för att 
förbättra kvalitetsuppföljningen och strukturen, samt att bringa 
verksamheten i ekonomisk balans. 

Lumells rekommendationer innefattar en budgetanpassning, ett nytt mått för 
verksamhetskvalitet, ett styrkort för uppföljning av verksamheten, ett projekt 
för verksamhetseffektivisering, ett projekt för inköpseffektivisering, 
verksamhetsfokus på sänkt övertid och sänkt sjukskrivning, en utredning av 
underlag av stöd och omsorg och LSS-utjämningen, rutiner för bättre 
bilanvändning, ett projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning, samt en 
mätning av schabloner och kringtid i hemvården. Det ekonomiska utfallet av 
samtliga åtgärder uppskattas rendera i en ekonomisk vinst totalt sett för 
kommunen på knappt 1,5 miljoner kronor. Budgetanpassningen är genom 
vård- och omsorgsverksamhetens ekonomiska underskott redan en kostnad 

vii 



för kommunen och sker som transferering från enhet till enhet, samtidigt som 
besparingsmöjligheterna sänker mvan för den efterfrågade 
budgetanpassningen och i slutändan resulterar i ett positivt ekonomiskt utfall. 
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1 Bakgrund och syfte 

En genomlysning har genomförts av hela vård- och omsorgsverksamheten i 
Båstads kommun. Bakgrunden till genomlysningen är att verksamheten 
står inför betydande utmaningar medan förståelsen för vad som driver 
dessa utmaningar är begränsad. Samtidigt är kvalitetsmålen och 
ambitionsnivån hög, och kunskap om vad ·som behöver göras för att 
komma till rätta med utmaningarna efterfrågas brett i verksamheten. Syftet 
med genomlysningen är att utreda om verksamheten är ändamålsenlig och 
utifrån detta föreslå åtgärder för förändring, förbättring och utveckling 
samt åtgärder för att vända underskottet till en ekonomi i balans. 

Vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun utför 

ett viktigt uppdrag som berör många invånare 

Stöd för funktionshindrade, socialpsykiatri, och äldreomsorg som särskilt 
boende och hemvård är viktiga funktioner som är säkerställda genom 
lagstiftning. I Sverige är i regel kommunernas vård- och omsorgsverksamheter 
ålagda att utföra dessa tjänster. Ett stort antal invånare berörs direkt av vård
och omsorgsverksamhetens tjänster och service. I Båstads kommun är ungefär 
var tionde invånare vård- och omsorgstagare. Inkluderas anhöriga och 
närstående blir antalet betydligt större. 

Sett till den demografiska utvecklingen kommer betydelsen av en 
välfungerande vård- och omsorg bli allt större framöver. Båstads kommun har 
en äldre befolkning än det nationella genomsnittet, och många invånare är 
beroende av vård- och omsorgsverksamhetens arbete. Att verksamheten 
fungerar väl är därför av stor vikt. 
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Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet står inför 

ekonomiska och demografiska utmaningar 

Vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun står inför flera betydande 
utmaningar. Bland annat kan nämnas att Båstads kommun har en högre 
medelålder än genomsnittet i Sverige, och andelen av befolkningen som är 
över 80 är betydligt högre än rikssnittet. Den demografiska utmaning som är 
aktuell i hela landet är således redan uttalad i Båstads kommun. Den 
demografiska utmaningen ställer stora krav på vård- och 
omsorgsverksamheten, vars uppgift i Båstad till stor del utgörs av vård och 
omsorg för äldre. 

Under flera års tid har vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
redovisat ekonomiska underskott. Underskottet uppgick år 2016 till cirka 9,1 
miljoner kronor. Verksamheten har också under en längre tid haft hög 
chefsomsättning, upprepade omstruktureringar och i likhet med landet i 
övrigt en utpräglad personalbrist inom flera yrkesgrupper. I dagsläget råder 
viss osäkerhet kring vad denna situation beror på. Kunskapen om vad som 
driver underskottet och hur det kan åtgärdas är begränsad. En helhetsbild och 
en tydlig problembeskrivning saknas vilket försvårar strukturerade och 
genomtänkta lösningar. 

Samtidigt har Båstads kommun som mål att bli en av Sveriges tio bästa vård
och omsorgskommuner. Ställt i relation till kommunens utmanande 
strukturella förutsättningar är kvalitetsmålet ambitiöst. 

En genomlysning har genomförts för att kunna förbättra 

vård- och omsorgsverksamheten 

Mot bakgrund av ovan beskrivna utmaningar har kommunen låtit genomföra 
en genomlysning av verksamheten för att utreda dess ändamålsenlighet och 
för att bringa klarhet i existerande utmaningar. Utifrån genomlysningens 
slutsatser föreslås åtgärder för förändring, förbättring och utveckling samt 
åtgärder för att vända det ekonomiska underskottet till en ekonomi i balans. 
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2 Metod och genomförande 

Genomlysningen har pågått under våren 2017 och har tagit ett 
helhetsgrepp om verksamheten. Kvalitativa analyser som intervjuer har 
kombinerats med kvantitativa analyser som datauttag från kommuninterna 
och publika källor. Arbetet har utformats utifrån fyra faser och resulterat i 
denna skriftliga rapport, ett beslutsunderlag och ett styrkort för översikt 
och uppföljning av vård- och omsorgsverksamheten. 

Genomlysningen har en bred ansats och utreder 
verksamheten, kvaliteten och ekonomin 

Genomlysningen har en bred ansats som spänner över ett flertal områden. För 
att kunna ge ett helhetsperspektiv på vård- och omsorgsverksamheten har 
därför analyser genomförts utifrån de tre områdena verksamhet, kvalitet och 
ekonomi. 

• Verksamheten genomlyses med fokus på vad som utförs och utifrån 
vilka förutsättningar och vilka effektiviseringar som kan göras med 
bibehållen eller ökad kvalitet. 

• Kvaliteten genomlyses med fokus på med vilken kvalitet verksamheten 
levereras, både utifrån ett vård- och omsorgstagarperspektiv och 
utifrån ett medarbetarperspektiv. 

• Ekonomin genomlyses med fokus på orsakerna till verksamhetens 
ekonomiska underskott och att utveckla rekommendationer för en 
ekonomi i balans. 

Genomlysningen har utgått ifrån såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder 

Genomlysningen utgår både från kvalitativa och kvantitativa metoder. Inom 
ramen för de kvalitativa analyserna har bland annat semistrukturerade 
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intervjuer genomförts, medan de kvantitativa analyserna har präglats av 
fördjupad analys av data och statistik. De kvalitativa och kvantitativa 
analyserna har i regel kompletterat varandra för att bekräfta eller avvisa olika 
frågeställningar och hypoteser. 

Kvalitativ metod 

Genomlysningen har i stor utsträckning utförts i samarbete med 
medarbetarna i Båstads kommun, både inom och utanför vård- och 
omsorgsverksamheten. Genom löpande avstämningar har bland annat 
ledningsgruppen för vård- och omsorgsverksamheten hållits uppdaterade på 
genomlysningens status och getts möjlighet att kommentera och föreslå 
områden relevanta för vidare undersökning. Dessa avstämningar har skett 
med enhetschefer, vård- och omsorgsnämnden, presidiet för nämnden och 
kommunens ledningsgrupp, som innefattar de övriga verksamhetsområdena. 
Utöver dessa avstämningar har tät kontakt hållits med bland annat 
systemförvaltare och ekonomer för datauttag och förklaringar av 
verksamhetsspecifika frågeställningar. 

Genom de täta kontakterna med verksamheten har säkerställts att statistik är 
korrekt och att relevanta områden undersökts. En viktig del i genomlysningen 
har varit att förstå vård- och omsorgsverksamhetens förutsättningar utifrån 
dess eget perspektiv. Intervjuer har därför genomförts med bland annat 
samtliga enhetschefer samt med fackrepresentanter. Enhetscheferna har i 
intervjuerna ombetts företräda och representera sin personals upplevelse av 
förhållandena i verksamheten, som enhetscheferna bedömts känna till väl. 
Intervjuer har också genomförts med bland annat utredare, 
verksamhetsutvecklare och upphandlare för att säkerställa förståelse för 
kommunens interna processer. Till detta har också några externa intervjuer 
hållits, till exempel med extern konsult och socialchef i annan kommun, för att 
komplettera helhetsbilden. Se Tabell 1 för en lista på intervjurespondenter 
under genomlysningens gång. 
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Tabell 1. Förtec~ning över intervju respondenter 

lntervjurespondent Roll Organisation 

Anna Johansson Enhetschef Stöd och omsorg, boende 

Eva-Marie Persson Enhetschef 
Socialt innehåll och 
anhörigstöd 

Anne Hallenborg Enhetschef Hemvården 

Annika Muller Hansen Enhetschef Särskilt boende 

Cindy Case Nord Enhetschef 
Korttidsvård och 
mottagningstem 

Ann-Charlotte Åvall Enhetschef Sjuksköterskor 

Johannes Häll Enhetschef Stöd och omsorg 

Karin Halmgren Enhetschef Hemvården 

Lena Ljunq uist Enhetschef 
Stöd och omsorg, 
personlig assistans 

Pernilla Holte Enhetschef Särskilt boende 

Åsa Möller Enhetschef Hemvården 

Lotta Andersson Schemaläggare Hemvården 

Emma Pihl Vård- och omsorgschef Vård- och omsorg 

Magnus Ohlsson Mynd ighetschef 
Myndighetsenheten, 

rehab 

Katarina Pelin Tidigare kommunchef Båstads kommun 

Ingrid Pettersson 
Socialt ansvarig socionom 

Vård- och omsorg, staben 
(SAS) 

Johan Linden Ekonomichef Ekonomiavdelningen 

Jenny Hägglöf Ekonom Ekonomiavdelningen 
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Gisele Siqueira Syste mfö rva lta re Vård- och omsorg, staben 

Jeanette Hall Upphandlare Kommunledningskontoret 

Åsa Johnsson Stierna Utveckl i ngsled a re Vård- och omsorg, staben 

Patrik Johansson 
Tidigare 

Kommunledningskontoret 
verksam hetsutvecklare 

Helena Karlsson Fackrepresentant Fysioterapeuterna 

Malin Andersson Fackrepresentant Fysiote ra peuterna 

·Sandra Sturk Fackrepresentant Vårdförbundet 

Christel Pettersson Biståndshandläggare Myndighetsenheten 

Nina Svärd Biståndshandläggare Myndighetsenheten 

Ros-Marie Mattsson Biståndshandläggare Myndighetsenheten 

Ingrid Pihlsgård Ordförande Kommunal 

Annelie Börjesdotter Socialchef Perstorps kommun 

Robert Falk VD Båstad hem 

Torbjörn Bengtsson LSS-konsult Deloitte 

Politiker har inte intervjuats separat, men politikens samlade synpunkter har 
insamlats genom de löpande avstämningarna i vård- och omsorgsnämnden 
samt med presidiet. Se Tabell 2 för namn på de förtro endevalda i vård- och 
omsorgsnämnden. 
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Tabell 2. Båstads kommuns vård- och omsorgsnämnd 

Namn Position Partitillhörighet 

Eddie Grankvist Ordförande Bjärepartiet 

Irene Ebbesson Vice ordförande 
Social-
demokraterna 

Ingrid Edgarsdotter Ledamot Kristdemokraterna 

Tony lvarsson Ledamot Moderaterna 

Ulf Jiewertz Ledamot Moderaterna 

Olle Larsson Ledamot Liberalerna 

Sonia Larsson Ledamot Centerpartiet 

Marianne Mjöberg Eriksson Ledamot Bjärepartiet 

lngegerd Nilsson Ledamot 
Sverige-
demokraterna 

Kvantitativ metod 

Utöver kvalitativt arbete omfattar genomlysningen även kvantitativa analyser 

av både publika och kommuninterna datakällor. För de kvantitativa 

analyserna har ett stort antal datauttag från kommunens interna datasystem 
gjorts. Dessa data har bland annat inkluderat statistik om sjukfrånvaro, löner, 

ekonomiska resultat, kostnader, vård- och omsorgstagare samt 

biståndshandläggning och har antingen hämtats direkt från 
ekonomiavdelningen eller systemförvaltaren, alternativt genom 

kommuninterna datakällor som Hypergene, Safe-Doc och Visma. Där det 

ansetts relevant har Båstads kommuns statistik jämförts mot aggregerade 

data på nationell nivå, mot andra kommuner i Skåne eller mot kommuner med 

liknande befolkningsmängd. Sådana analyser har exempelvis innefattat 
demografi, brukarnöjdhet, löner eller personaltäthet. Dessa data har hämtats 

via publika källor som exempelvis SCB, SKL, Socialstyrelsen och Kolada. 

Observera att ekonomiska uppgifter och belopp i denna rapport är angivna i 

löpande priser. 
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Projektet har utförts i fyra faser under våren 2017 

Genomlysningen utfördes i fyra faser under våren 2017, se Figur 1 för en 
illustration. I förberedelsefasen (Fas 1) planerades projektets metod och 
upplägg gemensamt med företrädare från Båstads kommun, och en dialog 
kring önskat läge för verksamheten fördes. Vidare konkretiserades 
analysramverk, en projektorganisation etablerades och datauttag, intervjuer 
och möten bokades. I den andra fasen (Fas 2) påbörjades en övergripande 
nulägesanalys av både kvalitativ och kvantitativ analys samt jämförelser 
gentemot andra kommuner. Slutsatserna från analysfasen låg sedan till grund 
för formuleringen av ett antal prioriterade åtgärdsområden i den tredje fasen 
(Fas 3). I den fjärde och avslutande fasen (Fas 4) utvecklades konkreta 
rekommendationer för verksamhetens arbete framöver. Resultaten har · 
löpande kvalitetssäkrats och förankrats med berörda aktörer. 

Figur 1. Genomlysningens fyra faser 
Fasl FasZ 

1. Fcirberedelser 
och planering 

Fas3 

Arbetets avgränsningar och begränsningar 

Fas4 

Det bör konstateras att det finns ett antal avgränsningar och begränsningar i 
den genomförda genomlysningen. Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet har de senaste åren präglats av en rad förändringar i sin 
struktur, dels avseende uppdelningen av olika verksamheter och dels gällande 
bokföringen av den ekonomiska statistiken. Detta har gjort att jämförelser 
över längre tidsperioder i vissa fall blir osäkra. Statistiken har också framlagts 
på olika sätt från år till år, och den mest detaljrika statistik som förelegat 
denna genomlysning har gällt för åren 2015 och 2016. Mot bakgrund av detta 
har de flesta ekonomiska analyser fokuserat på dessa två år, och den äldsta 
statistiken som funnits att tillgå utan alltför stora osäkerheter går tillbaka till 
år 2010. Tillförlitliga data för jämförelseanalyser från tidigare år har inte 
funnits. 

Det är också värt att nämna att genomlysningen har eftersträvat en 
helhetsförståelse och övergripande bild av verksamheten. En detaljerad och 
ingående analys av samtliga verksamhetsdelar har inte varit möjlig under 

8 

-24-



-25-

angiven tid, men utifrån genomlysningen har det framgått flera ytterligare 
områden som är prioriterade att se över i framtiden. 
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3 Genomlysning av vård- och 
ornsorgsverksamheten 

I Vård- och omsorgsverksamheten har genomlysts utifrån sin verksamhet, I 
kvalitet och ekonomi. Sett till verksamheten kan konstateras att 
kommunen står inför en rad utmaningar, inte minst på grund av sin 
åldersstruktur. Dessa utmaningar drabbar vård- och 
omsorgsverksamheten särskilt då en stor del av tjänsterna riktas till äldre. 
Utöver den demografiska strukturen, skiljer sig verksamheten ifrån andra 
svenska kommuner genom de typer av tjänster som utförs inom vård- och 
omsorg, genom exempelvis en låg andel äldre invånare som bor i 
permanent särskilt boende och en hög andel äldre invånare som får 
tilläggstjänster i hemvården. Andelen mottagare av LSS-tjänster är hälften 
så stor som det nationella snittet. Sett till kvaliteten hamnar Båstads 
kommun nära genomsnittet ur ett skånskt respektive nationellt perspektiv 
vad gäller medarbetarundersökningar, där dock vård- och 
omsorgsverksamheten har ett lägre resultat än kommunen som helhet. 
Genom en sammanställning av brukarundersökningar har Båstad 
formulerat målet om att bli en av Sveriges tio bästa vård- och 
omsorgskommuner. Uträkningen som kommunen använder för att ta fram 
sin ranking är däremot bristfällig, varför denna kvalitetsuppföljning kan 
ifrågasättas. Sett till ekonomin har kommunen som helhet de senaste åren 
haft överskott, medan vård- och omsorgsverksamheten har haft ett 
underskott, som 2016 uppgick till cirka 9,1 miljoner kronor. Eftersom 
vård- och omsorg är kommunens enskilt största verksamhetsområde sett 
till driftskostnader, har detta betydande konsekvenser för kommunens 
ekonomi. Som förklaringar till underskottet har en rad utmaningar med 
antaganden kring verksamhetens tidsåtgång och kostnader i budgeten 
identifierats. Samtidigt har ett flertal viktiga besparingsområden gällande 
främst effektivitet och struktur observerats. 
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3.1 Verksamheten 

Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet möter en rad utmaningar 
som skiljer sig ifrån den svenska mediankommunen. I det här stycket beskrivs 
verksamhetens storlek, omfattning och utmaningar. Strukturen på den typen 
av tjänster som erbjuds inom ramen för vård- och omsorgsverksamheten 
behandlas också i detta avsnitt. 

Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har drygt 

400 anställda och är indelad i sex olika verksamheter 

Vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun har 425 anställda, 
inklusive timanställda. Verksamheten är indelad i sex olika verksamheter och 
utöver dessa finns även en stab bestående av verksamhetsområdeschef, en 
utredare i kombination med enhetschefsskap, en social ansvarig socionom 
(SAS) tillika utredare, en systemförvaltare och en MAS tillika 
demenssamordnare. Organisationens indelning, samt ungefärligt antal 
anställda vid de olika enheterna, finns illustrerad i organisationskartan i 

Anhörigstöd och Socialt Innehåll för kommunens invånare är enheten för stöd 
till anhöriga, som i enlighet med socialtjänstlagen hjälper personer som 
vårdar en närstående med insatser i form av exempelvis information, samtal, 
utbildning och hjälpmedel. Socialt innehåll syftar till att ge kommunens äldre 
och funktionsnedsatta personer möjlighet att minska isolering och ensamhet 
genom olika typer av meninfsfulla aktiviteter. 

Figur 2. 

Nedan beskrivs de respektive enheterna kortfattat: 

• Äldreboende och hemvård är den största enheten inom vård- och 
omsorgsverksamheten, med totalt två tredjedelar av alla anställda. 
Enheten har 17 enheter i form av bland annat särskilda boenden 
(äldreboenden) och hemvårdsgrupper. 

• Hemsjukvård är den enhet som utför sjukvård i ordinärt boende, till 
skillnad från exempelvis vård på en vårdcentral. 

• I rehab ingår sjukgymnaster /fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

• Stöd och omsorg har hand om bland annat personlig assistans, 
gruppboende och boende med särskilt stöd, boendestöd, 
socialpsykiatri, ledsagning, meningsfull sysselsättning och 
korttidsvistelse. 
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• Myndighetsenheten är enheten för myndighetsutövning genom 
biståndshandläggning. 

• Anhörigstöd och Socialt Innehåll får kommunens invånare är enheten 
för stöd till anhöriga, som i enlighet med socialtjänstlagen hjälper 
personer som vårdar en närstående med insatser i form av exempelvis 
information, samtal, utbildning och hjälpmedel. Socialt innehåll syftar 
till att ge kommunens äldre och funktionsnedsatta personer möjlighet 
att minska isolering och ensamhet genom olika typer av meninfsfulla 
aktiviteter. 

Figur 2. Organisationskarta över Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet med ungefärligt antal anställda per e_nhet 

,4 

Källa: 

Anhörigstöd 
ot:h socialt 

Innehåll 

Verksamhetsområdeschef l ii Ungefärligt antal anställda 
~------~--------~· Il (inkl. timanställda): 

Utredare 

SAS/ Utredare 

* 260 I ' 29 , 13 
ÄOBoende+ ( Hemsjukvård 

Hemvärd 
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System
förvaltare 

MAS/Demens 
samordnare 

w 102 

Stöd och 
Rehab 

Omsorg 

18 verksamheter 
t9 extern.a 

' 12 
Myndighets· 
· enheten 

Båstads kommun. 

Verksamheten påverkas av Båstads kommuns strukturella 

förutsättningar 

Båstads kommun är skiljer sig åt från andra kommuner i Sverige på flera 
områden. Detta har stor inverkan på vård- och omsorgsverksamheten. Se 
Tabell 3 för en kortfattad jämförelse av Båstads förhållande till 
genomsnittskommunen i Sverige utifrån ett antal utvalda aspekter. 
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Tabell 3. Faktaruta Båstad och Sverigesnitt 

Båstad Sverigesnitt 

Antal invånare 14 614 15 678* 

Antal invånare över 80 år 1118 968* 

Medelålder 48 41 

Befolkningsökning 2,2 % 1,2 %** 

Arbetslöshet 6,4% 7,6 %** 

Medianinkomst 24 700 kr 26 100 kr 

Andel högskoleutbildade 21,7 % 26,2 %** 

Andel företagare 12,9 % 1,2 %** 

* Mediankommun. 
** Rikssnitt. 
Not: Mediankommuner för antal invånare: Hallsberg/Hammarö. Mediankommuner för antal 

invånare över 80 år: Kumla/Vara . 
Källa: Arbetslöshet från Arbetsförmedlingen, SCB. 

Särskilt utmärkande för Båstads kommun är befolkningens åldersstruktur. 
Kommunen har färre invånare totalt sett än mediankommunen, men fler 
invånare än medianen sett till antalet personer över 80 år. Medelåldern för 
Båstads kommun är hela sju år över medelåldern i riket. Framför allt drivs 
skillnaden av en större andel av invånarna som är mellan 60-80 år och att en 
mindre andel av invånarna är i åldern 20-40 år. En jämförelse av 
befolkningspyramiden för Båstad och Sverige tydliggör skillnaderna i 
åldersstruktur, se Figur 3. 
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Figur 3. Båstads befolkningspyramid i förhållande till övriga riket, 2015 
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Förklaring: Blått: män i Båstad. Grönt: kvinnor i Båstad. Vertika l axel: ålder. Horisontell axe l: andel i 
procent av befolkningen för aktuell ålder. 

Kä lla: SCB. 

I korthet är Båstads kommun därmed en förhållandevis liten, tätbefolkad 
kommun med relativt hög andel äldre samt betydligt högre medelålder än 
rikssnittet. Samtidigt växer antalet invånare . mer än dubbelt så snabbt 
gentemot övriga riket, vilket sannolikt delvis kan förklaras av de många 
sommargästerna som vid relativt hög ålder väljer att skriva sig permanent i 
Båstads kommun. I genomförda intervjuer har framgått att flera av de 
inflyttade som bosätter sig i Båstads kommun inte har en stor egen familj eller 
sociala nätverk i kommunen, varför de blir särskilt beroende av stöd och 
omsorg från kommunen. Samtidigt är andelen personer i befolkningen med 
funktionsnedsättning och behov av LSS- och SFB-insatser hälften så stor som 
det nationella genomsnittet, 0,5 procent gentemot 1 procent. 

Budgeten och kostnaderna per invånare över 80 år· för 
Båstads vård- och omsorgsverksamhet är lägre än 
genomsnittet i Skåne 

Samtidigt som Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har ett stort 
åtagande som förväntas växa ytterligare i framtiden, kan konstateras att 
verksamheten har relativt begränsade resurser för att bedriva sin verksamhet 
jämfört med andra kommuner i Skåne län. Den budgeterade kostnaden för 
vård- och omsorgsverksamheten per invånare är i nivå med övriga 
kommuner, men om justering görs för antalet äldre invånare (över 65 år samt 
över 80 år), framgår att storleken på såväl budgeten som kostnaderna för 
Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet är låga jämfört övriga Skåne. 
En sådan åldersjustering är motiverad eftersom vård- och omsorg i stor 
utsträckning riktar sig mot den äldre delen av befolkningen. Figur 4 visar att 
Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet hade näst lägst budget per 
invånare över 80 år i Skåne (år 2015). Räknat per invånare över 80 år hade 
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Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet en budget om knappt 
180 000 kronor, medan det skånska snittet låg på knappt 270 000 kronor per 
invånare över 80 år. Om budgeten för vård- och omsorgsverksamheten i 
Båstads kommun hade uppgått till 270 000 per invånare över 80 år, skulle 
detta motsvara en total ökning på drygt 80 miljoner kronor per år. Som 
kommer att visas senare denna genomlysning, är vård- och 
omsorgstagarnöjdhet i nivå med riksgenomsnittet (se sida 25). Antalet avslag 
på biståndsansökningar är också mycket lågt. Det finns alltså lite som talar för 
att verksamheten är kraftigt underfinansierad på ett sätt som drabbat 
brukarna. Istället är en mer sannolik tolkning att verksamheten bedrivs 
resurseffektivt, där en särskilt viktig faktor bedöms vara att många äldre 
vårdas i hemmet istället för på särskilda boenden (se nästa avsnitt). En annan 
förklaring skulle också kunna vara att den äldre befolkningen i Båstads 
kommun är relativt frisk och mindre resurskrävande än i andra kommuner. 
Det bör också noteras att medarbetarnöjdheten för vård- och 
omsorgsverksamheten är lägre än i övriga delar av kommunens verksamhet 
(se sida 24). 

Figur 4. Budgetstorlek för vård- och omsorg per invånare över 80 år, Skånes 
kommuner 2015 
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Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under beteckningen "Socialnämnd". I ett fåtal 
fall kan nämndernas verksamhet skilja sig åt något. Anpassningar har i högsta möjliga 
mån gjorts för att passa vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 

Källa: Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell-analys. 

Ett liknande mönster kan observeras vad gäller ekonomiskt utfall, det vill säga 
de faktiska kostnader som verksamheten har vid bokslut. Eftersom Båstads 
kommuns vård- och omsorgsverksamhet gick med underskott under 2015 var 
de faktiska kostnaderna högre än de budgeterade. Under 2015 hade Båstads 
vård- och omsorgsverksamhet ändå fjärde lägst kostnader per invånare över 

15 



80 år i Skåne län, se Figur 5. Detta betyder att kommunens vård- och 
omsorgsverksamhet spenderade den fjärde lägsta summan per invånare över 
80 år i Skåne, drygt 195 000 kronor mot genomsnittet på drygt 271000 
kronor. 

Figur 5. Bokslut för vård- och omsorg per invånare över 80 år, Skånes kommuner 
2015 
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Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under beteckningen "Socialnämnd". I ett fåtal 
fall kan nämndernas verksamhet skilja sig åt något. Anpassningar har i högsta möjliga 
mån gjorts för att passa vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 

Källa: Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell-analys . 

Färre bor i permanent särskilt boende och fler får 
tilläggstjänster genom hemvården i Båstads kommun 

Bland invånare över 80 år är det en lägre andel som bor i permanent särskilt 
boende i Båstads kommun jämfört med andra skånska kommuner, vilket 
illustreras i Figur 6. Drygt elva procent av invånarna över 80 år i Båstads 
kommun bodde i permanent särskilt boende, medan snittet för skånska 
kommuner var knappt femton procent. Som nämnts tidigare kan detta till viss 
del förklara de relativt låga kostnaderna för Båstads vård- och 
omsorgsverksamhet. Särskilt boende är en relativt dyr verksamhet, varför 
kommuner kan frigöra resurser genom att ha en låg andel av de äldre i 
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permanenta särskilda boenden inom äldrevården. Om Båstads kommun hade 
haft lika stor andel av befolkningen över 80 år i permanenta särskilda 
boenden, hade man haft ytterligare 37 personer i permanenta särskilda 
boenden.2 Kommunen planerar för ett särskilt boende motsvarande 48 platser 
som ska stå klart under 2019. Samtidigt kommer mindre boende att awecklas. 

Figur 6. Andel personer över 80 år som bor i permanent särskilt boende, i 
procent, Skånes kommuner 2016 
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Not: Permanent boende definieras som stadigvarande boende motsats till 

ko rtti dsvå rd/ko rttids boende. 
Källa : Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell-analys. 

Sett till andelen äldre som mottar hemtjänst ligger Båstads kommun närmare 
det nationella genomsnittet. Det svenska genomsnittet för invånare över 80 år 
var knappt 31 procent. I Båstads kommun var andelen drygt 29 procent, se 
Figur 7. Samma mönster observeras i jämförelser mot andra skånska 
kommuner. 

2 Uträkning: 2016 bodde 11,4 procent av Båstads 1118 invånare över 80 år i permanenta särskilda 

boenden . Det motsvarar 128 personer. Om denna andel istället hade varit 14,75 procent, hade 

knappt 165 personer bott i permanenta särskilda boenden, vilket är 37 fler. 
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Figur 7. Andel personer över 80 år som har beslut om hemtjänst ordinärt 
boende totalt, procent 2016 
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Not: Statistiken omfattar uppgifter om individuellt biståndsbeslutad hemtjänst, som 
definieras som service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller 
motsvarande. I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av anhörigvårdare. Data 
saknas från Knivsta, Sorsele och Åsele . 

Källa : Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell-analys. 

När det kommer till olika tilläggstjänster inom hemtjänsten är de betydligt 
vanligare i Båstads kommun än i andra skånska kommuner. Andelen invånare 
över 80 år som både erhöll service och personlig omvårdnad var 18 procent 
högre (2,6 procentenheter) i Båstads kommun än snittet i Skåne. Som service 
kategoriseras exempelvis städning, medan personlig omvårdnad exempelvis 
innebär dusch. Andelen som fick beslut om trygghetslarm var sju procent 
högre (2,6 procentenheter) och andelen med beslut om matdistribution var 
hela 79 procent högre (9,8 procentenheter) i Båstads kommun än snittet i 
Skåne. I Figur 8. tydliggörs jämförelserna. Samma mönster ses i en nationell 
jämförelse. En möjlig förklaring till detta mönster skulle kunna vara att 
tilläggstjänster i hemvården i viss utsträckning ersätter permanent särskilt 
boende bland de äldre, men eventuellt även att det finns en kultur i 
kommunen på flera nivåer, såväl politiskt som tjänstemannamässigt, för en 
biståndshandläggning som i större utsträckning än andra kommuner erbjuder 
och beviljar nämnda tilläggstjänster. 
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Figur 8. Tilläggstjänster genom hemtjänsten, skånska kommuner och Båstad, 
2016 
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Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas, Lumell-analys . 
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Båstads kommun har sammanfattningsvis en högre andel äldre än det 
nationella genomsnittet. Av denna äldre befolkning bor en lägre andel i 
permanent boende, en genomsnittlig andel mottar hemtjänst men en högre 
andel får olika tilläggstjänster genom hemtjänsten. 

Bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheten ar 

lägre i Båstads kommun för flera yrkesgrupper 

I en jämförelse av andra svenska kommuner utifrån nationella data gällande 
antalet anställda per invånare för olika yrkesgrupper inom vård- och 
omsorgsverksamheten, placerar sig Båstads kommun relativt lågt. Totalt sett 
till årsarbetare inom vård- och omsorg låg Båstads kommun ungefär fem 
årsarbetare under det svenska genomsnittet per 1 000 invånare, se Figur 9. 
Eftersom Båstads kommun har drygt 14 000 invånare, betyder detta i 
praktiken en lägre bemanning om 70 årsarbetare sett till snittet. Särskilt låg 
bemanning hade Båstads kommun inom gruppen sjuksköterskor: 3,8 
sjuksköterskor per 1 000 invånare, jämfört med rikssnittet på 5,7. Inom 
yrkesgruppen innefattande skötare, vårdare, boendestödjare, personliga 
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assistenter och övrig vård- och omsorgspersonal hade Båstads kommun 9,2 
per 1 000 invånare, jämfört med rikssnittet på 13,7. Närmare snittet låg 
Båstad sett till antalet undersköterskor och vårdbiträden: 18 undersköterskor 
per 1 000 invånare i Båstads kommun, det svenska genomsnittet låg på 19, 7.3 

Nära snittet var också kommunen inom gruppen fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter, där den hade 1,5 anställda per 1 000 invånare jämfört med 
genomsnittet på 1,4.4 Vidare hade Båstads kommun år 2016 7,5 vårdbiträden 
per 1 000 invånare jämfört med rikssnittet på 7,6. Eftersom Båstads kommun 
har fler personer över 80 år per 1 000 invånare än genomsnittskommunen i 
Sverige, kan dessa siffror tolkas som en indikation på personalbrist inom 
vård- och omsorgsverksamheten. Per invånare över 80 år har Båstads 
kommun 0,17 årsarbetare inom vård- och omsorg, medan rikssnittet var 0,82. 

3 Som undersköterskor räknas undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, 

habilitering, vård- och specialavdelning, mottagning samt barnsköterskor och ambulanssjukvårdare. 

Alla bemanningsuppgifter från SCB 2015 eller 2016. 
4 Till denna kategori räknas bland annat naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter, enligt SCB 2015. 
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Figur 9. Antal faktiska vård- och omsorgsårsabetare per 1 000 invånare, Sverige 
2016 

60 -
50 -
40 

Snitt: 26,6 

30 

20 

Båstad: 21,6 
10 

0 

Not: Inom vård- och omsorg ingår sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, vårdbiträden, 
vårdare, personliga assistenter och övrig vård- och omsorgspersonal. 

Källa: SCB, Lumell-analys . 

3.2 Kvaliteten 

Utifrån utformningen av Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 
samt utifrån kommunens utmaningar, beskrivs i detta avsnitt hur 
verksamheten står sig i kvalitet sett ur ett medarbetarperspektiv och ett 
brukarperspektiv. Kommunens målsättning vad gäller kvalitet diskuteras 
också. 

Kommunens medarbetarundersökningar visar på ett 

resultat som är i nivå med övriga landet 

Båstads kommuns resultat för medarbetarengagemang för kommunen som 
helhet låg år 2016 strax över det nationella snittet. Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) är ett index framtaget av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), som möjliggör mätningar och jämförelser av 
medarbetares nöjdhet och trivsel. HME är uppdelat i olika kategorier. 2016 
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var det nationella HME-genomsnittet 79, och genomsnittet för Familjen 
Helsingborgs var 81. Båstads kommuns totala HME var 80. Tabell 4 visar hur 
kommunens resultat såg ut för de respektive kategorierna enligt 
medarbetarundersökningen år 2016. 

5 "Familjen Helsingborg" är en samarbetsgrupp för kommuner i nordvästra Skåne, som innefattar 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 
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Tabell 4. HME i Båstads kommun 2016 

• Båstads 
Hallbart medarbetarengagemang (HME) 2016 k 

ommun 

HME totalt 80 

Motivation 81 

Jämlikhet 79 

Styrning 79 

Dialog och samverkan 78 

Ledarskap 78 

Hälsa och arbetsmiljö 66 

Medarbetarsamtal 63 

Lön och utveckling 58 

Källa: Båstads kommuns årsredovisning 2016. 

Vård- ·och omsorgsverksamhetens medarbetar

undersökning indikerar lägre resultat än för kommunen 

som helhet 

Vård- och omsorgsverksamhetens resultat i HME låg under Båstads kommuns 
snitt som helhet. En jämförelse med andra kommuners sammanställda vård
och omsorgsverksamheter saknas, men Tabell 5 visar Båstads vård- och 
omsorgsverksamhets resultat i undersökningens respektive kategorier. Det är 
värt att notera att vård- och omsorgsverksamhetens resultat ligger under 
kommunens resultat för samtliga kategorier. Utöver undersölmingsresultat 
har i intervjuer genomgående ett stort engagemang och en hög effektivitet 
bland medarbetarna betonats. Befintliga utmaningar i verksamheten har 
många gånger beskrivits som strukturella snarare än i ordalag av bristande 
vilja eller kompetens hos medarbetarna. Medarbetarna har istället beskrivits 
som kompetenta och hårt arbetande. 
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Tabell 5. HME i Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 2016 

0 Vård- och 
Hallbart medarbetarengagemang {HME) 2016 

omsorg 

HMEtotalt 74 

Motivation 78 

Jämlikhet 73 

Styrning 

Dialog och samverkan 75 

Ledarskap 69 

Hälsa och arbetsmiljö 62 

Medarbetarsamtal 53 

Lön och utveckling 53 

Källa : Båstads kommuns medarbetarundersökning 2016, utskick från kommunen. 

Kommunens mål är att bli en av landets tio bästa vård- och 

omsorgskommuner 

Sett ur ett brukarperspektiv har Båstads kommun en ambitiös målsättning för 
vård- och omsorgsverksamheten. Kommunen vill bli en av landets tio bästa 
vård- och omsorgskommuner. 

Sedan ett flertal år har Båstads kommun använt sig av Socialstyrelsens Öppna 
jämförelser av äldreomsorg och hemvård för att jämföra sin vård- och 
omsorgsverksamhet mot andra kommuner. Socialstyrelsen rangordnar alla 
svenska kommuner enligt en rad kriterier, däribland måtten "hemtjänst totalt" 
och "särskilt boende totalt". Mot bakgrund av dessa rangordningar tar Båstads 
kommun fram sin egen rangordning. År 2016 rangordnade Båstads kommun 
sin vård- och omsorgsverksamhet på plats 86 i Sverige. Denna rangordning 
offentliggörs i kommunens budget. Särskilt väl låg verksamheten till inom 
kategorierna "personalkontinuitet" i hemtjänsten och "bruk av 
tryckavlastande underlag" inom särskilt boende. Hemtjänsten totalt hamnade 
på plats 48 i Sverige och särskilt boende på plats 123. Tabell 6 visar dessa och 
ytterligare placeringar enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser år 2016. 
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Tabell 6. Båstads kommuns placering för hemtjänst och särskilt boende enligt 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016 

Hemtjänst, total placering: 48 

Personalkontinuitet i hemtjänst 

Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten 

Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten 

Förändring av självskattad hälsa för herntjänsttagare 

Förklaring: Grön: övre kvartil (bästa fjärdedelen). Gul : Mellersta kvartiler. 
Källa: Socialstyrelsens Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård 2016. 

Särskilt boende, total placering:-123 

19 Bruk av tryckavlastande underlag 

Riskförebyggande åtgärder- särskilt boende 

124 Mat och måltidsmiljö i särskilt boende 

141 Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende 

145 Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende 

• Kontakt med personal i särskilt boende 

• Boendemiljö i särskilt boende 

• Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende 

Förklaring: Grön: övre kvarti l (bästa fjärdedelen). Gul: Mellersta kvartiler. Röd: undre kvarti l (sämsta 
fjärdedelen). 

Källa : Socia lstyre lsens Öppna jämförelser av äldreomsorg och hemsjukvård 2016. 

Enligt Båstads kommun var plats 86 en förbättring med 14 platser mot 2015, 
vilket i sin tur var en förbättring med 17 platser mot 2014. Fortfarande 
återstår dock 76 platser till målet om att bli en av Sveriges tio bästa vård- och 
omsorgskommuner. Tabell 7 visar utvecklingen av Båstads egen rangordning 
sedan 2013. 
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Tabell 7. Båstads placering som vård- och omsorgskommun enligt egen mätning, 
2013-2016 

2013 2014 2015 2016 

116 117 100 86 

Källa : Båstads kommun, framtaget för budget 2018. 

Värt att notera i Socialstyrelsens Öppna jämförelser är Båstads låga 
rangordning inom läkemedelsrelaterade kategorier. I kategorin "Tre eller fler 
psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre i hemtjänsten" hamnar kommunen 
på plats 284 av 287. I kategorin "Olämpliga läkemedel, 75 år och äldre i 

hemtjänsten" är Båstad på plats 243 av 287 och i kategorin "Användning av 

antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten" på plats 245 av 287. 
Dessa tre kategorier ingår dock i den övergripande kategorin "Sammanhållen 
vård och omsorg" och påverkar därför inte det som Båstad har valt att väga in 
i sin rangordning. Ett möjligt förbättringsarbete är att initiera ett samarbete 
med Region Skåne avseende läkemedelsgenomgångar, eftersom felaktig 
hantering av läkemedel både kan äventyra patientsäkerheten men även 
innebära ökad . efterfrågan på vård- och omsorgsverksamheten (genom att 
exempelvis icke-önskvärda kombinationer av läkemedel kan öka antalet fall 
bland äldre, som i sin tur ökar behovet bland invånarna av vård- och 
omsorgsverksamhetens tjänster /service). 

Metoden för jämförelse med andra kommuner uppvisar 

flera brister 

I Båstads kommuns budget och andra styrdokument formuleras årligen en 
målsättning om att vara bland Sveriges tio bästa vård- och 
omsorgskommuner. Detta kvalitetsmått är dock förknippat med ett flertal 
olika problem: 

1) Socialstyrelsens statistik för brukarnöjdhet, som används av Båstads 
kommun vid beräkning av kvalitetsutfall, är uppdelad i kategorierna 
"ordinärt boende", "särskilt boende", och "sammanhållen vård och 
omsorg". I Båstads mätning ingår enbart statistiken från kategorierna 
som rör ordinärt och särskilt boende, det vill säga hemvård och 
äldreboende. Det betyder att varken rehab, hemsjukvård eller stöd och 
omsorg, såsom exempelvis LSS-verksamhet eller personlig assistans, 
överhuvudtaget påverkar Båstads kommuns egen ranking. Detta trots 
att målsättningen är att bli topp tio inom "vård- och omsorg", vilket 
antyder att hela vård- och omsorgsverksamheten inkluderats. 
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2) Hemvård och särskilt boende viktas likvärdigt i beräkningen av 
kvalitetsrankingen. Det vill säga, utfallen för hemvård och särskilt 
boende bidrar i likvärdig utsträckning till det som ligger till grund för 
Båstads kommuns totala ranking. Ingen hänsyn tas till exempelvis 
antalet vård- och omsorgstagare inom respektive enhet, trots att 
storleksordningen på de två skiljer sig åt kraftigt. Antalet vård- och 
omsorgstagare i hemvården brukar i regel vara mer än dubbelt så 
stort som antalet boende, så också i Båstads kommuns fall. Ändå 
påverkas rankingen likvärdigt av statistiken för hemvård och särskilt 
boende. 

3) Enligt uppgifter från kommunens verksamhetsutvecklare har 
mätmetoder och ingående indikatorer i öppna jämförelser förändrats 
över tid, vilket gör en faktisk jämförelse mellan åren problematisk. 

4) Vidare nämns några områden i Båstads kommuns diskussion i 
budgeten kring jämförelsemåttet som inte ingår i den slutliga 
rangordningen, vilket gör att exempelvis förbättringsområden kan 
identifieras som inte påverkar den slutgiltiga rangordningen. 
Exempelvis står i budgeten för 2016: "De områden som Båstad ligger i 

topp på är [kategorin] Smärtskattning sista Ievnadsveckan". Denna 
kategori är emellertid inte inräknad i den slutliga rangordningen, då 
den under Öppna jämförelser ingår i "sammanhållen vård och 
omsorg", och varken hemtjänst eller särskilt boende. I budgeten ges 
dock intrycket att Båstads höga placering inom denna kategori 
påverkat slutresultatet. 

5) Den slutgiltiga rangordningen är i praktiken inte en rangordning, utan 
ett genomsnitt mellan rangordningen för hemvård och rangordningen 
för särskilt boende. Plats 86 återspeglar därför inte Båstads kommuns 
faktiska placering i en rangordning av Sveriges kommuner, utan bara 
ett avrundat genomsnitt av talen 48 och 123. Med denna 
rangordningsmetod hamnar ingen kommun på första plats, utan den 
kommun i Sverige som har bäst resultat i Öppna jämförelser hamnar 
först på plats 4. 

3.3 Ekonomin 

Tätt kopplat till vård- och omsorgsverksamheten och dess kvalitet är 
ekonomin. I detta avsnitt beskrivs mer ingående hur kommunens ekonomi 
utvecklats och hur vård- och omsorgsverksamheten de senaste åren haft 
ekonomiska besvär. Vård- och omsorgsverksamhetens ekonomi ställs i 
relation till hela kommunens ekonomi och till andra kommuner i Sverige och 
Skåne län. Budgetens utformning och den under 2012 införda 
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resursfördelningsmodellen diskuteras utifrån sina för- och nackdelar. 
Slutligen beskrivs flera orsaker till det ekonomiska underskottet som de 
senaste åren har präglat verksamheten. 

3.3.1 Övergripande 

Båstads kommun har gått med visst överskott sedan 2010J främst 
drivet av engångsinkomster 

Båstads kommun har som helhet gått med ekonomiskt överskott sedan 2010. 
2009 var det senaste året med underskott. De flesta år har dock överskottet 
till stora delar kunnat förklaras av inkomster av engångskaraktär, såsom 
försäljning av mark, återbetalningar från Försäkringskassan eller 
försäkringspengar från AF A. Rensas utfallet för dessa engångsintäkter, blir 
överskottet betydligt mindre. Figur 10 illustrerar utvecklingen sedan 2010, då 
detta är den tidsperiod för vilken detaljerad data funnits tillgänglig för denna 
genomlysning. 
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Figur 10. Avvikelse från budget, Båstads kommun 2010-2015, med och utan 
rensning av engångsintäkter 

Avvikelser från budget Båstads kommun, 2010·2015 
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Källa: Årsredovisningar 2010- 2015, Lumell-analys. 

Vård- och omsorg är det största verksamhetsområdet i kommunen 
sett till driftskostnader 

Sett till de faktiska driftskostnaderna utgör vård- och omsorgsverksamheten 
omkring en tredj edel av kommunen, vilket kan ses i Figur 11. Vård- och 
omsorg är därmed det enskilt största verksamhetsområdet i Båstads kommun, 
och dess ekonomiska utfall är därför av betydelse för kommunens samlade 
ekonomi. 
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Figur 11. Utfall externa driftskostnader, Båstads kommun 2015, 100 % = 817,9 
miljoner kronor 

• Vård- och omsorg 

• Barn och skola 
• Bildning och arbete 
• Teknik och service 

Kommunledning 
D Samhällsskydd 
D Samhällsbyggnad 

Not: Statistik följer Båstads kommuns nya sätt att räkna driftskostnad genom att exkludera 
finanser, annars total driftskostnad på 900,4 miljoner kronor. 

Källa: Båstads kommuns årsredovisning 2015, anpassning genom Christel Crespin, Båstads 
kommun, Lumell-analys. 

Vård- och omsorgsverksamheten har gått med underskott de 
senaste åren 

Den ekonomiska utvecklingen för vård- och omsorgsverksamheten ser 
annorlunda ut än utvecklingen för kommunen som helhet, då den istället har 
gått med underskott de senaste åren. Vård- och omsorgsverksamhetens 
underskott uppgick år 2016 till cirka 9,1 miljoner kronor. Sedan 2010 har 
vård- och omsorgsverksamheten redovisat underskott varje år. I Figur 12 kan 
hela utvecklingen sedan 2010 ses. I figuren ses också den budget som gällde 
för respektive år. 
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Figur 12. Budget och avvikelser från budget, vård- och omsorgsverksamheten i 
Båstads kommun 2010-2016, miljoner kronor 
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Not: Sedan 2013 drivs beställningsenheten av kommunfullmäktige och redovisas separat, 
men ingår i detta diagram. 

Källa: Årsredovisningar 2010-2015 samt resultatstatistik från Båstads datasystem 2016, 
Lumell-analys. 

Trots höjd budget varje år sedan 2010 har underskottet ökat 

Som kan ses i Figur 12, har Båstads vård- och omsorgsverksamhet redovisat 
underskott trots att budgeten har ökat varje år sedan 2010. Totalt sett har 
budgeten under denna tidsperiod ökat med ungefär 32 miljoner kronor. Ändå 
har underskottet växt, från 0,3 till 9, 1 miljoner kronor. 

I ett statiskt sammanhang där verksamhetens omfattning och förutsättningar 
är konstanta över tid hade utvecklingen eventuellt kunnat förklaras med att 
verksamheten spenderar för mycket resurser och/eller blivit mindre effektiv. 
Eftersom vårdtyngden i form av vårdintensitet och antal vård- och 
omsorgstagare samt andra förutsättningar förändrats över tid, kan en sådan 
slutsats emellertid inte dras. Det finns istället en rad andra tänkbara 
förklaringar till att underskottet bestått trots höjd budget: 

• Inom kommunen har en rad omorganiseringar skett, varför det är 
möjligt att en budgetjämförelse mellan samtliga år inte gör 
verksamhetsstorleken rättvisa. Sedan ett antal år räknas 
Kommunfullmäktige in i vård- och omsorgsverksamheten då de ingår 
som beställare. Hur detta påverkat budgetens storlek är oklart. 
Omorganiseringarna och den delvis bristfälliga strukturen har också 
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lett till kostnader i form av exempelvis konsultarvoden, vilket kan 
förklara ett underskott trots höjd budget. För 2015 uppgick dessa till 
drygt 1,3 miljoner kronor och 2016 till knappt 1,9 miljoner kronor. 

• På flera punkter har omfattningen av vård- och omsorgsverksamheten 
utökats, vilket har lett till att det ekonomiska utfallet höjts, och till att 
budgeten höjts. År 2015 lades ett demensteam till i verksamheten, som 
först verkställdes 2016. För detta höjdes budgeten med 1,5 miljoner 
kronor 2015. Ett vårdplaneringsteam lades också till och utfallet växte 
med 1 miljon kronor 2015. Vårdplaneringsteamet lades dock ner, och 
ett mottagningsteam lades till och budgeten ökade då med ytterligare 
1,1 miljoner kronor 2016. Myllefallet startade i 2016 och kostade då 
knappt 1,5 miljoner kronor. Samma år utökades utfallet med 
ytterligare 450 000 kronor på grund av en tillkommen extern 
psykiatriplats på Hagagården. Nytillkomna psykiatriplatser förklarar 
också högre utfall om drygt 2, 7 miljoner både 2015 och 2016. 

• Vårdtyngden misstänks ha ökat under de senare åren, en utveckling 
som går hand i hand med den demografiska strukturen i Båstads 
kommun och i Sverige som helhet. Som exempel kan nämnas det 
successiva skiftet från somatikplatser till demensplatser i kommunen. 
Detta skifte ökade kostnaderna för beställaren och föranledde höjda 
kostnader i storleksordningen 1,6 miljoner kronor 2015 och 
ytterligare 1,8 miljoner kronor 2016. En ökad vårdtyngd kan också 
innebära ökade kostnader för utförarna, i exempelvis för varje 
hemvårdstimme får en större arbetsbörda om vårdtyngden ökar. 

• Som kan ses i Tabell 8 har antalet vård- och omsorgstagare sedan 
2010 också ökat både inom hemtjänst, permanent särskilt boende och 
korttidsboende, samt på totalen som inkluderar ytterligare 
brukargrupper. För hemtjänst har antalet vård- och omsorgstagare 
ökat varje år, förutom mellan 2015 och 2016, och antalet 
korttidsboenden har ökat mest drastiskt av de tre kategorierna. 

• Som ses i 
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• Tabell 12 (i Appendix på sida 103), är personalbristen och 
rekryteringsproblematiken påfallande i kommunen. Huruvida denna 
har ökat är vanskligt att avgöra, men det är tydligt att problemen är 
betydande, och att de medför ökade kostnader, både 
vikariatkostnader från bemanningsföretag, i övertid, potentiell 
sjukskrivning och högre ingångslöner för att attrahera fler 
arbetssökande. 

• Ökade kostnader för LSS är en trend som observerats i Sverige varje år 
sedan utjämningssystemets införande 2004. Sedan dess har 
kostnaderna för LSS i hela Sverige stigit med 138 procent, enligt SKL. 
Vård- och omsorgsverksamhet blir med andra ord bli dyrare i hela 
landet. 

• Arbetsgivaravgifterna, som utgör en betydande kostnad för 
kommunen, har stigit, liksom lönerna. 

• Myllefallet var tidigare ett boende för personer med personlig 
assistans men sedan 2016 finns det även två gruppboendelägenheter. 
Det går inte att bedriva ett gruppboende för två personer 
kostnadseffektivt. 

• Slutligen är det möjligt att budgeten för vissa år, så som den beskrivs i 
Figur 12, är något underdriven då medel kan ha tillförts under året 
utan att det syns i budgetbeloppet. Att följande års budget har ökat 
väsentligt behöver i praktiken då inte innebära en lika stor höjning 
som budgetbeloppet ger sken av då tillförda medel redan intecknats. 
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Tabell 8. Antal vård- och omsorgstagare i Båstads kommun totalt och inom tre 
underkategorier, 2010-2016 

Vård-och 
omsorgstagare totalt Varav 

Varav 
År 

(hemtjänst, Varav permanent 
korttids-permanent särskilt hemtjänst särskilt 
boende boende, Sol och HSL, boende 

men ej LSS) 

I I • • •• • • 

2011 654 242 172 28 

2012 818 297 116 16 

2013 887 

2014 892 451 156 106 

2015 923 437 152 105 

2016 896 444 154 92 

Not: Socialstyrelsen har bytt databas mellan 2012 och 2014, varför statistik från 2013 inte 
finns tillgängliga . Det totala brukarantalet härstammar från Båstads kommuns eget 
system och inkluderar mer än hemtjänst, permanent särskilt boende och 
korttidsboende, varför de tre sistnämnda inte adderar upp till det totala brukarantalet. 
LSS ej inkluderat eftersom enhetliga data inte existerar. 

Källa : För totalt antal vård- och omsorgstagare inklusive hemtjänst, permanent särskilt boende, 
Sol och HSL: Båstads kommuns egen statistik från datasystemet. Statistik om hemtjänst, 
permanent särskilt boende och korttidsboende för sig från Socialstyrelsens 
Statistikdatabas. 

För ytterligare vägledning ger Båstads kommuns årsredovisning förklaringar 
till det ekonomiska resultatet. De ekonomiska resultaten för åren 2010 till 
2016 är sammanfattade i 
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Tabell 12 Appendix, på sida 102. Sedan införandet av 
resursfördelningsmodellen har avvikelserna från budget ofta kunnat förklaras 
med fluktuationer i antalet beviljade insatser på äldreboende och i 
hemvården, se sida 45 för djupare resonemang kring detta (för budgeterat 
antal respektive faktiskt utfall för hemvårdstimmar och boendedygn samt 
nivån på hemvårdspengen och boendepengen, se Tabell 13 och Tabell 14 i 
Appendix på sida 110). För stöd och omsorgs del har ekonomin också varit 
sårbar för fluktuationer i antalet beviljade ärenden inom främst personlig 
assistans och LSS. Externa köp av platser inom socialpsykiatri är också något 
som återkommande lyfts fram i årsredovisningarna. 

Trots dessa tänkbara förklaringar är det inte uteslutet att de budgetböjningar 
som gjorts har förorsakat kostnadsdrivande beteenden och incitament hos 
verksamheten, även om, vilket sågs i Figur 4, Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet hade den näst lägsta budgeten per invånare över 80 år i 
Skåne län. 

Underskottet för Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet var Skånes 
fjärde största sett i relation till budgeten år 2015, då underskottet utgjorde 
knappt sju procent av budgeten. Ungefär hälften av länets 33 vård- och 
omsorgsverksamheter gick med underskott. I genomsnitt uppgick 
underskottet till cirka 1,3 procent av budgeten, se Figur 13. 
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Figur 13. Budgetavvikelse i procent av budget, vård- och omsorgsverksamheter i 
Skånes kommuner 2015 
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Not: Vård- och omsorg går i vissa kommuner under beteckningen " Socialnämnd". I vissa fall 

kan nämndernas verksamhet skilja sig åt något. 

Källa : Årsredovisning 2015 från Skånes 33 kommuner, Lumell-analys. 

För Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har gapet mellan 
externa intäkter (det vill säga alla belopp som kommunen tagit in under 
respektive år, i form av exempelvis bidrag, avgifter och försäljningar) och 
totala kostnader (allt som debiteras vård- och omsorgsverksamheten, det vill 
säga allt från löner till lokalkostnader, avgifter med mera) ökat med cirka 30 
miljoner kronor under de senaste fem åren. År 2016 uppgick gapet till ungefär 
224 miljoner kronor, se Figur 14. Jämfört med 2011 var då kostnaderna högre 
och de externa intäkterna lägre. 
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Figur 14. Externa intäkter och totala kostnader för vård- och omsorg, miljoner 
kronor 
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Not: De tidiga siffrorna kan innefatta fel på grund av ombokningar i saldosystemet. Inräknat 
är "Vård & omsorg" samt beställningsenheterna hemvårdspeng och boendepeng, som 
sedan 2013 sköts av Kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden exkluderad. Se 
appendix på sida 114 för tabeller på kostnader och externa intäkter. Som kostnader 
definieras all debitering i saldostatistiken, och som externa intäkter definieras alla 
positiva belopp. 

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

Avvikelsen från budgeten kan bland annatföljas genom månatlig statistik, och 
utvecklingen i rullande 12 månader de senaste drygt tre åren illustreras i 
Figur 15. Som syns i figuren ökade skillnaden, det vill säga underskottet, 
under hela 2015 och början av 2016 för att sedan minska något Trenden sett 
till de senaste månaderna är därför ett minskande underskott. 
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Figur 15. Budget och utfall för vård- och omsorg, rullande 12 månader 2014-
2017 
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Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, Lume/1-analys. 

Det ekonomiska resultatet skiljer sig åt mellan enheter och över tid 

Det observerade ekonomiska resultatet har varken varit konstant mellan 
enheterna eller inom enheter över tid, utan skiljer sig åt i varierande grad. 
Hemvård, stöd och omsorg samt boende hade tillsammans ett underskott om 
cirka 11,3 miljoner under 2016, men underskottet var inte jämnt fördelat 
mellan enheterna. Till viss del kan detta förklaras av att olika enheter är olika 
stora sett till bland annat verksamhetskostnader, antal anställda och antal 
vård- och omsorgstagare. Se Figur 16 för en nedbrytning av det ekonomiska 
resultatet inom hemvård, stöd och omsorg samt boende år 2016. 
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Figur 16. Avvikelse nedbrutet på enheter inom hemvård, stöd & omsorg och 
boende,2016 

_A_w_i_ke_ls_e_h_e_m_v_å_rd_(_m_k_r)____ Awikelse stöd & omsorg (mkr) Awikelse boende (mkr) 

Enhet 0,5 Enhet 0,2 Enhet 0,0 

Enhet -0,2 Enhet 0,1 Enhet 0,0 

Enhet Enhet Enhet -0, 1 

Enhet Enhet Enhet 

Enhet Enhet Enhet 

Enhet Enhet Enhet 

Enhet Enhet Enhet 

Enhet Enhet Totalt -3,'I 

Enhet Enhet 

Enhet Totalt -3, 1 D Enheter med överskott 

Totalt -5,2 • Enheter med underskott 

Not: Vissa enheter är aggregerade, t .ex. personliga assistenter. 
Källa : Resultatstatistik från Båstads datasystem 2015 och 2016, Lumell-analys. 

Vid en jämförelse mellan 2015 och 2016 visar det sig att vissa enheter har 
vänt ett underskott till ett överskott, och andra enheter har gått från överskott 
till underskott, se Figur 17. En tydlig trend för enskilda enheter med konstant 
resultat har inte kunnat observeras. 

Figur 17. Avvikelseförändring mellan 2015 och 2016 nedbrutet på enhetsnivå, 
miljoner kronor 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 

Köpta platser LSS I SOL 
Service LSS 

Hemvård kust Torekov 
Hemvård ås Förslöv 

As liden 
Almgården 

Ängagården 
Boendestöd Sol 

Skogsliden somatik 
Personliga ass 

Daglig verksamhet 
Skogsliden demens 

Hemvård kust Häradsvägen 
Ledsagning 

Hemvård city Båstad söder 
Bjärehemmet 
Aromagården 

Hemvård city vårliden 
Myllefallet 

Korttidsvård 
Hemvård city Båstad väste 

Hemv. ås Hemmeslöv/Ö Karu 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

0 Enheter med mindre awikelse 2016 vs. 2015 

• Enheter med större awikelse 2016 vs. 2015 

Not: Vissa enheter är aggregerade, t.ex. personliga assistenter. Beloppet avser inte faktisk 
avvikelse för ett givet år, utan skillnaden mellan avvikelsen år 2016 från år 2015 . 

Källa: Resultatstatistik från Båstads kommuns datasystem 2015 och 2016, Lumell-analys. 
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Största delen av vård- och omsorgsverksamhetens kostnader utgörs 
av personalkostnader 

Vid en indelning av vård- och omsorgsverksamhetens direkta kostnader i 

personal, inköp, lokal och övrig verksamhet, framgår att personal utgör drygt 

tre fjärdedelar, se Figur 18. Denna typ av övergripande kostnadsfördelning 

påminner om situationen även i andra kommuner. 

Figur 18. Kostnadsfördelning inom vård- och omsorg 2016, 100 % = 251,4 
miljoner kronor 

Övrig verksamhet 

Not: Aleris/Åsliden ej inräknat. Indelningarna gjorda av Lumell baserat på saldostatistik. För 
personalkostnader har nettokostnaderna räknats, för inköp, lokal och övrig verksamhet 
har enbart kostnaderna räknats in. Bland övrig verksamhet har emellertid ersättning till 
Försäkringskassan uteslutits ur kostnadsanalysen. Se Appendix för tabeller med 
fullständig nedbrytning av kostnaderna . 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Lumell-analys. 

Personalkostnaderna utgörs i sin tur till nästan två tredjedelar av löner och 

arbetsgivaravgifter. Andra kostnader som är inkluderade är exempelvis lön till 
timanställda, ob-ersättning, semesterlön, kommunal pension. 

fyllnadsersättning, övertidsersättning, semesterlön till timanställda, sjuklön 

och tillfälligt inhyrd personal. Se Figur 19 för fördelning av dessa kostnader. 
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Figur 19. Kostnadsfördelning för personal, 2016, 100 % = 194 miljoner kronor 

D Mån.lön hel o dellidsanst 

[fil] Lagstadgade arbetsgivarav 

!Dl Lön till timanställda 

•ob 
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D Fyllnadsersättning 

[lli]övertid 

!Il Semesterlön timanställda 

•sjuklön 
~Tillfälligt inhyrd personal 

•Övrigt 

Not: Enbart kostnader över två miljoner kronor redovisas, resten under övrigt. Åsliden/Aleris 
borträknat. Indelningarna gjorda av Lumell. Se Appendix och Tabell 17 för beskrivning 
och fullständig nedbrytning av personalkostnaderna . 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Lumell-analys. 

Vård- och omsorgsverksamhetens budget är till hälften 
ramfinansierad och till hälften finansierad genom volymbaserad 
peng 

Vård- och omsorgsverksamhetens finansiering är uppdelad i en rambudget 
och en volymbaserad pengbudget. Rambudgeten utgör ungefär halva den 
totala budgeten, och pengbudgeten är mer eller mindre jämnfördelad mellan 
hemvårdspeng och boendepeng. 

En volymbaserad peng går ut på att ett visst belopp, en "peng", knyts till en 
yttre parameter så att budgeten höjs och sänks utifrån denna parameter. En 
beställare, i Båstads kommuns fall Kommunfullmäktige, finansierar en 
utförarenhet, även kallad resultatenhet, för dess verksamhet i enlighet med 
behovet och efterfrågan av vård. För hemvårdens del är hemvårdspengen, det 
vill säga den ersättning hemvårdens utförare får, direkt kopplad till antalet 
beviljade hemvårdstimmar. För hemvårdens del är det med andra ord 
parametern hemvårdstimmar som bestämmer ersättningen. Schabloner har 
satts upp som fastställer antalet timmar som varje insats bör ta i anspråk av 
hemvårdsutförarna, och i enlighet med dessa ges för varje beviljad insats en 
ersättning av Kommunfullmäktige till utförarna eller resultatenheterna. 
Samma princip används för särskilt boende, där beläggningsgraden på de 
respektive boendena är den parameter som är kopplad till ersättningen. 
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Rapporteringen för hemvårdstimmar och boendebeläggning sker månadsvis, 
så att ersättningen för hemvård respektive boende varje månad baseras på 
"efterfrågan" av deras respektive verksamhet. Budgetarna för 
resultatenheterna är i teorin nollbudgetar, det vill säga deras intäkter ska 
exakt spegla kostnaderna. 

I rambudgeten ingår staben för vård- och omsorg, myndighetsenheten, stöd 
och omsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och socialt innehåll, nattpatrull 
och lokalhyror, el, uppvärmning och vatten samt renhållning för vård- och 
omsorgsboende. Rambudgeten är oberoende av yttre påverkan av exempelvis 
variationer i antalet vård- och omsorgstagare. 

Avvikelsen från budget skiljer sig åt mellan olika enheter inom och mellan 
dessa finansieringsmetoder, och som synligt i Figur 20 var det endast 
beställaren inom hemvårdspengen samt verksamhetsövergripande 
äldreomsorg som visade upp ett överskott under 2016. Den totala avvikelsen 
var negativ både för hemvårdspeng, boendepeng och rambudget. 

Figur 20. Fördelning av vård- och omsorgsbudgeten i rambudget och peng, samt 
budgetavvikelse nedbrutet på enhet, 2016 

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

Budgetavvikelse med rambudget 

nedbruten på enhet, mkr 

Hemvårdsbeställare 

Hemvårdsutförare 

Boendebeställare • 

Boendeutförare ~ 
Verksamhetsövergr. äldreomsorg 1 

Hälso- och sjukvård 

Myndighetsenheten 

Centralt 

Stöd och Omsorg @J] 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Lumell-analys. 

• Hemvårdspeng 
l!!!I Boendepeng 
0Rambudget 

+4,3 

Löne/äget för de flesta yrkesgrupper inom vård- och omsorg är i 
Båstads kommun något under rikssnittet 

De flesta yrkesgrupper inom vård- och omsorgsverksamheten låg 2015 under 
rikssnittet gällande månadslön, med undantag för arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster /fysioterapeuter och biståndshandläggare som hade högre 
genomsnittlig månadslön än i landet som helhet. Jämförelsen kan ses i Figur 
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21. Personliga assistenter och undersköterskor inom hemtjänst hade en 
månadslön på mer än 2 000 kronor under det nationella genomsnittet. 

Figur 21. Skillnad i genomsnittlig månadslön mellan Båstad och riket, i kronor 
2015 

• Yrkesgrupp med högre snittlöo än riket 

• Yrkesgrupp med lägre snittlön än riket 

Arbetsterapeuter 

Sjukgymnast• 

Biståndsbedömare 

Geriatriksjuksköterskor 

Distriktssköterskor 

Vårdbiträden 

Vårdare 

Personliga assistenter 

-631··· -733···· -'1650········· --1790••······· -2089··········· 
Undersköterskor hemtjänst etc. -2 481 •••••••••••••• 

333 

Not: Som sjukgymnast kategoriserades i Båstads kommun anställda fysioterapeuter. 

Yrkesgrupper för rikssnitt kategoriserade enligt SSYK 2012, avvikelser mot Båstads 

kommuns yrkesgrupper kan förekomma. Statistik för rikssnittet 2015, statistik för Båstad 
per 31 maj 2015, 

Källa: Visma lönestatistik Båstad, SCB lönestatistik, Lumell-analys , 

3.3.2 Resursfördelningsmodellen 

Den första oktober 2011 införde Båstads kommun valfrihet för vård- och 
omsorgstagaren avseende utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster, enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att invånaren själv får välja 
utförare av sina biståndsbedömda insatser inom vården i ordinärt och särskilt 
boende. I syfte att skapa en samsyn gällande olika verksamheters kostnader 
och tidsåtgång inom verksamheten och gentemot privata alternativ, togs i 
samband med detta en ny resursfördelningsmodell fram. LOV avskaffades i 
hemvården 2016, men resursfördel~ingsmodellen finns fortfarande kvar. Som 
tidigare nämnts, är hemvården och särskilt boende baserat på ett 
volymavhängigt pengsystem där ersättning ges från beställare 
(Kommunfullmäktige) till utförare enligt antal insatser i hemvården och 
beläggningsgraden inom särskilt boende. Det är resursfördelningsmodellen 
som avgör hur och med hur mycket utförarna ersätts av beställaren. Viktigt i 
det pengbaserade systemet är att intäkterna ska stå i förhållande till den 

volym som ersättningen baseras på, varför exempelvis lokalhyror är 
exkluderade. 
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Särskilt boende 

Utförarna inom särskilt boende får ersättning enligt ett fast pris per dygn. 
Nivån på detta pris, det vill säga boendepengen, baseras dels på vårdens 
inriktning och på boendets storlek. Vårdinriktningen är uppdelad i vård- och 
omsorgsboende respektive korttidsvård. För boenden med fler än tio platser 
är dygnspriset något lägre än för boende med tio platser eller färre. Utöver 

· detta finns även ett dygnspris för vård- och omsorgstagare med demens. 
Storleken på pengen utgår ifrån kostnader som togs fram i samband med 
resursfördelningsmodellens utformning år 2012. 2013 gjordes ett antal 
politiska justeringar i kostnaderna, och sedan dess har pengen varje år 
justerats utifrån löneutveckling. För nivå på peng och prognosticerat och 
faktiskt utfall av antal dygn, se Tabell 14 i Appendix. Månadsvis får utföraren 
ersättning för den faktiska beläggningen. I boendepengen ska samtliga 
kostnader täckas, förutom lokalhyra, momsintäkter, intäkter för 
lägenhetshyror, kostnader för el, uppvärmning och vatten, sop- och 
renhållning eller kostnader för hälso- och sjukvård, det vill säga 
sjuksköterskor, rehab, hemsjukvård eller andra verksamhetsområden. 

Hemvård 

Hemvårdens ersättning sker genom hemvårdspengen som baseras på antalet 
beviljade insatser, mätt i antal timmar. Varje timme motsvarar i sin tur ett 
visst belopp som tagits fram med hjälp av SKL:s uträkning för 
hemvårdsersättning. I denna uträkning delas kostnaderna för hemvården upp 
i ett pris per timme, så att utförarna får ersättning för varje utförd timme. 
Liksom utförarna för särskilt boende ersätts hemvårdsutförarna månatligen i 
enlighet med de insatser som beviljats hemvården. Hur lång tid varje insats tar 
i anspråk har fastslagits med schabloner. Metoden för schablonersättning 
varierar från kommun till kommun. I vissa kommuner är varje insats 
förknippad med ett visst antal schablonminuter, och ersättning ges för varje 
enskild insats i enlighet med denna tidsuppskattning. I Båstads kommun har 
varje insats istället tilldelats ett visst antal timmar per månad, oavsett hur 
många gånger insatsen görs. Om en viss insats beviljas, får hemvården varje 
månad därför ersättning i enlighet med hur många timmar denna insats enligt 
schablonen tar i anspråk, multiplicerat med beloppet för insatsens pengnivå. 
De olika metoderna att applicera schablonersättning försvårar jämförelse 
mellan nivåerna på schablonerna. 

Ersättningen varierar beroende på om insatsen kategoriseras som "omsorg" 
eller "service". Den enda skillnaden i ersättning mellan omsorgsinsatser och 
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serviceinsatser är att serviceinsatser enligt kommunen bör utföras på dagtid 
och därför inte innefattar ah-ersättning, samt att serviceinsatserna anses 
kräva en lägre utbildningsgrad och därför utgår ifrån en lägre genomsnittslön. 
I en liten kommun som Båstad är denna teoretiska uppdelning inte möjlig utan 
alla typer av insatser utförs (åtminstone i hög utsträckning) i praktiken av 
samma personal. Båstads kommuns hemvårdspeng utgår liksom 
boendepengen ifrån kostnadsantaganden som togs 2012, förutom att 
lönejusteringar har gjorts årligen. För nivå på peng och prognosticerat och 
faktiskt utfall av antal timmar, se Tabell 13 i Appendix. Hemvårdspengen 
avser täcka samtlig verksamhet i hemvårdens med undantag för nattpatruller 
inom ordinärt boende, lokalhyra, momsintäkter, kostnader för el, 
uppvärmning och vatten, sop- och renhållning samt kostnader för hälso- och 
sjukvård, det vill säga sjuksköterskor, rehab, hemsjukvård eller andra 
verksamhetsområden. 

För- och nackdelar med resursfördelningsmodellen 

Diskussionen om för- och nackdelar med nuvarande resursfördelningsmodell 
kan delas in i två delar: dels frågan om fast kontra rörlig (volymbaserad) 
ersättning, dels frågan om beställar-/utförarmodell kontra integrerad 
förvaltning. 

Fast eller rörlig ersättning? 

I frågan om fast kontra rörlig ersättningsmodell finns såväl för- som nackdelar 
med dagens semi-rörliga (hälften av budgeten är ramfinansierad, hälften är 
pengbaserad) resursfördelningsmodell inom vård- och omsorg. En svaghet 
med systemet är att pengberäkningen blir känslig för små förändringar i 
antaganden av olika slag (både antaganden om hur lång tid en insats tar och 
antaganden om hur mycket en genomsnittlig timme/dygn kostar). Om 
kostnaderna för verksamheterna vilar på antaganden som inte stämmer, 
innebär varje dygn eller timme en felmarginal som kan medföra avsevärda 
ekonomiska svårigheter på totalen. Om exempelvis antagandet för 
hemvårdens medarbetares månadslön skulle vara satt drygt 150 kronor för 
lågt, skulle det resultera i att hemvårdspengen blev två kronor för låg. Varje 
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utförd hemvårdstimme skulle då innebära en underbalansering om två 
kronor. 6 Detta kan tyckas marginellt, men eftersom antalet ersatta 
hemvårdstimmar år 2017 beräknas överstiga 150 000, hade ett sådant 
felaktigt antagande ensamt betytt över 300 000 kronor i förlorad täckning för 
hemvårdsutförarna under hela året. Att antagandena stämmer är därför av 
högsta vikt. Kostnadsantaganden får inte heller innehålla kostnader som inte 
är knutna till volymen. Hemvårdens kringtid, som diskuteras vidare på sida 
53, måste likaså fortlöpande uppdateras då strukturen på exempelvis 
brukarnas geografiska placering eller mängden insatser de får per 
hemvårdsbesök, avgör hur stor andel av tiden som är kringtid. Ett annat 
viktigt antagande är hur lång tid olika insatser i hemvården tar hos vård- och 
omsorgstagaren. Som beskrivits bestäms detta genom tidsschabloner, som 
uppskattar tidsåtgången för varje typ av hemvårdsinsats genom ett antaget 
antal timmar per månad och insats. I verksamheten kommer det alltid finnas 
vård- och omsorgstagare för vilka insatserna tar kortare eller längre tid än vad 
som bestämts i schablonen, och vissa vård- och omsorgstagare kommer 
behöva färre insatser per månad och andra fler. Detta är inte ett problem så 
länge det totala genomsnittliga utfallet avspeglar den faktiska verksamheten. 
Skulle strukturen på antalet insatstyper eller vårdtyngden hos brukarna 
däremot förändras över tid utan att schablonerna uppdateras i enlighet med 
detta, kommer den verkliga tidsåtgången avvika från den genom schabfonerna 
antagna tidsåtgången, och ersättningen kommer därmed bli felaktig. Ett 
förslag på en justering av schablonen som bland annat innefattar en möjlighet 
att inkludera dubbelbemanning har varit uppe i Båstads vård- och 
omsorgsnämnd under 2016. Förslaget antogs av vård- och omsorgsnämnden 
men efter avslag av Kommunstyrelsen drogs det tillbaka med motiveringen att 
det är en fråga för kommunfullmäktige då hela kommunens ekonomi skulle 
påverkas. Istället föredrogs det att invänta resultaten från vård- och 
omsorgsverksamhetens genomlysning. 

Ett vidare antagande i schablonen är att insatserna alltid utförs av en person, 
medan det i intervjuer har kommit fram att insatserna i allt större 
utsträckning fordrar två personer. Utöver detta kan det ifrågasättas huruvida 
en särskiljning på insatser av service respektive personlig omvårdnad är 

6 
Antagandet om hemvårdens månadslön låg 2017 på 25 375 kr för omsorg och 24 235 kr för 

service, exemplet ovan är för omsorg. 
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motiverad på grundval av olika genomsnittslön och utbildningsgrad i en 
kommun av Båstads storlek, då samtliga insatser i långtgående utsträckning 
utförs av samma personal. 

En annan nackdel med en volymbaserad ersättning är att om prognosen för 
beläggning eller hemvårdstimmar indikerar att efterfrågan kommer att vara 
hög men utfallet blir lågt, anställs personal som enhetscheferna vid månadens 
slut inte får täckning för. En möjlig lösning på detta problem hade kunnat vara 
att enheter som i praktiken har låg efterfrågan är flexibla i sin bemanning och 
kan låna ut personal till enheter med högre efterfrågan. 

En fördel som lyfts med pengbaserade ersättningar är att verksamheterna får 
täckning för de kostnader som de kan påverka samtidigt som det ekonomiska 
utfallet inte är beroende av faktorer som verksamheten inte kan påverka. Till 
det senare rör exempelvis den totala volymen timmar /platser som 
biståndsenheten beviljar. Pengbaserade system har också i praktiken ofta 
inneburit en förbättrad tillgänglighet för vård- och omsorgstagare då 
utförarverksamheten inte har incitament att minimera tillgängligheten. 

I intervjuer har framförts att det råder oklarhet kring vad som omfattas av 
boendepengen. Eftersom boendepengen ska täcka all verksamhet på 
boendena, kan frågan ställas vad som ingår i "allt". Som exempel har 
promenader med vårdtagarna nämnts. Det finns en känsla av bristande 
tydlighet och transparens gällande vad som faktiskt ingår i boendepengen och 
hur den beräknats. Samtidigt är ersättningen för ett boendedygn samma för 
alla vårdtagare inom samma kategori, trots att vårdtygden kan skilja sig åt 
drastiskt inom kategorier. 

Fördelar och nackdelar med en fast ersättningsmodell (rambudget, anslag 
eller dylikt) är till stora delar de omvända jämfört med en pengbaserad 
modell. Fördelen är ofta en ökad tydlighet för utförarverksamheten att "allt 
ingår" och en större flexibilitet att skifta resurser mellan olika områden. En 
fast modell blir också mindre känslig för tillfälliga variationer i efterfrågan och 
därmed en något bättre planeringshorisont. Nackdelen är att fasta 
ersättningsmodeller historiskt har haft en tendens att innebära försämrad 
tillgänglighet då utförarverksamheterna har incitament att utföra så få timmar 
som möjligt för vård- och omsorgstagaren. Det bör också nämnas att de 
verksamheter inom vård- och omsorg som enbart är ramfinansierade, men 
som har en volymberoende kostnads bas (exempelvis stöd och omsorg) idag 
efterlyser en större flexibilitet i ersättningsmodellen där de ges möjlighet att 
utöka sin verksamhet när de bistånds bedömda behoven ökar. 
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För Båstads kommuns del tycks resursfördelningsmodellen inte fullt ut ha 
kunnat avhjälpa verksamhetens känslighet för svängningar i vårdvolymen. 
Tvärtom påverkar antalet beställda hemvårdstimmar och boendedygn utfallet 
för de respektive enheterna i hög utsträckning. I årsredovisningarnas 
förklaringar av de ekonomiska resultaten återkommer vid upprepade tillfällen 
antalet hemvårdstimmar och boendedygn som förklaringsfaktorer till 
budgetavvikelserna, se 
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Tabell 12 på sida 103. Våra observationer av verksamheten antyder att det 
från beställarens sida är enkelt att anpassa ekonomin, medan det blir 
svårigheter för utförarna både i de fall då beställningarna ligger över och 
under den budgeterade nivån. När antalet beställda timmar blir lägre än 
prognosticerat, sjunker ersättningen medan schemaläggningen för personalen 
i dagsläget inte har förutsättningar att smidigt kunna följa med. När antalet 
beställda timmar blir högre än prognosticerat, uppstår problem att hitta 
tillräcklig personal att utföra tjänsterna, dels på grund av oflexibel 
schemaläggning, dels på grund av den betydande personalbristen. Detta 
resulterar många gånger i övertid och extern bemanning, och att enheter går 
med förlust trots högre ersättning. I Figur 33, Figur 34, Tabell 13 och Tabell 14 
kan observationen göras att beställarenheten oftast redovisar överskott när 
volymen blivit lägre än budgeterat och går med underskott när volymen blivit 
högre än budgeterat, medan utförarenheterna vid flera tillfällen haft 
underskott trots att volymen blivit högre än budgeterat, år 2015 för 
hemvården och 2015 och 2016 för boende. När volymen istället blivit lägre än 
budgeterat har underskott uppstått på grund av den lägre ersättningen. 

Sjukvården var tidigt ute med att gå ifrån anslag:sfinansierad verksamhet till 
olika former av peng-, kapiterings- eller styckersättningar. Utvecklingen har 
ofta motiverats som ett medel för att öka tillgängligheten både i primärvården 
och på sjukhus. På senare år har utvecklingen gått åt motsatt håll där flera 
stora sjukhus (exempelvis i Region Skåne, Stockholms läns landsting (SLL) och 
Region Uppsala) gått ifrån ersättning per styck eller per behandling till mer 
eller mindre fasta anslag per år. I SLL där en hög grad av ersättningen till 
primärvården baserades på besöksersättning har ett skifte skett till högre 
andel kapiteringsersättning (ersättning per listad patient). Motiveringen till 
förändringarna var bland annat en ökad kostnadskontroll men också en ökad 
handlingsfrihet för verksamhetschefer att genomföra nödvändiga 
prioriteringar. En annan motivering till att gå mot helhetsersättningar är att 
öka förutsättningarna för att skifta från sena till tidiga insatser. Vård- och 
omsorgsverksamheten i Båstads kommun har samtidigt begränsade 
möjligheter att påverka vilken volym av biståndsbedömda insatser som ska 
ges. En väl utbyggd och väl fungerande hemvård kan samtidigt vara ett 
alternativ till dyrare permanenta särskilda boendeplatser. En fortsatt 
utveckling i denna riktning skulle sannolikt drivas enklare med ett förändrat 
pengsystem (exempelvis en peng per individ över 80 år i kommunen) eller 
med anslagsfinansiering. 

I detta sammanhang skulle vi vilja sammanfatta några av Lumells 
nyckelinsikter från att ha arbetat med ersättningsmodeller i kommuner och 
landsting i över 30 projekt under de senaste fem åren: 
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1. Processen runt ersättning- och finansiering av hälso- och sjukvård och 

omsorg är viktigare än ersättningsmodellens konstruktion. En 
välfungerande dialog mellan politiker, beställare och utförare är en 
generell framgångsfaktor där en utebliven dialog och förståelse för de 
olika aktörernas roller och drivkrafter kan göra att man misslyckas 
med varje ersättningsmodell - oavsett hur bra den framstår i teorin. 

2. Det är viktigt att ta hänsyn till ersättningsmodellernas båda 
huvudsakliga syften: (1) att resurssätta vård- och omsorgen, och (2) 
att styra vård- och omsorg. Oavsett hur goda styrprinciper och mål som 

ersättningsmodellen utgår ifrån, kommer den aldrig att fungera om de 

medel som fördelas är alldeles för små för att bedriva verksamheten. 
3. Ersättningsmodeller uppfattas ha en central roll i styrsystemen och 

påverkar verksamheternas arbete. Ersättningsmodellers upplevda 
effekter är dock ofta ett resultat av strukturella utmaningar inom vård
och omsorg eller begränsande resursramar snarare än 
ersättningsmodellerna i sig. 

4. Uppfattningen om hur ersättningsmodeller bör utformas och hur de 
olika komponenterna i ersättningsmodeller styr varierar. En alltför 
detaljerad styrning upplevs dock begränsa medarbetares professionella 

drivkrafter. 

Beställar-/utförarmodell eller integrerad verksamhet? 

Motivet till en uppdelning i beställare och utförare finns beskrivet av bland 
andra Ekonomistyrningsverket, som skriver: "Upphandling av tjänster på 

marknaden förutsätter en åtskillnad mellan beställare och utförare. I vissa 
sektorer får såväl egna produktionsenheter som privata företag konkurrera om 

uppgiften som utförare, medan det i andra endast finns privata utförare. 

Internationella studier har pekat på att en uppdelning av funktionerna 

beställare och utförare leder till att kundernas behov uppmärksammas i högre 

utsträckning och att mindre hänsyn tas till utförarnas intressen än när en och 
samma enhet agerar som både beställare och utförare. Med en 

beställarutförarmodell kan beställarna påverka utförarna å kundernas vägnar 

genom att ställa krav på service och kvalitet." (Ekonomistyrningsverket, 2016), 
(Domberger, 1998). 

Tillskapandet av beställar- och utförarmodeller är samtidigt vanligare i stora 
kommuner än i små kommuner. Detta har förklarats med att den fasta 
organisationskostnaden för den uppdelade modellen blir svår för en liten 
kommun att bära ekonomiskt. Företagens etableringsvilja har också setts vara 
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lägre i kommuner med ett litet befolkningsunderlag vilket ytterligare minskar 
motivet för att skapa en beställar-/utförarmodell (Jordahl, 2013). 

Rent organisatoriskt är vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
indelad i beställare och utförare. Samtidigt är Båstads kommun en liten 
kommun, och i princip hela verksamheten bedrivs i egen regi och både 
beställarenheten och utförarenheten ryms inom vård- och 
omsorgsverksamheten, där vård- och omsorgschefen är chef över beställar
och utförarverksamheten. Det kan ifrågasättas om en resursfördelningsmodell 
av denna typ i en så pass liten kommun bidrar till att uppfylla syftet med en 
beställar- och utförarmodell, då gränsdragningen mellan beställare och 
utförare ändå är vag. 

Utifrån intervjuer är vår bild att beställar-/utförarindelningen inte spelar så 
stor roll i praktiken eftersom de ryms inom samma verksamhet. Modellen 
verkar i dagsläget framför allt utgöra en pedagogisk utmaning för hur resultat 
för verksamheten ska presenteras, men uppfattas varken bidra med något 
större värde eller kosta särskilt mycket i administrativ belastning. Givet andra 
utmaningar som kommunen har att hantera de kommande åren uppfattar vi i 
denna genomlysning inget större behov av en omfattande 
organisationsförändring. De förbättringsarbeten som rekommenderas går att 
genomföra oavsett om verksamheten drivs som en integrerad verksamhet 
eller (på pappret) uppdelat i beställare och utförare. 

Även på detta område går vissa paralleller att göra med utvecklingen inom 
landsting och regioner. I bland annat Stockholm, Östergötland och Skåne går 
att se en trend mot ett ökat fokus på "ägarstyrning" (det vill säga integrerad 
verksamhet) istället för "beställarstyrning". 

Vi föreslår att Båstads kommun fortsätter utredningen av denna fråga. 

3.4 Möjliga förklaringsfaktorer till underskottet 

Stora delar av underskottet kan förklaras av kostnader 

som inte eller enbart delvis ingår i budgeten 

En bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksamhetens underskott är 
att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknar täckning i 
verksamhetens budget. 
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1) Semesterlön för timanställda 

Vård- och omsorgsverksamheten är till stor del beroende av timanställda, 
bland annat på grund av att en betydande del av arbetstiden utförs på 
obekväma arbetstider och/eller åberopas med kort varsel. 2016 utgjorde den. 
arbetade tiden av timanställda en knapp fjärdedel av de heltidsanställdas 
arbetstid. Vidare är vård- och omsorg en verksamhet som mot bakgrund av 
sina svårigheter kring rekrytering i stor grad har behövt förlita sig på 
timanställningar. De timanställda har också som en del av sina avtal rätt till 
semesterlön, vilken kollektivavtalsenligt betalas ut i lönekuvertet för varje 
utbetalad timme. För vård- och omsorgsverksamhetens del i Båstads kommun 
uppgick dessa kostnader till drygt 2,6 miljoner kronor under 2016. 
Semesterkostnaderna är emellertid inte inkluderade i verksamhetens budget. 

Figur 22. Kostnader för timanställdas semesterlön, miljoner kronor 2011-2016 
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Not: Skillnaderna över tid kan bero på att man ev. flyttat kostnadskonto 2015. 
Källa: Båstads kommuns sa ldostatistik, Lumell-analys. 

2} Indexuppräkningar för hyresavtal 

Wl6 

Vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun hyr sina lokaler av det 
kommunala företaget Båstadhem AB. De totala hyreskostnaderna uppgick 
under 2016 till drygt 16 miljoner kronor (med Åslidens äldreboende 
borträknat). När lokalerna hyrs av Båstadhem, ingår i kontraktet en 
uppräkning av hyresindex enligt KPI (Konsumentprisindex, som mäter svensk 
prisutveckling, höjdes under 2016 med cirka två procent). Varje år blir 
hyrorna därmed något dyrare. Budgeten för vård- och omsorgsverksamhetens 
hyror anpassas däremot inte utifrån de förhöjda kostnader som detta innebär. 
2016 motsvarade denna indexuppräkning cirka 90 000 kronor. Det innebär 
att dessa pengar sparats in genom effektivisering av annan verksamhet. Denna 
budgeteringsprincip gäller samtidigt för alla Båstads kommuns verksamheter, 
och är inte specifik för vård- och omsorgsverksamheten. 
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3) SITHS-kort 

De flesta anställda i Båstads kommun ska ha ett ID-kort för identifiering och 
entre. Detta kort kallas SITHS, och är det verktyg som utöver de anställda 
också används av uppdragstagare inom landsting, kommun och privata 
vårdgivare för att uppfylla kraven på stark autentisering. Kort behöver 
beställas för nyanställda och förnyas vart femte år. Eftersom vård- och omsorg 
är en personalintensiv verksamhet, blir kostnaderna för korten betydande, 
och uppgick under 2016 till cirka 75 000 kronor. Kostnaderna för dessa kort 
är dock inte inkluderade i varken rambudget eller peng. Det innebär att dessa 
pengar sparats in genom effektivisering av annan verksamhet. 

4} Kringtid i hemvården 

En viss andel av hemvårdspersonalens tid tillbringas med nödvändighet 
utanför vårdtagarens hem, även om den "egentliga" verksamheten ligger hos 
vård- och omsorgstagaren. Denna tid utgörs av bland annat transporter till 
och från vård- och omsorgstagarens hem, men också av administrativt arbete 
(varav en del är lagstadgat administrativt arbete), arbetsplatsträffar, 
utbildning, utvecklingsarbete och andra för verksamheten nödvändiga 
aktiviteter. Sådan tid kallas "kringtid". För varje beviljad hemvårdstimme görs 
ett påslag för denna tid i uträkningen för hemvårdspengen. Kringtiden innebär 
andelen av den totala ersättningen som ska utgöras av tid som inte förlagts 
hos vård- och omsorgstagaren. Båstads kommuns kringtid är satt till 25 
procent, vilket innebär att tre fjärdedelar av hemvårdens tid förväntas 
tillbringas hos vård- och omsorgstagaren, och en fjärdedel av den ersättning 
hemvårdsutförarna får för sitt arbete utgörs av kringtid. Eftersom 
hemvårdstimmarna är så många till antalet, resulterar en liten förändring i 
kringtiden i stora ekonomiska utfall. Om kringtiden hade legat fem 
procentenheter högre, alltså på 30 procent istället för 25 år 2017, hade detta 
resulterat i knappt fyra miljoner extra i intäkter för hemvårdsutförarna, se 
Tabell 11. 

Kringtiden har stor betydelse för om den samlade ersättningsnivån är 
rättvisande. Båstads kommun använder för sin uträkning av hemvårdspengen 
en modell som tagits fram av SKL. I samband med framtagande av denna skrev 
SKL: "Uppskattningen av kringtiden bör vara baserad på faktiska förhållanden, 
vilket förutsätter att kommunen beräknar hur stor procentandel av 
personalens arbetstid som kringtiden utgör" (SKL, 2009). 

I Båstads kommun tycks en politisk ambition om 75 procent brukartid ha 
legat till grund för bestämmandet av kringtiden, snarare än en uppmätning av 
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de faktiska tidsförhållandena. I flera andra kommuner utförs mätningar för att 
säkerställa att kringtiden är realistisk, exempelvis i Helsingborg och Borås. I 
vissa kommuner varierar kringtiden beroende på de geografiska avstånden, 
till exempel i Simrishamn och Sölvesborg. Sett ur ett nationellt perspektiv kan 
25 procents kringtid anses vara lågt. Av 68 av SKL tillfrågade kommuner låg 
kringtiden mellan 26 procent och 53 procent, med ett snitt på 37 procent. 
Genomsnittet för hemtjänster i egen regi är enligt kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada 51 procent år 2016. 

5) Bemanning för särskilt boende 

När en vårdtagare går bort, upphör inte arbetet omedelbart för personalen på 
särskilda boenden. Bemanningen kan heller inte anpassas direkt, utan 
schemaläggning och planering utförs liksom i andra verksamheter en tid i 
förväg. Av detta skäl har andra kommuner, exempelvis Ängelholm, byggt in en 
"fördröjning" av ersättningssystemet, så att boendepengen fortsätter ge 
utförarna ersättning för vårdtagaren även efter dennes bortgång. I Båstads 
kommun försvinner emellertid boendepengen direkt. Detta försvårar för 
personalen inom särskilt boende, där det i dagsläget redan råder 
personalbrist. En indragen ersättning utan möjlighet till schemaanpassning 
försvårar inte bara den ekonomiska situationen för utförarna, utan även 
målsättningen om att uppfylla rekommenderad bemanning. Kostnaden för att 
låta boendepengen fortlöpa i två dygn efter att en vårdtagare gått bort 
uppskattar vi till knappt 500 000 kronor.7 

I nuläget beskrivs situationen för bestämmandet av bemanning inom särskilt 
boende som så att personaltätheten sätts utifrån en bestämd budget med 
avstamp i boendepengen, snarare än att vård- och omsorgstagararnas behov 
av insatser och därmed behov av bemanning avgör boendepengen. Samtidigt 
sätts boendepengen per dygn utan att hänsyn tas till de olika vårdtagarnas 
varierande behov. Brister i information kring vilka slags verksamheter som 
faktiskt ingår i ersättningen har också uppmärksammats. 

7 Uppskattat belopp baserat på antalet bortgångna vårdtagare år 2016 {159 personer} multiplicerat 

med ett uppskattat genomsnittspris för ett vårddygn på 1 500 kronor, multiplicerat med 2. 
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6} Bi/kostnader för hemvården 

Bilar är viktiga för vård- och omsorgsverksamheten. För all vård och service 
utanför särskilt boende måste personalen transporteras till brukarna. 
Hemvården som åker ut till vård- och omsorgstagare i ordinärt boende är en 
särskilt bilintensiv verksamhet. År 2012 byttes ägandeförhållandena för bilar 
inom vård- och omsorgsverksamheten utifrån kommunens beslut från att vara 
i organisationens ägo till att leasas. Som en följd av detta höjdes 
leasingkostnaderna drastiskt, och därmed också de för vård- och 
omsorgsverksamheten totala kostnaderna. På fem år har kostnaderna gått 
från ungefär två miljoner till knappt fyra miljoner, det vill säga nästan 
fördubblats. Det är kostnaderna för hyra och leasing av bilar som har drivit 
dessa kostnader, vilken är synligt i Figur 23. 

Figur 23. Kostnader för bilrelaterade objekt, tusentals kronor 2011-2016 
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Not: Notera att de totala bilkostnaderna inte har ökat för kommunen som helhet, utan bara 
för vård- och omsorgsverksamheten, på grund av att kostnadsansvaret fallit på vård- och 
omsorg sedan bilarna började leasas. 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, Lumell-analys. 

I hemvårdspengen ingår bilkostnader, så att ersättningen för varje 
hemvårdsinsats är avsedd att ge ersättning för bilkostnaderna. De 
kostnadsuppgifter som ligger till grund för hemvårdspengen har emellertid 
inte justerats efter att ägandeförhållandena i kommunen förändrades. På så 
sätt har de förhöjda leasingkostnaderna inte räknats med i hemvårdspengen. 
Skillnaden mellan de faktiska bilkostnaderna och de ersatta bilkostnaderna 
uppgick 2016 för hemvården till cirka 1,2 miljoner kronor. Detta är en 
kostnad som vård- och omsorgsverksamheten står för, trots att det inte finns 
några tecken på att bilkostnaderna för kommunen som helhet har höjts. Det 
som har skett är istället en omfördelning av kostnadsansvaret från kommunen 

55 



till verksamheten, utan att budgeten har anpassats enlighet med denna 
omfördelning. 

7) Semesterdagar 

De i Båstads kommun anställdas rätt till betald semester regleras via 
kollektivavtalet. Antalet semesterdagar i avtalet beror på den anställdes ålder. 
Upp till året den anställde fyller 40 år är antalet semesterdagar per år 25, och 
därefter är den 31 dagar per år upp tills året den anställde fyller 50. Anställda 
över 50 år har rätt till 32 dagars semester per år. Utöver detta får anställda 
som tar ut semesterdagar ett extra lönetillägg som kallas semestertillägg. 
Semestertillägget är också beroende på lönen, vilken i regel höjs med 
arbetserfarenhet. 

Genom kollektivavtalets utformning korrelerar vård- och 
omsorgsverksamhetens kostnader för semesterlön med de anställdas ålder. 
Vid den årliga budgeteringen har dock historiskt gjorts ett antagande om att 
alla anställda alltid har 25 dagars semester. Bland tillsvidareanställda inom 
vård- och omsorg i april 2017 var dock det genomsnittliga antalet 
semesterdagar 29,9, då 73 procent av de anställda var över 40 år och därför 
har rätt till mer än 25 semesterdagar årligen. Den totala åldersstrukturen för 
tillsvidareanställda i april 2017 kan ses i Figur 24. 

Den faktiska utbetalningen för vård- och omsorgsverksamhetens semesterlön 
var 2016 cirka 12,7 miljoner kronor. Om den åldersfördelning som gällde för 
tillsvidareanställda i april 2017 appliceras, hade skillnaden 
semesterutbetalningarna för de faktiska förhållandena kring antalet 
semesterdagarna och antagandet om 25 semesterdagar varit ungefär två 
miljoner kronor. Justeras åldersstrukturen på ett sådant sätt att alla 
tillsvidareanställda har 25 semesterdagar, hade kostnaden nämligen uppgått 
till cirka 10,7 miljoner kronor. På grund av antagandet om 25 dagars semester 
är detta uppskattningsvis den summa Båstads kommun har budgeterat vård
och omsorgsverksamheten med. Vård- och omsorgsverksamheten får med 
andra ord inte full täckning för den semesterersättning som de genom 
kollektivavtalet betalar ut, på grund av personalens åldersstruktur, utan 
ungefär två miljoner kronor för lite. En kontrollräkning av vård- och 
omsorgsverksamhetens ekonom har kommit fram till en 
kostnadsuppskattning i närliggande storleksordning. 

Eftersom personalens åldersstruktur kan förändras över tid anpassas i andra 
kommuner löpande budgeten för semesterutbetalningar. I Landskrona avgör i 
likhet med Båstad den anställdes ålder huruvida denne är berättigad till 
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mellan 25 och 32 semesterdagar, och budgeten anpassas därefter. I 
Helsingborg kontrolleras åldersstrukturen bland personalen för detta 
ändamål årligen. 

Figur 24. Åldersfördelning och antal berättigade semesterdagar bland 
tillsvidareanställda i Båstads kommun, april 2017 
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Not: Kostnaderna för semesterutbetalningar är från år 2016, medan åldersstatistik är från 
april 2017: antagande om likvärdighet mellan 2016 års anställda och anställda i april 
månad 2017. Antalet semesterdagar gäller dessutom från och med det år man fyller, så 
att analysen i själva verket underskattar det faktiska utfallet. 

Källa: Hypergene, Båstads kommuns lönetransaktionssystem, Lumell-analys. 

8} Kökshyra 

Skogsliden är ett äldreboende i Båstads kommun för somatik, demens och 
korttid med totalt 54 platser. På Skogsliden finns ett välrenommerat kök, som 
vann Arlas Guldko för bästa seniormatglädje 2017. Köket drivs av Båstads 
kommuns verksamhetsområde för Teknik och service. Utöver mat för vård
och omsorg lagar köket också mat för en Montessoriskola. Vård- och 
omsorgsverksamheten står dock för samtliga hyreskostnader av köket. 
Hyreskostnaderna för Skogsliden uppgick 2016 efter rensning för 
hyresintäkter från vårdboenden till cirka 4,5 miljoner kronor. Samtidigt finns 
en uppskattning om att Skogslidens kök upptar cirka 8,5 procent av 
Skogslidens totala lokalyta. Därmed torde hyreskostnaderna för köket ligga på 
ungefär 380 000 kronor. Denna intäkt får dock inte vård- och 
omsorgsverksamheten, utan hela lokalhyran betalas från vård- och omsorg till 
Båstadhem. Det bör justeras. Huruvida finansieringen av kökshyran sker 
genom ramväxling eller höjda måltidsavgifter är i slutändan av mindre 
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betydelse, men den nuvarande situationen innebär att kommunen inte har 
kännedom om den totala kostnaden för måltiderna som tillagas i kommunen 
och vård och omsorg står för den del av hyreskostnades som borde bäras av 
extern part. 

En budgethöjning om ungefär tio miljoner kronor behövs för att 
täcka vård- och omsorgsverksamhetens faktiska kostnader 

Sammantaget behövs en budgethöjning om drygt tio miljoner kronor för att 
möta de faktiska kostnader som åligger vård- och omsorgsverksamheten. 
Några kostnader har som tidigare nämnts inte alls inkluderats i budgeten, 
medan andra ingår, fast med kostnadsantaganden som kan ifrågasättas. Tabell 
9 sammanfattar underbalanseringen i vård- och omsorgsverksamhetens 
budget utifrån diskussionen ovan. Indexuppräkningarna för hyresavtal ingår 
inte här, eftersom detta är något som görs för hela verksamheten och inte bara 
vård- och omsorg specifikt. Notera att denna budgetering hade inneburit en 
omfördelning av kommunens resurser till vård- och omsorgsverksamheten, 
och inte en kostnad för kommunen som helhet. 
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Tabell 9. Kostnader som antingen inte ingår, eller bara delvis ingår i vård- och 
omsorgsverksamhetens budget, kronor 

1) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Totalt 

* 

Not: 

Ingår i 
Kostnad b d t Belopp u ge en 

Semesterlön för timanställda Nej 2 600 000 

Indexupprälmingar för 
Nej 90 000 

hyres avtal 

SITHS-kort Nej 75 000 

Kringtid i hemvården* Delvis 3 850 000 

Bemanning för särskilt boende Delvis 500 000 

Bilkostnader för hemvården Delvis 1200 000 

Semesterdagar Delvis 2 000 000 

Kökshyra Delvis 380 000 

10 605 000 

Inkluderar en höjning om 1 kr per hemvårdstimme på grund av höjd semesterersättning, 
för 2016 års hemvårdstimmar. 
Indexuppräkningen för hyror är borttagen då detta är praxis inom kommunens alla 
verksamhetsområden. 

Det finns också betydande besparingsmöjligheter inom 

verksamheten 

Samtidigt som ett antal antaganden om kostnader i budgeten kan ifrågasättas, 
har en rad områden med besparingsmöjligheter identifierats under 
genomlysningen. Till skillnad från en omfördelning av kommunens resurser 
genom en budgetanpassning för vård- och omsorgsverksamheten, hade 
sådana besparingar inneburit nettobesparingar för kommunen som helhet. 

1} Verksamhetseffektivisering 

Den största resursen, men också kostnadsdrivaren, inom vård- och 
omsorgsverksamheten, är personalen och hur de tillbringar sin tid. Under 
genomlysningen har en rad områden uppmärksammats där personalens 
tidsåtgång kan förläggas på ett bättre sätt. En sådan 
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verksamhetseffektivisering hade förutom ett mer effektivt utnyttjande av 
tiden med mer brukartid som resultat kunnat innebära sänkta kostnader för 
övertid, vikarier, timanställda och i längden sjukskrivningar. 

Både inom planering och utförande av verksamheten tros betydande potential 
för effektivisering finnas. Denna effektivisering skulle till viss del kräva en 
kortsiktig resursinvestering, men har också potential att låta de anställda 
förlägga om sin arbetstid till mer väsentliga och för arbetet viktigare områden. 

Några konkreta effektivitetsbrister har bland annat uppmärksammats inom 
följande områden: 

1) Rutiner och mjukvara för schemaläggning, som i dagsläget är 
tidskrävande. 

o Timecare: Ett återkommande tema i intervjuer med 
verksamheterna har varit att schemaläggningen är 
tidskrävande och ineffektiv. Exempelvis finns inom hela 
verksamheten ett system med önskeschema där all personal 
får komma med önskemål om vilka dagar och tider de önskar 
arbeta, genom systemet Timecare. Personalen går själva in i 
schemaläggningssystemet och lägger sina önskemål, som 
sedan koordineras av schemaläggaren. Denna organisation är 
tidskrävande eftersom personalen ska lägga tid på att själva 
planera och lägga sitt schema, önskningarna ska koordineras 
med varandra och utifrån verksamhetens förutsättningar 
(samtidigt som det har uttryckts i intervjuer att personalens 
önskemål ändå sällan kan tillgodoses). 

o Alpha e-planering: Det har också observerats att den 
hemvårdsenhet som inte går med ekonomiskt underskott 
också använder ett annat resonemang kring schemaläggning 
än de övriga hemvårdsenheterna, då de inte utgår från 
schablontid, utan från faktisk genomsnittlig arbetad tid per 
insats/vård- och omsorgstagare och har som enda enhet 
historik av att mäta tid). Denna planering kan ske genom Alpha 
e-planering. 

2) Ineffektiva körrutter i hemtjänsten. Hemtjänstens körrutter utgår 
idag ifrån en föråldrad geografisk indelning, i stället för exempelvis 
(databaserad) ruttoptimering. En optimal ruttplanering hade utifrån 
hemvårdsgruppernas geografiska placering och brukarnas adresser 
förlagt körningarna på ett sätt som maximerade brukartiden genom 
att de hemvårdsgrupper som är placerade i en brukarkrets närhet 
exempelvis besöks under samma körning. Den skulle minimera 
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onödiga transportsträckor som kan uppstå genom att exempelvis en 
hemvårdsgrupp undviker närliggande vård- och omsorgstagare och 
istället besöker vård- och omsorgstagare längre bort för att 
ansvarsområdet är lagt på ett sådant vis. I intervjuer har det 
framkommit att det idag går åt för omvägar på grund av en geografisk 
indelning som inte tar för hemvården relevanta aspekter i åtanke, 
såsom brukarnas eller hemvårdsgruppernas placeringar. Detta leder 
inte bara till ineffektivt tidsutnyttjande för personalen, utan också till 
mindre tid hos brukarna. Ett arbete med ruttoptimering kan bedrivas 
såväl med datorstöd som manuellt. 

3) Intranät med bristande struktur. I intervjuer med flera enhetschefer 
och företrädare för verksamheterna har kommunens intranät lyfts 
fram som ett problem. Intranätet är ett kommuninternt datanätverk i 
vilket bland annat rutiner och andra viktiga dokument återfinns. 
Sökfunktionen för intranätet är dock undermåligt, så att onödig 
tidsåtgång sker för att eftersöka rutiner och dokument. Det har i 
intervjuer också framgått att det inte finns någon struktur för var vad 
kan hittas, eller var dokument ska dokumenteras, enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetsledning, se SOFS 2011:9. Det 
finns inget effektivt kvalitetsledningssystem som säkerställer denna 
stuktur. 

4) Journalsystem som leder till dubbeldokumentering. 
Journalsystemet Safecare har, främst av intervjuade sjuksköterskor i 
verksamheten, lyfts upp som en effektivitetsbrist, som kräver stor 
tidsåtgång. På grund av att journalsystemet inte är fullt uppdaterat 
måste dokumentering ske flera gånger, och skickas ut via mail efter att 
dokumentering skett. Sådana funktioner hade i en uppdaterad version 
kunnat ske automatiskt. Att mail skickas ut bidrar inte bara till att tid 
avsätts för att skriva mail flera gånger om, utan också till att flera mail 
måste läsas igenom, eller att mail missas eftersom så många mail 
skickas ut. I likhet med intranätet saknas ett effektivt 
kvalitetsledningssystem som säkerställer ett fungerande 
j ournalsystem. 

5) Allmänna förbättringsmöjligheter för att utnyttja personalens 
kompetens, genom exempelvis delegering och effektivt 
utrustningsutnyttjande. Vård- och omsorgsverksamheten präglas i 
allmänhet av personalbrist, varför ett effektivt och optimalt 
resursutnyttjande av befintlig personal blir särskilt viktigt. I intervjuer 

har bland annat lyfts fram att undersköterskor får stå i kö för 
matvaruinhandling i hemtjänsten, eller tillbringar tid på städning eller 
annan verksamhet som hade kunnat utföras av annan personal som 
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det råder mindre brist på, alternativt inte alls utföras av kommunen då 
dessa tjänster i allt större utsträckning finns i samhället i stort. 
Kommunens uppdrag är att bistå med det som inte kan tillgodoses på 
annat sätt. En utvidgning av delegering inom hemtjänsten har därför 
diskuterats i detta sammanhang, det vill säga att sjuksköterskor 
delegerar fler uppgifter till hemtjänstpersonalen. Vidare har det 
framkommit att sjuksköterskor tillbringar nämnvärd tid i bilar genom 
att samåka. Deras tid hade kunnat utnyttjas mer effektivt om 
administrativt arbete kan göras digitaliserat bilen för 
medpassageraren. 

6) Kvalitetsledningssystem för förbättringsmöjligheter inom 
verksamhetskontinuitet. Brister har framkommit vad gäller ett 
arbete för verksamhetens kontinuitet och kvalitet, för vilket en tydlig 
struktur saknas. Exempelvis finns ingen anställd för kvalitetsfrågor, 
med säkerställande kvalitet och kontinuitet som arbetsuppgift. 

2} lnköpseffektivisering 

Inköp utgör en betydande del av de totala kostnaderna i vård- och 
omsorgsverksamheten. Utöver köp av externa platser uppgick 
inköpskostnaderna år 2016 till cirka knappt 20 miljoner kronor (Åsliden 
borträknat), vilket utgör knappt åtta procent av de totala kostnaderna. Se 
Tabell 15 i Appendix för en mer detaljerad beskrivning av kostnaderna och 

dess indelningar. Samtidigt som kostnaderna är av betydande 
storleksordning, har en rad brister för rutiner, dokumentation och uppföljning 
av inköp förts fram i intervjuerna. Inom kommunen finns en policy om att alla 
inköp över 20 000 kronor bör, och alla inköp över 100 000 kronor skall 
konkurrensutsättas. Det finns dock ingen huvudansvarig för inköp och avtal 
inom vård- och omsorg som säkerställer en konkurrensutsättning, enhetlig 
dokumentering och uppföljning för avtal och inköp, och för kommunens 
upphandlare finns ingen översikt över vård- och omsorgs inköp. Det kan 
således ifrågasättas om alla avtal och inköp har konkurrensutsatts på ett 
korrekt sätt, och det finns ingen strukturerad metod för att följa upp hur 
kostnaderna är uppdelade, vilka avtal som har slutits och var invånarnas 
skattemedel i slutändan går till. Det farhågor om att gamla outnyttjade avtal 
fortfarande löper, då ingen helhetlig översikt finns. Båstads kommuns 
upphandlingsansvarige har uppmanat vård- och omsorgsverksamhetens 
chefer att erkänna och bekräfta kommunens policy om upphandling, men 
responsen för denna uppmaning var svag. Eftersom resurserna är stora, skulle 
enbart en liten effektivisering kunna få stort besparingsutslag. 
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3} Övertid 

Övertid innebär att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Som 
skäl för att övertid ska tas ut, ska det inträffat något oförutsett som gör att det 
krävs extra insatser. Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar 
(övertidsersättning) eller genom ledig tid (kompensationsledighet). Om en 
verksamhet har en stor andel övertid, kan detta tyda på att verksamheten har 
problem med schemaläggning,rekrytering eller sjukskrivningar. Övertid 
kostar i regel betydligt mer än ordinarie lön, och i Båstads vård- och 
omsorgsverksamhet uppskattas övertiden vara ungefär 2,15 gånger dyrare än 
ordinarie lön.8 Samtidigt har övertidsutbetalningarna inom verksamheten 
nästan fördubblats på två år och uppgick 2016 till 3,6 miljoner kronor vad 
gäller övertid för heltidsanställda, deltidsanställda och timanställda, se Figur 
25. Detta innebär att knappt två miljoner kronor hade kunnat sparas i rena 
påslagskostnader om övertiden helt hade kunnat undvikas. Utöver dessa 
kostnader indikerar forskning att övertid är förenat med hälsorisker och höjd 
sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2014). 

8 Uträkning: andel övertidsbetalningar som andel av ordinarie löneutbetalningar: 4,31 procent. 

Andel arbetad övertid som andel av arbetad ordinarie tid: 2 procent. 4,31/2=2,15. Gäller för 2016, 

data från Båstads kommuns saldostatistik. 
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Figur 25. Utveckling av övertidsutbetalningar i absolut penningvärde och som 
andel av totala personalkostnader, 2014-2016 
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Not: Med personalkostnader avses de kostnader som kategoriserats som personal, se Tabell 
17 i Appendix. 

Källa: Saldostatistik från Båstads kommun, arbetstid från Visma, Lumell-analys. 

4) Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro innebär förutom de mänskliga kostnader som medföljer även 
kostnader och konsekvenser för arbetsgivare, medarbetare och vård- och 
omsorgstagare. Arbetsgivaren är ur ett ekonomiskt perspektiv ansvarig för 
sjuklön de första två veckorna (varefter Försäkringskassan övertar 
betalningsansvaret), men frånvarande personal måste utöver detta också 
ersättas genom vikarier, ersättare eller annan personal i form av exempelvis 
övertid. På detta sätt kan befintlig personal därför överbelastas i och med 

större personalbrist. Brukarna blir dessutom lidande av en bristande 
kontinuitet personalen. Inom Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet har sjukfrånvaron ökat de senaste åren. 2016 låg den 
totalt på 7,5 procent. För kommun- och landstingsanställda i Sverige totalt låg 
sjukfrånvaron år 2016 på 5,3 procent. Sjukfrånvaron i Båstads vård- och 
omsorgsverksamhet var betydligt högre bland tillsvidareanställda (8,7 
procent) än bland visstidsanställda ( 4,3 procent). En dryg tredjedel av 
sjukfrånvaron var korttidsfrånvaro (där Båstads kommun är 
betalningsansvarig för sjuklön), se Figur 26. Sjuklönekostnaderna för enbart 
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denna frånvaro uppgick till knappt 2,5 miljoner kronor eller 2,3 procent av de 
totala lönekostnaderna.9 

Figur 26. Andel sjukfrånvaro och VAB av ordinarie arbetstid 2014-2016 och 
fördelning av sjukfrånvaro efter längd 2016 
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Not: Med sjukfrånvaro/VAB avses frånvarotid i timmar som andel av ordinarie arbetstid i 
timmar. Visstidsanställningar enligt Visma, 2016. 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, tidsstatistik samt Visma lönestatistik, Lumell-analys. 

5) Stöd och omsorg och LSS-utjämning 

I stöd- och omsorgsverksamheten ingår bland annat socialpsykiatri, 
gruppboenden inom lagen om stöd till vissa funktionshindrade, och personlig 
assistans. 

Socialpsykiatri 

Stöd och omsorg har hand om psykiatri enligt SoL. Detta bedrivs i egen regi 
inom den öppna vård och omsorgen, men Båstads kommun saknar 
psykiatriboenden. Vid behov köps externa platser från andra kommuner eller 
inom kommunen. Kommunen köper för närvarande Uuni 2017) in tre SoL
platser, varav en är från Ängelholms kommun och två är från Hagagården, ett 
privat boende i Båstads kommun. Kostnaderna för dessa externa platser har 
stigit de senaste åren, och uppgick 2016 till cirka 5, 9 miljoner kronor (varav 
1,2 miljoner kronor utgjordes av LSS-platskostnad), se Figur 27. Ökningen kan 

9 Till lönekostnader räknas månadslön för hel- och deltidsanställda, lön till timanställda, 

fyllnadsersättning, övertid och löner till beredskapsarbetare. 
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förklaras med att antalet köpta psykiatriplatser ökade från två till tre under 
2015, och till fyra under 2016. Detta betyder i genomsnitt drygt 4 000 kronor 
per dygn och helårsplats, se Figur 27. Kostnadsspannet sträcker sig från cirka 
2 000 kronor till cirka 8 000 kronor. Det finns en uppfattning inom kommunen 
och inom vård- och omsorgsverksamheten att dessa platser är dyra. Samtidigt 
är platserna så pass få att ett eget boende inte nödvändigtvis hade kunnat 
upprätthållas kostnadseffektivt med rätt kompetensförsörjning. 

Figur 27. Kostnader för externa LSS/Sol-platser 2013-2016 
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Not: Antalet vård- och omsorgstagare varierar både från år till år och inom olika år. 
Källa : Saldostatistik från Båstads kommun, Lumell-analys . 

LSS-verksamhet 

Det finns tre boenden inom stöd och omsorg, Aromagården, Myllefallet och 
Ängen (före detta "Tolvan"). Aromagården har för närvarande Quni 2017) fem 
personer i gruppboende. På Myllefallet bor tre personer med personlig 
assistans och två i gruppboende, medan Ängen är ett så kallat trapphus boende 
med 11-12 lägenheter. 

Myllefallet var tidigare en bostad med särskild service enligt LSS, lagen om 
stöd till vissa funktionshindrade. Myllefallet upprättades 1995 med fem 
fullvärdiga lägenheter om två rum med pentry samt gemensamhets- och 
personalutrymmen. Sedan 1996 användes en av lägenheterna som 
korttidsvistelseplats. Innan 2007 stod en av lägenheterna tom i flera år och en 
lägenhet blev omvandlad till annan särskilt anpassad bostad. Under 2008 togs 
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sedan ett politiskt beslut att omvandla samtliga lägenheter till 
assistansboende, det vill säga att de boende skulle få personlig assistans. Vid 
personlig assistans finansierar kommunen enbart verksamheten under de 20 
första timmarna (plus eventuell sjuklön för de anställda), därefter betalar 
Försäkringskassan. Det bestämdes sedan att Myllefallet återigen successivt 
skulle bli en gruppbostad genom att personlig assistans-ärendena i framtiden 
övergår till gruppboendeplatser när de tar slut. Delvis beror detta på att det 
har visat sig omöjligt att bedriva verksamheten kostnadseffektivt för enbart 
två personer inom ett gruppboende. I nuläget upptas tre av de fem platserna 
på Myllefallet av personer med personlig assistans, och de resterande två 
platserna är grupp boendeplatser 

LSS-utjämning 

Eftersom svenska kommuner enligt lag måste erbjuda stöd och service till 
funktionshindrade, har Försäkringskassan en metod för att säkerställa att 
kommuner med låga kostnader och få insatser kompenserar kommuner med 
höga kostnader och fler insatser. Det betyder att en kommun blir relativt 
förfördelad när antalet gruppboendeplatser stiger, eftersom detta tar upp 
resurser från kommunen. När antalet gruppbostäder minskade till fördel för 
personlig assistans finansierat av Försäkringskassan, blev sannolikt därför 
avgiften till LSS-utjämningssystemet för Båstads kommuns del högre. 

För LSS-utjämningen tar alla Sveriges kommuner fram statistik som bland 
annat ser till antalet insatser och kostnaderna för dessa insatser. Baserat på 
statistiken gör Försäkringskassan sedan en utjämning, där varje kommun 
beroende på sin relativa position antingen mottar eller betalar medel för LSS, 
som en form av avgift. Båstads kommun har länge betalat avgift till LSS
utjämningssystemet. Avgiften har stigit kraftigt de senaste åren och uppgick år 
2016 till cirka 30 miljoner kronor, som kan ses i Figur 28. Att beloppet är så 
pass högt kan bero på att Båstads kommuns faktiska insatser är relativt få till 
antalet och görs till relativt låga kostnader, men det kan också bero på att 
Försäkringskassans uträkning delvis baseras på felaktig statistik och 
kostnadsfördelning, framtagen av Båstads kommun. I kommuner som gjort en 
översikt över statistiken som ligger till grund för LSS-utjämningen har det 
kunnat konstateras att det i vissa fall finns brister, så att summan som ska 
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betalas eller tas emot inte återspeglar den faktiska verksamheten.10 Å andra 
sidan är det logiskt att kostnaden har stigit när utbudet av 
grupp boendeplatser i Båstads kommun har minskat som på Myllefallet. Det är 
också värt att notera att Sveriges totala LSS-kostnader har ökat med 138 
procent sedan fördelningssystemet infördes 2004. Om Båstads kommun har 
brister i sin statistikhantering och i sin redovisning av 
räkenskapssammandraget hade därför sannolikt en bättre hantering inte 
inneburit att Båstads kommuns LSS-avgift hade minskat varje år, utan snarare 
att kostnadsökningen varit lägre. På grund av den historiska utvecklingen av 
LSS-kostnader i landet som helhet är det inte att förvänta att trenden ska 
svänga och att Båstads kommun kan förväntas få bidrag i LSS
utjämningssystemet. Däremot hade en andel av avgiften kunnat besparas 
genom att utöka antalet gruppboendeplatser i takt med att behov av detta 
kommer. 

Figur 28. LSS-utjämningsavgift Båstads kommun, per invånare 2004-2016 
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Källa: SCB. 

Mot bakgrund av de rådande ekonomiska problemen inom detta område har 
det diskuterats huruvida nya gruppbostäder bör byggas i Båstads kommun. 

10 
Exempel finns från exempelvis Eksjö, Vadstena och Svenljunga, se (Deloitte, 2015) . 
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Farhågan vid en byggnation är att några av de befintliga platserna innehas av 
personer vid mycket hög ålder, varför behovet snabbt hade kunnat komma att 
minska igen, så att Båstads kommun hade behövt betala för tomma 
lägenheter. Samtidigt finns det ett flertal personer som börjar komma upp i 
den ålder då gruppboende kan bli aktuellt. Platserna från Myllefallet hade på 
så sätt också kunnat bedrivas mer kostnadseffektivt, och det hade gynnat 
kommunens position i LSS-utjämningen. En förutsättning för en fungerande 
stöd- och omsorgsverksamhet är emellertid att detta hade klarats av med 
bibehållen kompetensförsörjning. 

Att Aromagården redovisar ett ekonomiskt underskott tros ha andra 
anledningar än Myllefallet. Det finns hypoteser om att detta har att göra med 
en relativt hög bemanning, och osäkerhet råder kring huruvida hemmets 
bemanning går i linje med handläggarnas beslut. Från flera håll på 
chefsposition har det lyfts upp att bemanningen skulle behöva ses över. En 
aspekt som lyfts fram är exempelvis att arbetstiden på helger ofta är lägre än 
under veckan. Normal sett är arbetstiden på helger högre, eftersom det finns 
mer ledig tid bland brukarna att utnyttja för olika aktiviteter. Å andra sidan 
bör sådana slutsatser dras med försiktighet, då det alltid är det individuella 
behovet som bör avgöra bemanningen. Detta är också en aspekt som lyfts 
fram från flera håll rörande verksamheten för personlig assistans. Också där 
råder oklarhet kring länken mellan handläggarens beslut och schemaläggning 
för verksamheten. 

En ytterligare försvårande omständighet för personliga assistenter är att den 
schablonersättning som erhålls från Försäkringskassan inte räcker till. 
Verksamheten gick 2016 med cirka 1,5 miljoner kronor i underskott, trots att 
ersättningen är tänkt att täcka hela verksamheten. Schablonen är satt till 291 
kronor i timmen, men till skillnad från nivån för hemvårds- och boendepengen 
sätts denna av staten och är lika för alla kommuner. Därefter medför 
obligatoriska löneökningar att verksamheten skulle gå med underskott. Det 
blir då en avvägning mellan hög personalomsättning och en ekonomi i balans. 
Huruvida detta stämmer eller inte har inte fastställts i denna genomlysning, 
men att det finns ett behov av att se över stöd- och omsorgsverksamheten och 
dess ekonomiska förutsättningar i samband med en översyn av LSS
utjämningen är tydligt. Som kan ses i Figur 21 på sida 43 är lönen för 
personliga assistenter betydligt lägre i Båstads kommun; i själva verket var 
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rikets genomsnittslön för personliga assistenter på nivå med 90:e percentilen 
inom Båstads kommun.11 

Då stöd och omsorg är en ramfinansierad verksamhet, anpassas budgeten 
utifrån verksamhetens behov årligen, medan antalet vård- och omsorgstagare 
som nämnts kan variera under året. Eftersom platserna är så få, skulle 
exempelvis en utökning av SoL-platserna med enbart en plats innebära en 
ökning av platserna med en tredjedel, och därmed väsentligt högre kostnader. 
En omställning till ett volymbaserat system likt boendepeng eller 
hemvårdspeng har därför diskuterats i detta sammanhang. 

6} Bättre bi/användning 

Som beskrivits är vård- och omsorg en bilintensiv verksamhet. År 2012 gick 
Båstads kommun över från att ha egna bilar till att i stället leasa bilar. För de 
leasade bilarna i hemvården betalas försäkringspremier, och för varje bil finns 
en bilansvarig. Genom intervjuer har framkommit att det finns en utbredd 
uppfattning inom kommunen och vård- och omsorgsverksamheten att bilarna 
inte hanteras resurseffektivt eller varsamt. Det har diskuterats att personalen 
delvis kör mindre försiktigt och brister i sin respekt för bilarnas värde. 
Eftersom bilarna är så viktiga för verksamheten resulterar en bristande 
hantering av dem i betydande kostnader för verksamheten i form av 
bilreparationer och sänkta försäkringspremier. Vård- och 
omsorgsverksamhetens självrisk ligger i dagsläget på cirka 40 000 kronor, och 
kommunens totala försäkringspremie höjdes 2016 med 100 000 kronor. En 
del av denna höjning kan möjligtvis härledas till vård- och 
omsorgsverksamheten. 

7) Biståndshandläggning 

Myndighetsenhetens biståndshandläggare beviljar eller ger avslag på 
biståndsansökningar som inkommer avseende exempelvis hemvård, 

11 90:e percentilen i Båstads kommun 2015: 25 940 kronor i månaden för 39 personliga assistenter. 

Genomsnittslön i månaden i Sverige (primärkommunal sektor) 2015: 25 900 kronor. Källa: Visma 

lönestatistik och SCB. 
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matdistribution och särskilt boende. Handläggarnas beslut har en direkt 
påverkan på utförarverksamheterna genom att de avgör hur många insatser 
som ska utföras. I intervjuer med enhetschefer inom vård- och 
omsorgsverksamheten har en osäkerhet lyfts kring vilka riktlinjer som gäller 
för kommunens biståndshandläggare, samt hur dessa verkställs. Det är viktigt 
att riktlinjerna för biståndshandläggning följs, och att handläggarna utgår 
ifrån individens faktiska behov vid beslut för beviljande av insatser. 

Rent statistiskt har sedan 2010 97,2 procent av alla biståndsansökningar inom 
vård- och omsorg beviljats. Bifallskvoterna skiljer sig åt mellan handläggare 
inom kommunen. Det går inte att baserat på denna statistik slå fast att Båstads 
kommun är "för generösa" i sin biståndshandläggning, eller att processen på 
något sätt uppvisar brister. Biståndshandläggarnas yrkesroll är mycket 
komplex, då de utifrån ett komplicerat regelverk ska fatta beslut som påverkar 
enskilda individer baserat på deras informationsöverlämning, ofta under yttre 
påfrestningar från flera olika håll och perspektiv. 

Att bifallskvoterna ligger nära hundra procent kan ha flera tänkbara naturliga 
förklaringar. I intervjuer med biståndshandläggarna beskrivs en situation där 
de ansökande är i mycket stort behov av stöd, så att en självselektion sker där 
i princip endast de som är i behov söker om bistånd. Istället beskrivs 
handläggarna ibland övertala den äldre om att ta emot mer hjälp snarare än 
att ge avslag på ansökan, då många inte orkar söka hjälp själv, inte vill ligga 
myndigheterna till last eller inte litar på att hjälpen som erbjuds håller 
tillräcklig kvalitet. Många gånger kan det dessutom handla om så kallade 
samförståndsavslag, snarare än formella avslag. Detta betyder att den 
ansökande i samförstånd med handläggaren kommer överens om att inte 
fullfölja sin ansökan. På detta sätt försvinner avslag ifrån statistiken. 

Statistik från andra kommuner indikerar också för att bifallsnivåerna i 
Båstads kommun kan anses vara rimliga, även om det finns flera områden 
med lägre bifallsnivåer än i Båstads kommun. Exempelvis hade eri skånsk 
kommun 2016 en bifallskvot för särskilt boende på 79 procent (35 av 44), 
medan Båstads kommuns motsvarande kvot var 100 procent (17 av 17). Som 
diskuterades inledningsvis på sida 19, skiljer sig Båstads kommun stort ifrån 
andra kommuner gällande framförallt hur stor andel av befolkningen över 80 
år som beviljas matdistribution. Detta kan eventuellt förklaras med att 
demografiska och andra yttre omständigheter skiljer Båstads kommun från 
andra, exempelvis genom att sådana tilläggstjänster ersätter särskilt boende, 
som är lågt i kommunen. För biståndsstatistik uppdelat på insats, se Figur 29. 

Mot bakgrund av den osäkerhet som delar av verksamheten upplever samt att 
det förekommer en variation mellan handläggarnas bifallsnivåer, finns dock 
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anledning att säkerställa att biståndshandläggningen är enhetlig och följer 
riktlinjerna. Om det är så att biståndshandläggningen kan bli mer 
ändamålsenlig, hade detta sannolikt inneburit att nuvarande kostnader för 
verksamheten skulle kunna minskas, då en ändamålsenlig 
biståndshandläggning främjar verksamhetens kostnadseffektivitet. En 
översyn av biståndshandläggningen hade också kunnat bidra till att få en mer 
enhetlig bild av hur processen går till, tvärs verksamheterna, till gagn för 
samtliga av kommunens medarbetare. Inte minst biståndshandläggarna, vars 
situation idag upplevs som utsatt, hade gynnats av att en yttre översyn 
garanterade att deras arbetssätt är i enlighet med kommunens riktlinjer. Det 
är värt att nämna att biståndshandläggningen redan i dagsläget undergår en 
fas av förändring av arbetssätt, då Socialstyrelsens modell med IBIC 
("individens behov i centrum"). Det kan också nämnas att vård- och 
omsorgnämnden fattade ett beslut om ett vägledninggsdokument för SoL 
2016 och för LSS och för socialpsykiatri 2017, i syfte att öka medvetenheten 
om hur handläggningen ska förhålla sig. 

En ytterligare utmaning med biståndshandläggning som framkommit i 
genomförda intervjuer är att enhetschefernas budget och 
verksamhetsplanering är känslig för fler biståndsbeslut än väntat, framförallt 
om vårdtyngden hos dessa är hög. Enligt en kostnadsanalys av företaget 
Ensolution, är särskilt boende mer kostnadseffektivt än hemvården om 
hemvårdsinsatserna överstiger 112 timmar per månad. Detta beträffar knappt 
2 procent av dagens vård- och omsorgstagare i hemvården, som upptar 
knappt 12 procent av de totala hemvårdstimmarna. Under 2016 registrerades 
för de 13 hemvårdstagare med mest insatstid cirka 17 636 timmar, vilket 
överstiger ett snitt om 112 timmar per månad och hemvårdstagare. Dessa 
individer svarar för 11,7 procent av det totala antalet hemvårdstimmar, 
medan de utgör cirka 1,7 procent av antalet hemvårdstagare.12• En ökning av 
antalet vårdtunga brukare i hemvården, skulle belasta hemvården 
ekonomiskt. Genom en enhetlig biståndshandläggning med fokus på 
verksamhetens samlade stöd till vård- och omsorgstagaren hade en sådan 
kostnadsanalys kunnat tas i beaktan för att åstadkomma en ändamålsenlig 
resursallokering för verksamheten som helhet. 

12 
Källa: Lumell-analys. 
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Figur 29. Fördelning av utfall på biståndsansökningar i Båstads kommun 2010-
2017 
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Not: Till denna statistik räknas bara ansökningar som fått 
delavslag. Uteslutna är därmed 59 fa ll där inga beslut tagits. 

Källa: Båstads kommuns biståndsstatistik, Lumell-ana lys. 
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4 Uppsummering av 
genomlysningens slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet står inför en rad utmaningar, bland annat i form av en 
växande befolkning vars medelålder ligger högt över det nationella 
genomsnittet. Samtidigt är verksamhetens budget och det ekonomiska utfallet 
relativt blygsamt i förhållande till andra kommuner i länet. Ändå tycks 
verksamheten uppvisa en relativt hög kvalitet både ur ett medarbetar- och 
brukarperspektiv. Att metoderna för kvalitetsmätningen hittills haft brister 
berör inte verksamheten på annat sätt än att kommunens placering i en 
nationell jämförelse underskattats. 

De ekonomiska underskott som verksamheten har redovisat de senaste åren 
beror delvis på ett antal antaganden som kan ifrågasättas, bland annat 
avseende kostnader för och tidsåtgång inom verksamheten. Vi räknar med att 
en budgetanpassning om drygt tio miljoner kronor är nödvändig för att möta 
verksamhetens faktiska omständigheter. Anpassningen består av en höjning 
av hemvårdspengen, en höjning av kostnaderna för boendepengen till följd av 
att den förlängs med två dagar, en anpassning för täckning av 
semesterersättning för timanställda och semesterdagar, samt anpassning för 
täckning av kökshyra och SITHS-kort. Samtidigt finns ett flertal viktiga 
områden där betydande besparingsmöjligheter kan göras, genom bland annat 
verksamhetseffektivisering, förbättrade strukturer och ett fokuserat arbete på 
utvalda nyckelområden. Vidtas våra rekommendationer om besparingar 
förväntas budgetanpassningen på sikt kunna minska med drygt två miljoner 
lägre. Dras kostnaden för vissa investeringar av, blir då den totala 
budgethöjningen framöver drygt åtta miljoner kronor. 

Genomlysningen har mynnat ut i ett antal rekommenderande nästa steg för att 
med hjälp av dessa inte bara effektivisera verksamheten och göra den mer 
ändamålsenlig, utan också minska kommunens kostnader. 
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Mot bakgrund av verksamhetsbeskrivningen och dess uppmätta kvalitet, kan 
konstateras att Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet i 
långtgående utsträckning är ändamålsenlig. De ekonomiska problem som 
präglat verksamheten kan delvis hänföras till omständigheter som är bortom 
verksamhetens kontroll. Samtidigt finns det också brister som ligger inom 
verksamhetens kontroll, som beskrivs i nästa kapitel. 
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5 Rekommenderade nästa 
steg 

Lumells genomlysning av Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet har resulterat i elva rekommendationer. 
Rekommendationerna föreslås utföras på såväl tjänstemannanivå som 
politisk nivå under resterande del av 2017, samt under 2018 och 2019. 
Det ekonomiska utfallet av rekommendationerna förväntas för Båstads 
kommun som helhet på sikt bli ett tillskott om knappt 1,5 miljoner kronor. 
Rekommendationerna utgår ifrån en rad besparings- och 
effektiviseringsåtgärder vars nettobesparingar justerar den till fördel för 
vård- och omsorgsverksamheten men för kommunen kostnadsneutrala 

budgetanpassningen, som vi föreslår, nedåt. 

5.1 Rekommendationer 

I Tabell 10 presenteras en översikt: av de elva åtgärder vi rekommenderar 
Båstads kommun att vidta. Rekommendationerna beskrivs i detta avsnitt och 
den föreslagna tidsplanen för införandet kan ses i Figur 32 på sida 99. Det 
sammanlagda uppskattade ekonomiska utfallet, såväl för besparingar och 
kostnader för vård- och omsorgsverksamheten och för kommunen som helhet, 
sammanfattas i Figur 31 på sida 98. Rekommendationerna 
budgetanpassning (rekommendation 1), och 10 
verksamhetsknutna rekomendationer (rekommendation 

innefattar en 
ytterligare 

2-11) . De 

verksamhetsknutna rekommendationerna är beskrivna utan inbördes 
rangordning. 
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Tabell 10. Rekommenderade nästa steg 

Rekommendation Nivå 

1) Budgetanpassning 

2) 

3) 

Inför nytt beräkningssätt för uppföljning av 
verksamhetskvalitetsmål 

Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten 

1) Budgetanpassning 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsverksamhetens budget saknar flera kostnadsposter 
alternativt är underbalanserad utifrån antaganden i budgeten som kan 
ifrågasättas. De delar av budgeten som kan anses vara underbalanserade är 
följande: 

• Hemvårdspeng: kringtiden ligger troligtvis för lågt och bilkostnaderna 
har inte uppdaterats för att reflektera dagens faktiska kostnader, se 
sida 53 för närmare beskrivning. 

• Boendepeng: Boendepengen upphör i dagsläget omedelbart i samband 
med en vårdtagares bortgång, trots att personalen fortfarande är 
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anställd, arbete fortfarande måste utföras och det inte är möjligt att 
dra ner på antalet medarbetare på en avdelning för att en vård- och 
omsorgstagare avlider. Schemaläggning kan bara göras med en viss 
framförhållning. Bemanningen bestäms i dagsläget också utifrån lagd 
budget, istället för att boendepengens nivå har anpassats efter 
rekommendationer för bemanning inom särskilt boende. Vi föreslår 
att boendepengen utökas med två dygn efter en vårdtagares bortgång, 
se sida 54. I samband med dessa intäkter kan ett övervägande göras 
huruvida bemanningsproblematiken inom särskilt boende kan klaras 
upp utan ytterligare åtgärder. 

• Semesterdagar: Det antas att 25 semesterdagar betalas ut i 
semesterlön, medan uppskattningsvis knappt tre fjärdedelar av de 
anställda har 31 dagar eller 32 semesterdagar. Till detta kommer att 
kostnad för semesterersättning i boendepeng och hemvårdspeng utgår 
ifrån 25 semesterdagar, vilket också måste anpassas. Se sida 56 för 
närmare beskrivning. 

• Kökskostnader: Hyreskostnader för Skogslidens kök är inte inkluderat i 
budgeten. Se sida 57 för närmare beskrivning. 

Kostnader som helt saknas i nuvarande budget är följande: 

• Semesterersättning för timanställda, se sida 52. 

• Hyresindexuppräkning, då Båstadhem indexuppräknar hyrorna måste 
budgeten följa med, se sida 52. 

• SITHS-kort, som används som ID-kort för de anställda. Då vård- och 
omsorgsverksamheten är personalintensiv, bör dessa kostnader 
inkluderas i budgeten. Se sida 53 för närmare beskrivning. 

Rekommendation 

För att motsvara verksamhetens verkliga kostnadsbild, bör budgeten 
anpassas utifrån faktiska kostnader. I Tabell 11 tydliggörs våra förslag på 
budgetanpassningar inför budgeten 2018. 
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Tabell 11. Rättelse av budget för korrekt ersättning, inför budgeten 2018 

Justering Uppskattat belopp, kr 

Hemvårdspeng* 5 050 000 

Varav kringtid 3 700 000 

Varav bilkostnader 1 200 000 

Varav semesterersättning 150 000 

Boendepeng** 500 000 

Semesterersättning timanställda 2 600 000 

Semesterdagar 2 000 000 

Kökshyra 380 000 

IndeJEuppräkning hyror 90 000 

SITHS-kort 75 000 

Totalt 10 605 000 

* Uppskattat belopp baserat på 2017 års budgeterade hemvårdstimmar. Eftersom 
beloppet är knutet till antalet hemvårdstimmar, kommer det också variera med dess . 
utfall. Dubbel bemanning är inte inräknad. Det exakta beloppet för hemvårdspengen som 
följd av inkluderad dubbelbemanning är svårt att uppskatta, då ingen information om 
andelen dubbelbemanning finns. 

** 

Not: 

Mål 

Också boendepengens belopp är uppskattat utifrån 2016 års volym, och kan komma att 
variera, se sida 54 för uträkning. 
Kostnaderna för indexuppräkningen av hyrorna är borttagen, då detta sker för alla 
Båstads kommuns verksamhetsområden. 

Målet är att anpassa budgeten utifrån verksamhetens faktiska kostnader. En 

balanserad budget förebygger en känsla av hopplöshet och stress i 

verksamheten. Om budgeten är underbalanserad undergrävs också möjligtvis 
incitament utifrån personalens perspektiv att driva verksamheten 

kostnadseffektivt, då bokslutet likväl kan förväntas uppvisa ett underskott. 
Med en budget förankrad i verkliga kostnader ökar möjligheterna för 

ansvarsu tkrävande. 
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Nästa steg 

Beslut hösten 2017 om att anpassa budgeten med drygt tio miljoner kronor 
inför kommande år. Denna budgetanpassning förväntas kunna justeras nedåt 
på sikt, om besparingsrekommendationerna på tjänstemannanivå efterföljs. 

2) Inför nytt beräkningssätt för uppföljning av 

verksamhetskvalitetsmål 

Bakgrund 

Båstads kommun har ett mål om att bli en av Sveriges tio bästa vård- och 
omsorgskommuner. Båstads ranking baseras på en egen uträkning utifrån 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Denna uträkning uppvisar emellertid ett 
flertal brister, som beskrivs närmare på sida 26. Dessa innefattar att 
Socialstyrelsens rangordning enbart innefattar hemvård och särskilt boende, 
att de viktas likvärdigt och inte utifrån exempelvis antalet vård- och 
omsorgstagare, att mätningen har förändrats över tid, att diskussionen kring 
målsättningen delvis utgår ifrån en rangordning som sedan inte ingår i den 
slutliga rangordningen, samt att denna slutliga rangordning inte är en faktisk 
rangordning av Sveriges 290 kommuner utan enbart ett genomsnitt mellan 
Socialstyrelsens rangordning för hemtjänst totalt respektive särskilt boende 
totalt. Detta innebär att Båstads kommun strävar efter ett mål som baseras på 
felaktig statistik. En förbättring av områden med större andel vård- och 
omsorgstagare hade exempelvis inte gett större utslag i kvalitetsmätningen än 
områden med mindre andel vård- och omsorgstagare. Jämförelserna med 
andra kommuner blir också missvisande. 

Rekommendation 

Vi föreslår att Båstads kommun inför ett nytt kvalitetsmått för 
verksamhetskvaliteten, där det i kommunikationen förtydligas att inte hela 
vård- och omsorgsverksamheten omfattas, exempelvis stöd och omsorg. För 
denna verksamhet bör en egen kvalitetsmätning ingå. Kvalitetsmåttet föreslås 
fortfarande baseras på Socialstyrelsens Öppna jämförelser, men 
rangordningen för hemvård och särskilt boende bör viktas utifrån deras 
respektive brukarantal. Utifrån denna viktning beräknas ett medeltal och en 
uträkning görs för alla Sveriges kommuners utfall som sedan rangordnas i en 
slutgiltig lista. Positionen i denna lista skulle utgöra en faktisk rangordning 
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bland Sveriges kommuner. Denna lista görs för de senaste åren för att följa 
utvecklingen av Båstads position, och används även fortsättningsvis. Enligt 
denna mätmetod var Båstad på plats 74 år 2015 och plats 52 år 2016, snarare 
än plats 100 respektive 86. 

Mål 

Målet med en ny kvalitetsmätning är en mer rättvisande och konsekvent 
mätning och målsättning för vård- och omsorgsverksamhetens kvalitet inför 
2018 och framöver. 

Nästa steg 

Överlämning av Exceldokument och riktlinjer för vilka data som hämtas 
varifrån för uppdatering samt av vem. Vård- och omsorgsverksamhetens 
placering är också tydligt i styrkortet, som beskrivs härnäst. Beslut tas i vård
och omsorgsnämnden den 24 augusti 2017. 

3) Inför styrkort för översikt och uppföljning av 

verksamheten 

Bakgrund 

I genomlysningen har framkommit att uppföljningen av verksamheten överlag 
är begränsad. En kunskapssamling av nuläge, utmaningar och 
förbättringsområden saknas till stor del. Trots att statistik finns tillgänglig, 
samlas den inte centralt för regelbunden uppföljning, och det finns ingen på 
stabsnivå som utför kvalificerade analyser. Bland de analyser som görs av 
exempelvis systemansvarig, anses det ofta saknas mottagare för information 
som har möjlighet att ta den kunskap som finns och arbeta vidare med den. 

Rekommendation 

Vi föreslår att Båstads kommun inför ett styrkort, Bättre Omsorg i Båstad

kortet, som inkluderar indikatorer för verksamhet, kvalitet och ekonomi. 
Styrkortet kommer att innebära en regelbunden och mer visuell uppföljning 
kring bland annat sjukfrånvaro, övertid, kostnadsutveckling, budgetavvikelse, 
personaltäthet, och andra relevanta områden. 
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Styrkortet föreslås införas i två snarlika varianter, ett för vård- och 
omsorgsnämnden som speglar hela verksamheten samt en variant på 
enhetsnivå (till enhetscheferna). Detta så att varje enhet kan följa sin egen och 
andras utveckling i förhållande till de mål som är uppsatta. Styrkortet är tänkt 
att vara enkelt att administrera och att använda. Det uppdateras månatligen 
av ekonom eller systemansvarig centralt. 

Mål 

Målet med Bättre Omsorg i Båstad-kortet är ett underlättande av regelbunden 
redovisning och uppföljning av för verksamheten viktiga aspekter, samt en 
enhetlig målbild tvärs över enheterna. 

Nästa steg 

Överlämning av Exceldokument med styrkort, och enande kring vem som har 
ansvar för datainsamling och förvaltning under hösten 2017. Styrkortet införs 
i januari 2018. 

4) Projekt för verksamhetseffektivisering 

Bakgrund 

Ett genomgående tema i genomförda intervjuer har varit att verksamheten 
kan utföras på ett effektivare sätt Både inom planering och utförande av 
verksamheten finns stor potential för effektivisering. Denna effektivisering 
skulle till viss del kräva en kortsiktig resursinvestering, men har potential att 
låta de anställda förlägga om sin arbetstid till mer väsentliga och för arbetet 
viktigare områden. 

Effektiviseringsprojekt i privat och offentlig sektor i Sverige och utomlands 
har tidigare visat sig kunna leda till betydande besparingar i form av bättre 
tidsallokering. Erfarenheter från bland annat Ekonomistyrningsverket och 
Riksrevisionen visar att det är möjligt med avsevärda effektiviseringar av 
statliga myndigheter, ofta med minst tio procent (Ekonomistyrningsverket, 
2014), (Ekonomistyrningsverket, 2016), (Statskontoret, 2012), 
(Riksrevisionen, 2017). 
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I genomlysningen har en rad konkreta effektivitetsbrister uppmärksammats. 
En mer detaljerad beskrivning återfinns på sida 59, och sammanfattas här: 

• Rutiner och mjukvara för schemaläggning som i dagsläget är 
tidskrävande. 

• Ineffektiva körrutter i hemtjänsten. 

• Intranät med bristande struktur. 

• Journalsystem som leder till dubbeldokumentering. 

• Allmänna förbättringsmöjligheter för att utnyttja personalens 
kompetens, genom exempelvis delegering och effektivt 
utrustningsutnyttjande. 

• Bristande transparens runt boendepengens innehåll. 

• Oflexibelt utnyttjande av bemanningen, genom att exempelvis olika 
hemvårdsgrupper och äldreboenden i dagsläget inte på rätt ställe 
kostnadsför utlånad personal till de verksamheter. som för tillfället 
efterfrågar personal. 

• Bristande kontinuitetsarbete. 

Rekommendation 

Vi föreslår att ett effektiviseringsprojekt genomförs för att säkerställa en 
effektiv verksamhetsdrift. Exempel på förslag och områden för översyn som 
framgått i intervjuer och i enlighet med nämnda förbättringsområden ovan 
kan vara: 

• Avskaffande av önskeschema genom Timecare och införande av 
elektronisk schemaläggning med utgångspunkt i information om 

personal och vård- och omsorgstagare, till exempel Vimpol. 

• Effektivisering av hemtjänstens körrutter genom databaserad 

ruttoptimering. För detta ändamål existerar ett antal mjukvaror. Som 
exempel kan nämnas att LapsCare erbjuder en GIS-karta utifrån vilken 
transportsträckor kan kalkyleras. Helsingborgs hemvård som 
använder sig av LapsCare använder till detta en matematisk uträkning 
av de geografiska förutsättningarna. 

• Uppstrukturering av kommunens intranät. 

• Uppdatering av journalsystemet Safecare till senaste versionen. Detta 
för att resurser inte ska gå åt från personalen för exempelvis 
dubbeldokumentering. 

• Bättre utnyttjande av de anställdas tid. För detta krävs högre 
delegering av arbetsuppgifter från sjuksköterskor så att anställda med 
lägre utbildningsnivå kan utföra fler arbetsuppgifter, samt eventuellt 
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ett inköp av bärbara datorer så att exempelvis sjuksköterskor kan 
utföra administrativt arbete som medpassagerare när stor tidsåtgång 
för detta krävs. 

• Tydliggörande av boendepengens innehåll: Utförarna för särskilt 
boende ersätts via boendepeng, som baseras på en kostnad per dygn 
och beläggning. Boendepengen ska täcka hela verksamheten för 
särskilda boenden. Vad som ingår i detta upplevs emellertid som 
otydligt av personal, exempelvis om en promenad ingår i personalens 
arbetsuppgifter och blir ersatt eller ej. Detta leder till svårigheter vid 
bemanning och missnöjdhet bland personalen. Transparens och 
tydlighet gällande detta saknas, trots att det rör sig om viktiga 
ersättningsfrågor. Något som diskuterats i detta sammanhang är en 
möjlig indelning av vårdtagare i olika nivåer, för att fånga de olika 
vårdtyngderna i boendepengen. 

Mål 

Målet för en verksamhetseffektivisering är en bättre tidsallokering av 
personalen, där tid med ineffektiva arbetsmetoder eller onödig administration 
förläggs mer ändamålsenligt. Målet under första året är att effektivisera 
verksamhetstiden om fem procent. Detta betyder att fem procent av den 
nuvarande arbetstiden kan förläggas om på ett mer ändamålsenligt vis. 
Vinsten av detta är förutom mer brukartid av bättre kvalitet också att övertid 
och sjukfrånvaro sannolikt kan förebyggas. En ekonomisk uppskattning av vad 
denna arbetstid är värd kan fås fram genom att ta fem procent av hemvårdens 
ersatta timmar under 2016. Detta belopp motsvarade under 2016 cirka 5,5 
miljoner kronor. 

Nästa steg 

Utse projektledare för verksamhetseffektivisering till september 2017 som i 
sex månader ser över verksamheten och upprättar planer och inköp av 
effektiviseringsfrämjande produkter. 
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5) Projekt för inköpseffektivisering 

Bakgrund 

Under 2016 uppgick kostnader för inköp till cirka 29 miljoner kronor 
exklusive Åsliden, som kan ses i Tabell 15 i Appendix. Som vidare kan ses i 
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Tabell 19 i Appendix var ungefär 9 miljoner av dessa kostnader externa 
platsköp. Återstoden på ungefär 20 miljoner utgörs av andra typer av inköp. 
Dessa inköp är därigenom en betydande andel av vård- och 
omsorgsverksamhetens ekonomi. Samtidigt dokumenteras många inköp inte i 
Båstads kommun, trots en policy om konkurrensutsättning och central 
dokumentering och trots uppmaningar från kommunens 
upphandlingsansvarige om att policyn erkänns och följs. I intervjuer har det 
istället framkommit att det inte finns någon översikt eller struktur kring 
befintliga avtal eller rutiner för inköp. Det är då tveksamt om alla avtal och 
inköp har konkurrensutsatts på ett korrekt sätt. Samtidigt finns det farhågor 
om att gamla outnyttjade avtal fortfarande löper, då ingen helhetlig översikt 
finns. 

Internationella erfarenheter visar att betydande effektivisering av inköp i 
offentlig liksom privat verksamhet är möjliga, med exempel på att 
inköpseffektiviseringar till upp minst 40 procent inom ett år kan vara görbara, 
även om vår bedömning är att så stora besparingar inte är realistiska i Båstads 
kommun, (Christian Husted, 2009), (Blomquist, 2015). På grund av den 
befintliga situationen samt avsaknaden av tidigare effektiviseringsåtgärder 
torde vård- och omsorgsverksamheten ha stor potential att spara resurser 
genom bättre rutiner för inköp. 

Rekommendation 

Vi föreslår att verksamheten arbetar fokuserat för att se över och strukturera 
rutiner samt för dokumentation och rutiner för verksamheterna samt att 
säkerställa beslutsstöd för nya eller förlängning av avtal och inköp. 

Mål 

Målet för ett inköpsprojekt är att alla inköp och avtal dokumenteras och att 
besparingar på detta kan göras. Alla stora inköp och avtal måste 
konkurrensutsättas, dokumenteras och följas upp. Det ska vara enkelt och 
smidigt att återfinna avtal och inköpsdokumentering. Ett realistiskt mål om 
besparing är att inom det första året effektivisera inköp med fem procent, till 
en besparing för kommunen om cirka en miljon kronor. 
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Nästa steg 

Utför projektanställning för inköp med dokumentering och uppföljning till 
september 2017, som under sex månader ser över strukturerna och går vidare 
i frågan om inköpsansvarig inom vård- och omsorgsverksamheten bör 
anställas permanent. Alternativt införlivas inköpsprojektet i de befintliga 
enhetschefernas arbetsbeskrivning. 

6) Verksamhetsfokus på sänkt övertid 

Bakgrund 

Övertid innebär att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Som 
skäl för övertid ska ligga att det inträffat något oförutsett som gör att det krävs 
extra insatser. Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar genom 
övertidsersättning eller i ledig tid genom kompensationsledighet. En stor 
andel övertid kan tyda på problem i schemaläggning eller rekrytering. Övertid 
är som regel betydligt dyrare än ordinarie tid. Som beskrivs på sida 64, 
beräknas övertiden för Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 
kosta mer än dubbelt så mycket som ordinarie arbetstid. 
Övertidsutbetalningarna har dessutom nästan fördubblats på två år, och 
uppgick 2016 till ungefär 3,6 miljoner kronor för heltidsanställda, 
deltidsanställda och timanställda tillsammans. Detta innebär att knappt två 
miljoner kronor hade kunnat sparas i rena påslagskostnader om övertiden 
helt hade kunnat undvikas. Utöver de ekonomiska kostnaderna indikerar 
dessutom forskning att övertid är förenat med hälsorisker och höjd 
sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder till bland annat ytterligare ekonomiska 
kostnader och hälsorisker. 

Rekommendation 

Vi föreslår att ett projekt inleds för att uppmärksamma och följa upp 
övertiden, samt utarbeta mer detaljerade förslag för att minska övertiden i 
Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Åtgärder kan exempelvis 
vara att inkludera övertiden i styrkortet och fastställa mål för övertidsnivåer 
för varje enhet, samt att rikta uppmärksamhet till enhetschefer med anställda 
som arbetar mycket övertid. Ett vidare förslag är att förkorta arbetstiden 
genom effektivisering av schemaläggning och datasystem, så att behovet av 
övertid på så sätt minskas. 
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