
Mål 

Målet är att sänka övertiden med 25 procent under det första året, med 
beräknade besparingar om cirka 450 000 kronor för kommunen som 
ekonomisk följd. Hand i hand med detta mål går förhoppningen om att 
personalen uppmärksammas på att för mycket övertid kan vara ett problem 
för verksamheten och för ekonomin. 

Nästa steg 

Inled projekt med en projektanställning med ansvar för minskad övertid i 
januari 2018 och för sex månader framåt, med en tydlig plan för hur övertiden 
ska minskas samt hur den ska kunna vara kvar på låga nivåer över tid. 
Statistik om övertid inkluderas i styrkortet. 

7) Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 

Bakgrund 

Sjukfrånvaron har ökat inom vård- och omsorg i Båstads kommun de senaste 
åren och är som störst bland tillsvidareanställda. 2016 betalades knappt 2,5 
miljoner kronor ut i sjuklön, vilket utgjorde cirka 2,3 procent av de totala 
lönekostnaderna, som beskrivs på sida 64. Till detta tillkommer kostnader för 
extra inhyrd personal och övertid, samt delat kostnadsansvar för längre 
sjukfrånvaro, så att kostnadsuppskattningarna i detta sammanhang troligtvis 
underskattas. 

Flera kommuner som har infört riktade åtgärder mot sjukskrivning i Sverige 
och Finland har på några års sikt kunnat reducera sjukskrivningen med 20-50 

procent.13 Sådana åtgärder riktar sig ofta mot anställda med återkommande 
korttidssjukskrivningar, eftersom detta ofta tenderar övergå i längre 
sjukskrivning. Båstad följer rikets trend med hög sjukfrånvaro inom 

13 Välkända exempel: finska SIB-modellen: 20-50 procent på två år; Torsbymodellen: 30 procent i 

snitt på fyra år, Sophiahemmet/Skandia: upp till 40 procent, ProActive Healthpartner: upp till 20-40 

procent 
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kontaktyrken som vård- och omsorgsverksamheten, och ungefär en tredjedel 
av de sjukskrivna var korttidssjukskrivna, varför utförda projekt hade passat 
väl att utföras i Båstad. 

Rekommendation 

Vi föreslår att ett projekt inleds för att uppmärksamma och följa upp 
sjukskrivningar, samt utarbeta mer detaljerade förslag för detta. Exempelvis 
kan systematiska åtgärder utarbetas för att förebygga sjukskrivning, där den 
avgörande funktionen är att identifiera och fånga upp anställda som uppvisar 
ett beteende som indikerar risk för fortsatt längre sjukskrivning. En vidare 
åtgärd är att införa en policy om att en sjukskriven anställd ringer in till en 
telefonsluss som handhar sjukskrivningar, till exempel företagshälsovården. 
En policy om att enhetschefen kontaktar personen som är sjuk tredje gången 
under ett år för samtal rekommenderas. Den anställde delas då in i en så 
kallad "riskgrupp". Slutligen förs statistik över sjukfrånvaro och utvecklingen 
av antalet anställda i riskgruppen. Denna statistik följs upp genom styrkortet. 
Varningssignaler, som exempelvis anställda som arbetar mycket övertid, 
registreras också i detta sammanhang. Detta för att i största möjliga mån 
fördela övertiden jämnt så att inga anställda arbetar för mycket med 
sjukskrivning som resultat 

Mål 

Målet för ett sjukskrivningsprojekt är stärkt uppföljning på sjukfrånvaro med 
sänkt sjukfrånvaro som följd. Ett realistiskt mål är en sänkt 
korttidssjukfrånvaro med tio procent första året, innebärande ekonomiska 
besparingar för kommunen om cirka 250 000 kronor. På sikt är målet också 
märkbart sänkt långtidssjukfrånvaro, med bättre hälsa för personalen samt 
lägre omkostnader i form av ersättningspersonal och övertid. 

Nästa steg 

Inled projekt för minskad sjukskrivning i januari 2018 och för sex månader 
framåt, med en tydlig plan för hur sjukskrivningar ska minska och hållas på 
låga nivåer i förhållande till jämförbara kommuner. Sök under hösten 2017 
kontakt med Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL som under 2017 bedriver ett 
fokuserat arbete med att utvärdera och skala upp metoder för minskad 
sjukfrånvaro. Statistik om sjukfrånvaro inkluderas i styrkortet. 
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8) Utredning av stöd och omsorg 

Bakgrund 

Ett flertal problem har identifierats inom stöd och omsorg. Dels råder 
oklarheter inom verksamheten för personlig assistans och bemanningen för 
vissa boenden, och dels går betydande resurser åt till det ekonomiska 
utjämningssystem för LSS-insatser, där varje kommun mottar bidrag eller 

betalar avgift utifrån en rad LSS-relaterade faktorer såsom antal insatser och 
kostnader för insatser. Eftersom kommuner enligt lag måste erbjuda stöd och 
service till funktionshindrade, har Försäkringskassan en metod för att 
säkerställa att kommuner med låga kostnader kompenserar kommuner med 
höga kostnader. Båstads kommun har länge betalat avgift, och den har stigit 
kraftigt de senaste åren. Kostnaden för LSS-utjämningen uppgick år 2016 till 
cirka 30 miljoner kronor. Avgiften kan dock eventuellt baseras på felaktig 
statistik, då den utgår ifrån underlag som kommunen tar fram åt 
Försäkringskassan. Det är nämligen inte ovanligt att sådana underlag uppvisar 
brister. Genom granskning och särskilda utvecklingsarbeten har flera 
kommuner förbättrat LSS-statistikens precision. Exempelvis var en viktig 
förklarande faktor till Vadstena kommuns ökning i utjämningsavgift om 4,5 
miljoner kronor mellan 2012-2015 redovisningen av räkenskaperna, som av 
extern konsult ansågs riskera vara felaktiga (Deloitte, 2015). En sådan hjälp 
med räkenskapssammandrag hade också kunnat säkerställa korrektheten i 
Båstads kommuns statistik. Denna externa hjälp är också avsedd att reda ut 
hur mycket resurser kommunen hade kunnat spara genom att utöka antalet 
gruppboendeplatser, något som länge diskuterats i Båstad. Om 
gruppboendeplatserna ökar, hade eventuellt platser för externa köp också 
kunnat minska. 

En översyn av bemanningen på de olika gruppboendena inom stöd och 
omsorg har också efterfrågats. Det råder osäkerhet kring om bemanningen 
utförs enligt de insatser som var tänkta att utföras från biståndshandläggarnas 
håll. Dialog har redan först med myndighetsenheten, som ställt sig villiga till 
att utföra en översyn av bemanningen. 

Samtidigt går enheten för personlig assistans med förlust, trots att den 
lagstadgade ersättningen om 291 kronor per timme bör täcka verksamheten. I 
andra kommuner har en undersökning av stöd- och omsorgsverksamhetens 

kostnad per vård- och omsorgstagare kunnat finna åtgärder för att få 
ersättningen att räcka. I samband med LSS-utredningen bör ett krafttag tas för 
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att utreda kopplingen mellan handläggning och schemaläggning, både på 
boenden och inom personlig assistans. 

Rekommendation 

Båstads kommuns statistik är avgörande för LSS-utjämningens utfall. Sett till 
utjämningssystemets komplexitet bör förslagsvis en på området specialiserad 
konsult arbeta för att bedöma huruvida utjämningen och statistikhantering 
och räkenskapssammandrag av kostnadsfördelning går till på rätt sätt. Vi 
föreslår därför att Båstads kommun ger en extern konsult i uppdrag att se 
över statistiken som ligger till grund för LSS-utjämningsavgiften. Eftersom 
kostnaden är så betydande, kan varje felmarginal få stor effekt för 
kommunens ekonomiska utfall. Förslaget är också. I samband med denna 
utredning bör övervägas om ett nytt gruppboende hade lönat sig sett till det 
belopp som kommer gynna kommunen genom LSS-utjämningen. Vi föreslår 
också att en handläggare går igenom alla ärenden fall för fall inom 
verksamheten för personlig assistans och ser över om schemaläggningen är 
ändamålsenlig. Detsamma gäller bemanningen på de respektive boendena, 
framförallt Aromagården, vars bemanning har ifrågasatts av intervjupersoner. 

Mål 

Målet är att bringa stöd- och omsorgsverksamheten i ekonomisk balans och 
säkerställa ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetensförsörjning och 
bemanning. Målet med att se över statistiken är att se till att den hanteras 
korrekt så att LSS-utjämningen utförs ändamålsenligt, samt att kommunen på 
så sätt eventuellt kan spara resurser. Hade knappt två procent av kostnaderna 
för LSS-utjämningen kunnat sparas, hade detta renderat i besparingar om 
500 000 kronor åt kommunen. Genom att låta handläggare se över 
bemanningen och att i samband med utredningen ha underlag för att besluta 
om ett eventuellt utbyggande av gruppbostäder, ges möjligheter till att stänga 
underskotten. Ett beslut om eventuell byggnation måste alltid fattas utifrån 
befintligt behov, och inte utifrån ekonomiska förutsättningar. 

Nästa steg 

Utarbeta förändringar i enlighet med extern konsults förslag efter en första 
bedömning i juni 2017 och djupare utredning under hösten, för att säkerställa 
att 2019 års utjämning baseras utifrån faktiska förhållanden. Utse 
handläggare som under 2018 går igenom verksamheterna fall för fall för 
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bedömning av schemaläggningens ändamålsenlighet. När LSS-utredningen är 
klar, bör också övervägas om gruppbostäder ska byggas sett till besparing av 
externa platser, i LSS-utjämningen samt att boendena kan bedrivas mer 
kostnadseffektivt. 

9) Rutiner för bättre bilanvändning 

Bakgrund 

Bilar är mycket viktiga i bland annat hemvården eftersom personalen måste 
transporteras till vård- och omsorgstagare i ordinärt boende. 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. Det finns en 
bilansvarig per bil. Det har i intervjuer framkommit att kommunens bilar i viss 
utsträckning missköts. lntervjupersoner och chefer har berättat att anställda, 
trots att det finns en bilansvarig, hanterar bilarna vårdslöst och onödiga 
resurser går åt till att betala försäkringspremier. Kostnaderna för 
försäkringspremier under 2016 uppgick till cirka 40 000 kronor. Dessutom 
höjdes försäkringspremiehöjning för kommunen som helhet med 100 000 
kronor under samma år. 

Rekommendation 

För att komma till botten med skador på bilarna måste tydliga rutiner för 
bilansvar införas. Vi föreslår därför att all bilanvändning ska signeras av 
föraren före och efter, med kommentarsfält ifall något inträffat. Föraren är 
ansvarig för att rapportera eventuella skador på bilen både innan och efter 
användning. 

Mål 

Målet med ett projekt för bättre bilanvändning är att minimera kostnaderna 
för onödiga skador på bilarna, samt en höjd medvetenhet och respekt för de 
gemensamma resurserna i verksamheten. Som ekonomiskt resultat 
uppskattas med en årlig besparing för kommunen om cirka 50 000 kronor. 
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Nästa steg 

Utforma en policy för ansvar och uppföljning av bilskador, som införs 
september 2017. 

10) Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 

Bakgrund 

Myndighetsenheten beviljar eller ger avslag på biståndsansökningar som 
inkommer avseende exempelvis hemvård och särskilt boende. 
Biståndshandläggningen är viktig eftersom det får stora konsekvenser för 
enheternas åtaganden och följaktligen även deras kostnader. Från 
enhetschefer i vård- och omsorgsverksamheten har dock vissa funderingar 
kring biståndshandläggningens ändamålsenlighet framförts. 

Lumells analyser av framtagen statistik visar på en hög bifallskvot och en 
variation mellan handläggarna. Höga bifallskvoter behöver inte i sig vara ett 
tecken på brister, men vi anser att processen bör ses över inte minst för att 
hela organisationen ska känna trygghet inför att den utövas med högsta 
kvalitet. 

Biståndshandläggarna ska också känna trygghet med att hela kommunen står 
bakom arbetsprocessen. Projekt har utförts i ett flertal andra svenska 
kommuner för att se till att riktlinjerna löper genom hela verksamheten 
(KPMG, 2016), (Norman, Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma 
äldres behov. Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i 
Stockholms stad, 2010), (Kronmar, 2012). För en längre sammanfattning av 
studier om granskning av biståndshandläggning i Sverige, se också (Norman & 

Schön, 2005). Det är viktigt att understryka att ett sådant projekt bör utföras 
på ett sätt så att övergången till det nya IBIC-arbetssättet kan fortlöpa 
obehindrat. 

Rekommendation 

Vi föreslår ett projekt för uppföljning av om biståndshandläggningen inom 
vård- och omsorgsverksamheten följer riktlinjerna. Detta projekt utförs med 
fördel genom en verksamhetsrevision, som genom exempelvis workshops 
informerar handläggarna om kommunens riktlinjer och hur arbetet påverkar 
andra verksamheter, samt kartlägger handläggningens brister och 
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förbättringsförslag. Projektet utförs i samband med övergången till det nya 
IB I C-arbetssättet. 

Mål 

Målet är att säkerställa att biståndshandläggningsprocessen i Båstads 
kommun är ändamålsenlig, följer en genom kommunen konsekvent 
värdegrund och inte drabbar verksamheten på ett negativt sätt. Målet är också 
att biståndshandläggarna ska känna trygghet inför att övriga delar av 
organisationen står bakom processen i sin helhet. 

Nästa steg 

Beslut om utredning av biståndshandläggningen till januari 2018, ifall detta 
går hand i hand med omställningen till det nya IBIC-arbetssättet. En mätning 
av följsamheten av vård- och omsorgsnämndens beslutade 
vägledningsdokument föreslås. Statistik om biståndshandläggningen i form av 
bifallskvot och spridning bland handläggare inkluderas i styrkortet årligen. 
Denna statistik är inte tänkt att följa uppsatta mål, utan mer för att utvidga 
transparensen och kunskapen om biståndsprocessen. 

11) Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 

Bakgrund 

Hemvårdens ersättning utgår genom hemvårdspengen ifrån schablontid och 
kringtid, det vill säga tid som inte läggs på vård- och omsorgstagare. 
Antagandena om schablontiden och kringtid utgår dock inte ifrån faktiska data 
om tidsåtgång, trots att den påverkar ersättningen till en betydande grad. 
Frågan om schabloner i hemvården har tidigare diskuterats i vård- och 
omsorgsnämnden, som tog ett beslut om justeringar som sedan drogs tillbaka. 
De befintliga problemen med schabloner och kringtid inkluderar bland annat 
följande: 

• De utgår ifrån singelbemanning, samtidigt som verkligheten ofta 
kräver dubbel bemanning. 

• Schablonerna formuleras i timmar per månad, oavsett hur många 
insatser den beviljade vill eller måste ha. 
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• Schablonerna upplevs av hemvårdspersonalen i flera fall vara för lågt 
satta, och ha satts utifrån att passa en budget istället för att återspegla 
den faktiska tid som krävs för insatserna. 

• Kringtiden sätts utifrån ett medelvärde som inte bestämts utifrån 
faktiskt uppmätt tid. 

• Kringtiden är oberoende av hur långt ifrån hemvårdsverksamhetens 
utgångspunkt vård- och omsorgstagaren befinner sig, samt hur många 
insatser vård- och omsorgstagaren får vid ett och samma insatstillfälle. 

• Kringtiden i andra kommuner är vanligtvis betydligt högre än den för 
Båstads kommun satta tiden på 25 procent. 

Rekommendation 

Vi föreslår att en faktisk uppmätning av de för hemvårdsverksamheten 
betydelsefulla antagandena utförs, för att säkerställa en riktig ersättning. I de 
fall betydande stöd finns att schablonerna är felsatta samt indikationer på hur 
nivåerna i stället bör ligga föreslås att i väntan på korrekta mätvärden redan 
justera befintligt belopp. I de fall en elektronisk uppmätning stöter på tekniska 
problem, uppmanas personalen under en begränsad tid mäta insatserna med 
vanliga tidtagarur, papper och penna. 

Som ett första steg föreslås att kringtiden höjs till 30 procent. En kringtid på 
30 procent beräknas kunna ha täckt det gap som statistik från antalet 
arbetade timmar gentemot antal ersatta timmar genom hemvårdspengen 
uppskattas ha funnits, som tydliggörs i Figur 30. Med 25 procents kringtid låg 
timmarna under det i tidssystemet inrapporterade antalet arbetade timmar, 
medan de hade fallit ut mer parallellt med dem om 30 procent av insatsernas 
tid utgjorts av kringtid. Notera att dubbelbemanning inte är inräknat i detta. 
Samtidigt har antalet hemvårdstimmar sänkts från 2016 till 2017, varför 
kostnaden för utfallet i budgetanpassningen snarare är lågt räknad. Det exakta 
beloppet för hemvårdspengen som följd av inkluderad dubbelbemanning är 
svårt att uppskatta, då ingen information om andelen dubbelbemanning finns. 
På grund av den bristande informationen, är en uppmätning av schablonerna 
av högsta vikt. Först efter en sådan kan en mer exakt kostnadsuppskattning 
inkluderas i budgeten. 
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Figur 30. Faktiskt arbetad tid i hemvården och beviljad tid inklusive 25 procents 
respektive 30 procents kringtid, per månad 2014-2016 

Timmar (tusen) 

25,0 

22,5 

20,0 

17,5 

15,0 

12,5 

- Faktisk arbetstid 

- - Faktisk arbetstid (snitt) 

- Beviljad tid 
(inkl. 25 % kringtid) 

- Beviljad tid 
(inkl. 30 % kringtid) 

10,0 +, ----,-------,----..-------.----..-------, 

Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 

Not: För 2014 finns bara totalt antal faktiskt arbetade timmar, varför redovisade data är ett 
månadssnitt. 

Källa: Hemvårdsstatistik från Båstads kommun samt Båstads årsredovisning 2015-2016, 
Lumell-analys. 

Tidsschabloner ifrån grannkommuner med liknande förutsättningar kan 
användas i ett första skede, där metoden en schablon per insats enligt deras 
tidsåtgång appliceras. I ett fortsatt skede föreslås det att den faktiska 
kringtiden och tidsåtgången för samtliga typer av insatser mäts genom att 
elektroniskt ta tid under en exempelvis månads tid under 2018, genom 
exempelvis LapsCare, Phoniro Care eller det av kommunen befintliga systemet 
med Alfa e-Planering. Mätningen upprepas minst en gång per år, vilket är en 
av andra kommuner beprövad metod.14 Dubbelbemanning bör .inkluderas i 
dessa uppmätningar för att få en uppskattning om hur många insatser som 
utförs med två medarbetare närvarande. 

Mål 

Målet är att säkerställa att viktiga antaganden rörande hemvårdens ersättning 
baseras på faktiska omständigheter, i linje med SKL:s rekommendationer. 

14 För ett exempel, se Borås Stads skrivelse "Kringtid: Smartare planering ger mer tid för brukaren". 
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Nästa steg 

Ta fram en plan på hur mätning genomförs och med vilka redskap, samt vilka 
hemtjänster som deltar. Inför 2018 höjs kringtiden till 30 procent, och under 
2018 mäts kringtiden och schablonerna som anpassas framöver. 

5.2 Ekonomiskt utfall av föreslagna 
rekommendationer 

Vid diskussionen om hur de föreslagna rekommendationerna uppskattas 
påverka vård- och omsorgsverksamhetens ekonomi, respektive kommunens 
ekonomi, bör en åtskillnad göras på vad som å ena sidan innebär 
nettobesparingar och kostnader för kommunen, och vad som å andra sidan 
innebär transfereringar inom kommunen. 

• Besparingsområden är områden som genom exempelvis en 
effektivisering eller kostnadssänkning av vård- och 
omsorgsverksamheten innebär lägre kostnader, med ekonomisk 
besparing för vård- och omsorg och kommunen som helhet som 
resultat. 

• Transfereringar inom kommunen är en omskrivning för den 
budgetanpassning som genomlysningen föreslår. Anledningen till att 
en budgethöjning om drygt tio miljoner kronor inte resulterar i en 
höjd kostnad för Båstads kommun som helhet är att dessa kostnader 
redan föreligger, men i dagsläget hamnar som ett underskott i 
bokslutet snarare än som en medräknad kostnad i budgeten. En 
höjning av budgeten hade därmed inte inneburit en högre faktisk 
kostnad för kommunen då en budgethöjning och underskott fungerar 
som nollsummespel för kommunen. Budgethöjningen hade istället 
inneburit en transferering från kommunens betalning av underskottet 
efter bokslutet, till vård- och omsorgsverksamhetens budget. 

• Interna genomförandekostnader är de de facto kostnader som initialt 
uppstår för att möjliggöra genomförandet av besparingsåtgärderna. 

Som kan ses i Figur 31 uppgår den förväntade besparingspotentialen till 
knappt 2,3 miljoner kronor, budgethöjningen till drygt 10,6 miljoner 
kronor och de beräknade kostnaderna till 800 000 kronor. De sistnämnda 
kostnaderna är att betrakta som en pott från vilken resurser kan tas för 
exempelvis projekten med övertid och sjukfrånvaro. I vissa fall krävs köp 
av externa tjänster, men i många andra fall kan sådana projekt redan anses 
ligga inom ramen för de respektive enhetschefernas befintliga 
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arbetsbeskrivning, varför inga ytterligare resurser för detta krävs. Mot 
bakgrund av denna uträkning är den totala efterfrågade budgethöjningen 
för vård- och omsorgsverksamheten drygt åtta miljoner kronor. På grund 
av de besparings områden som kan förväntas, minskar 
budgetanpassningen. Det är också på grund av besparingsområdena som 
den slutgiltiga, totala påverkan för Båstads kommun, blir positiv. 
Uppskattningsvis uppgår den till knappt 1,5 miljoner kronor. 

Figur 31. Förväntad påverkan för ekonomin inom Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet, respektive kommunen som helhet 

* 
** 

Besparingsomraden 
Uppskattade sänkta årliga kostnader 
genom effektivisering 

Område 911$' 
övertid 450 000 

Sjukfrånvaro 250 000 

LSS-uljämningsavglften 500 000 

Bättre bitanvändning 70 000 

lnköpseffeklivisering 1 000 000 

Verksamhets- 5 % 
effektivisertng omfördelad 

arbetstid 

Tids- och pengakrävande rutiner och 
mjukvara för schemaläggning 
Ineffektiva körruller i hemtjänsten 
Ostrukturerad intranät med bristande 
sökfunktion 
Tidskrävande journalsyslem 
Allmänt Ineffektivt tidsutnyttjande av 
vissa anställda 

Totalt 2270 000 

Total efterfrågad budgethojning för VoO 

B 335 000 kr .. 

Transfereringar Inom t<0mmunen Interna genomtörandekostnader 
Transferering från kommun till VoO Engångskostnader förenade med 
(nollsummespel) för anpassad budget genomförande av åtgärder 

. . 

"område 
~---~ Mii Mt'S' 
Justertngar 5 050 000 Utveckling- och 800 000 
hemvårdspeng verksamhets-

Semesterersättning 2 600 000 
effeklivisertng• 

timanställda Totalt 800 000 

Semesterdagar 2 000 000 

Justertngar 500 000 
boendepeng 

Hyra för Skogsliden 380 000 

~FäkfliRg 9ll-OOQ 

hyra 

SITHS-kort 75000 

Totalt 10 605 000 

Total påverkan for Båstads kommun 

+ 1 4 70 000 krm 

I denna. pott skall utvecklingsarbete som exempelvis inköpseffektivisering ingå. 
10 605 000 - 2 270 000. 

*** 2 270 000 - 800 000, kostnaderna är av engångskaraktär. 

5.3 Tidsplan 

I Figur 32 kan den föreslagna tidsplanen för de respektive projekten ses, 
tillsammans med översikt av beslut på politisk nivå och tjänstemannanivå. 
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Figur 32. Förslag på tidsplan för implementering av rekommendationer 

<:> Tjänstemannabeslut 

+ Poliliskt beslut 

• Atgärdsutförande 
2017 2018 

QJ Q4 Q1 Q2 QJ Q4 

1) Budgetanpassning • 
2) Inför nytt beräkningssätt för uppföljning + 
av verksamhetskvalitetsmål 

3) Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten + 
4) Projekt för verksamhetseffektivisering 

5) Projekt för inköpseffektivisenng 

6) Verksamhetsfokus på sänkt övertid 

7) Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 

8) U~edning av stöd och omsorg 

9) Ruliner för bättre bilanvändrmg 

10) Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 

11) Mätning av schabJoneroch kringtid i hemvården 
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Förklaringar 

resultaten 

årsredovisningarna till de ekonomiska 

Tabell 12 nedan sammanfattar förklaringarna till de ekonomiska resultaten, så 
som de beskrivs i Båstads kommuns årsredovisningar. Enbart de mest 
väsentliga förklaringarna har sammanfattats i tabellen, för exakta förklaringar 
hänvisas till årsredovisningarna. 
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Tabell 12. Sammanfattning av årsredovisningarnas förklaringar till det 
ekonomiska resultatet, 2010-2016 
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År Förklaring 

2010 

2011 

2012 

• Hemtjänstens höga vårdtyngd och ökade bemanning kostade 2 mkr 
mer än planerat. 

• Särskilt boende gjorde underskott om 1, 7 mkr, på grund av högre 
bemanning och extra nattpersonal. 

• Underskott om 1,1 mkr kopplat till LSS, på grund av lägre intäkter 
och externa placeringar. 

• Reparationskostnader för bilar var höga. 

• Samtidigt blev intäkterna för omvårdnadsavgifter, boendeavgifter, 
intern försäljning av verksamhet, intäkter från Socialstyrelsen, 
stimulansmedel och momsbidrag högre än planerat. 

• Äldreomsorg gick med underskott om 8,2 mkr, mest på grund av 
ökade lönekostnader inom hemtjänsten, samt omställning till 
ersättning genom resursfördelningsmodellen. 

• Höga hyreskostnader för tomma servicelägenheter. 

• Stora problem med bilreparationer. 

• Volymökningar i korttidsvården med en beläggning på 126 %. 
• Stöd och omsorg fick två nya assistansärenden och en nyinflyttad 

brukare på ett gruppboende. Ökat antal beviljade ärenden inom 
Sol och LSS. 

• Äldreomsorg hade underskott om 9,3 mkr, dels beroende på 
missad debitering av måltider inom hemtjänst och större 
livsmedelsinköp än planerat, men också på grund av höga 
personalkostnader och fler insatser än beviljat, delvis utifrån 
muntliga beslut. 

• Ökade kostnader för bilar. 

• Underskott i korttidsvården om 5 mkr, på grund av överbeläggning 
eftersom antalet platser minskade från 15 till 8 till fördel för 
externa köp. 

• Vård- och omsorgsboende gick med överskott om 0,5 mkr, på 
grund av intäkter för belagda korttidsplatser. 

• Ökade personalkostnader för sjuksköterskor på grund av 
svårigheter att rekrytera personal vid frånvaro och vakanser. 
Personal hyrs in extern. 

• Underskott för stöd och omsorg om 1,6 mkr på grund av utökning 
med assistenttjänst och ärenden som avser 2011. Timmar utökas i 
avvaktan på beslut från Försäkringskassan . Ibland är ärenden inte 
heller anpassade till Försäkringskassans beslut. 
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• Överskott centralt om 5,8 mkr på grund av öronmärkta pengar som 
ej verkställts . 

• Vakanta tjänster inom myndighetsenheten om 0,9 mkr. 

• Underskott för stöd och omsorg om 0,3 mkr. LSS har underskott om 
1,2 mkr beroende på ökad bemanning för att tillgodose en 
gruppbostad som ej kunnat verkställas. Personlig assistans hade 
lägre kostnader än budgeterat och gick med överskott om 0,8 mkr. 

• Hälso- och sjukvård gick med underskott om 0,4 mkr på grund av 
personalkostnader och rekryteringssvårigheter. Sjuksköterskor 
hyrdes in externt. 

• Dyra reparationskostnader på bilar. 

• Rekryteringsproblem för arbetsterapeuter inom rehab. 

• Boendeutförarna hade överskott 0,8 mkr för korttidsvård, men 
ombyggnationen av Skogsliden försvårade resultaten, eftersom 
externa platser köps in. 

• Hemvårdsutförarna hade 2,4 mkr överskott för ökade 
hemvårdstimmar och lägre personalkostnader på grund av 
rekryteringssvårigheter. 

• Boendebeställarna hade 2,8 mkr i underskott på grund av externa 
köp. 

• Hemvårdsbeställaren gick med underskott 7,5 mkr för det ökade 
antalet hemvårdstim mar. 

• Överskott om 10,5 mkr centralt, dels på grund av ett överklagat 
domslut som genererade 3 mkr av Försäkringskassan. En del beror 
på vakanta tjänster. 

• Stöd och omsorg hade ett överskott om 0,2 mkr. LSS hade 
underskott om 1,3 mkr för ökad bemanning för att tillgodose två 
beslut om gruppboendestad som inte kunder verkställas. Personlig 
assistans hade lägre kostnader än budgeterat och visade ett 
överskott om 1,5 mkr. 

• Boendeutförarna hade 0,1 mkr underskott för extra punktinsatser 
för vårdtagare. 

• Hemvårdsutförarna hade ett överskott om 2,3 mkr, på grund av fler 
hemvårdstimmar, samt svårigheter att hitta kompetent personal 
vilket sänkte personalkostnaderna. 

• Boendebeställaren hade ett underskott om 5,1 mkr för köp av 
externa korttidsplatser. Det gick inte att minska antalet platser på 
Bjärehemmet efter att Skogslidens boende öppnade, detta på 
grund av för högt behov. 

• Hemvårdsbeställaren hade underskott om 12,3 mkr, på grund av 
det ökade antalet hemvårdstimmar. 
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• Äldreomsorg fick stimulansmedel för ökad bemanning på 2 mkr. 

• Centralt gick med överskott om 5,3 mkr på grund av öronmärkta 
pengar. 

" Stöd och omsorg gick med underskott om 2 mkr, på grund av köp 
av psykiatriplatser där omständigheterna krävde köp av fler och 
dyrare platser än budgeterat. LSS hade en negativ avvikelse på 
grund av vårdtagare behandlades i servicelägenheter LSS istället för 
gruppbostad. 

• Hälso- och sjukvård hade överskott om 1,1 mkr, på grund av att 
vikarier delvis saknades. Demensteamet startades också senare än 
planerat, och rekryteringen av sjuksköterskor var svårare och 
dyrare vilket försämrade resultatet. Detta ledde till vikariat utförda 
av bemanningsföretag. 

• Boendeutförarna hade ett underskott om 1,4 mkr, på grund av 
omfattande punktinsatser för boende, högre beläggning på vissa 
hem och engångskostnader i samband med Åsliden. 

• Hemvårdsutförarna hade ett underskott om 3,2 mkr, delvis på 
grund av svårigheter med att rekrytera vikarier under sommaren 
vilket leder till extrapass av befintlig personal. 

" Boendebeställaren hade underskott om 3, 7 mkr, på grund av för få 
budgeterade platser på Bjärehemmet samt överbeläggning på 
interna korttidsplatser samt externa köp av korttid som genererade 
ett underskott om 3,1 mkr. 

• Hemvårdsbeställare hade ett underskott om 7,5 mkr eftersom 
timmarna ökat drastiskt. 

• Boendebeställaren hade underskott om 3, 7 mkr, på grund av för få 
budgeterade platser på Bjärehemmet samt överbeläggning på 
interna korttidsplatser samt externa köp av korttid som genererade 
ett underskott om 3,1 mkr. 
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• En orsak till det negativa resultatet är att semesterlönekostnaderna 
utgått ifrån 25 dagars semester, medan många tar ut fler dagar 
ändå. Ett stimulansmedel om 4,2 mkr mottogs för ökad bemanning, 
främst inom hemvård, nattpatrull och boenden. 

• Stöd och omsorg hade ett ökat behov, och 2016 års budget innehöll 
en besparing, så att de gick med underskott om 3,1 mkr. Detta 
beror till stor del på att behovet av gruppboende föranlett att två 
nya platser inrättats, som dock inte kan bedrivas kostnadseffektivt. 
Underskottet innefattar även en extra köpt plats inom psykiatrin. 

• Hälso- och sjukvård hade ett underskott om 0,2 mkr, detta 
underskott kan härledas till sjuksköterskorna, men balanseras upp 
av ett överskott från rehab. För sjuksköterskorna är det 
bemanningen av vikarier under sommaren genom 
bemanningsföretag och extrapass som blir dyra. Inom rehab finns 
svårigheter att tillsätta vikarier och vakanta tjänster vilket drar ner 

personalkostnaderna. 

• Boendebeställaren hade ett underskott om 2,1 mkr, på grund av 
fler korttidsplatser än budgeterat: 14 var budgeterade men det 
köptes 16 i snitt. Behovet av demensplatser var också större än 
budgeterat, och det har skett ett skifte från somatikplatser till 
demensplatser. 

• Hemvårdsbeställare hade ett överskott om 4,3 mkr eftersom 
hemvårdstimmarna sjunkit. 

• Boendeutförare hade ett underskott om 3,1 mkr. 2015 fattades 
beslut om att inte köpa korttid utanför kommunen utan förtäta 
inom kommunen vilket bidrog till underskott om 1,1 mkr. 
Vårdtagare med komplexa behov, strukturella lokalfaktorer som 
försvårar effektiv bemanning försvårade situationen med extra vak 
och vikariat med övertid . 

• Hemvårdsutförarna hade ett underskott om 5,2 mkr eftersom 
hemvårdstimmarna gått ner och timpengen sjunkit. Vikariat och 
övertid bidrog till underskottet. 

Statistik för hemvård och boende 

Figur 33 och Figur 34 bryter ned det ekonomiska resultatet för vård- och 
omsorgsverksamheten på beställar- och utförarnivå. Se även för förståelse av 
detta sammanhang Tabell 13 och Tabell 14 för en återspegling av hur 
hemvårdstimmarna och boendedygnen fallit ut i förhållande till budgeten, 
samt vilken nivå pengen har varit satt för det året. Nedan beskrivs avvikelsen 
för beställar- respektive utförarenheterna. 
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Figur 33. Avvikelse beställarenheterna 2013-2016, miljoner kronor 
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Figur 34. Avvikelse utförarenheterna och resterande enheter för vård- och 
omsorg, 2013-2016, miljoner kronor 

15 

10 

5 

-5 

-10 

-15 

-20 

Il 
110 51 

'5,;l I ' ~ 13,s 
I l a,s \ I 5,3 

2013 2014 2015 2016 

L'"J Vård- och omsorg 

Centralt 

Myndighetsenhet 

Stöd och omsorg 

-11,3 

• Hälso- och sjukvård 

• Aktivering och socialt 
innehåll 

• Verksamhetsöver
gripande 
äldreomsorg 

• Hemvård 

Vård- och omsorgs
boende 

Not: Som utförare i resursfördelningssystemet räknas här hemvård och vård- och 
omsorgsboende. 

Följande tabeller visar storleken på hemvårds- respektive boendepengen, 

samt det budgeterade antalet hemvårdstimmar och boendedygn och utfallet 

för desamma, mellan 2013-2016, vilket är tidsperioden där tillräckliga data 

har funnits tillgängliga. 
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2013 122 364 146144 34S/3S3 304/311 

2014 122 4S7 1S8 443 349/3S7 30S/313 

201S 1311S7 1SS 903 3S7/36S 309/317 

2016 160 000 1S111S 3S4/360 306/312 

. . .. . . . 
Tabell 14. Budget, utfall och pengnivå för boendedygn, 2013-2016 

2013 

2014 49 828 

201S 46 2S4 

2016 47 918 

46 sos 

48 627 

48 626 

Särskilt 
boende 

1124/1261 

1214/134S 

1248/1379 

1291/1422 

Särskilt 
boende 
demens 

141S/1S87 

1492/16S1 

1S27/1684 

1S70/1727 

Korttid 

13S8/1S23 

1444/1S92 

1482/162S 

1S2S/1668 

Not: Boendepeng inklusive löner. Som "stort" respektive "litet" boende menas boende med 
till och med tio, respektive över tio vårdtagare. 

Kostnadsindelning 

De totala kostnaderna för Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet är 
indelad i fyra kategorier. I kommunens saldostatistik ingår dels debiterade 
belopp eller kostnader, men även intäkter från exempelvis avgifter, bidrag och 
försäljningar. För några kostnadskategorier har nettokostnaden använts, det 
vill säga det debiterade beloppet minus intäkten. För andra 
kostnadskategorier har enbart kostnaden använts. Åsliden har exkluderats 
från samtliga uträkningar. För vidare indelning av kostnaderna i de fyra 
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respektive kategorierna, se efterföljande tabeller. De fyra kategorierna med 
beskrivning av hur kostnaden uträknats är som följer: 

• Personal: som personalkostnader definieras de poster ur kommunens 
data som anses beröra personalen. Då betydande belopp betalas in till 
verksamheten i form av lön vid tjänstledighet och upplupna 
semesterlöner, beräknas både utgifterna och intäkterna. Med andra 
ord är det nettokostnaderna, och inte enbart kostnaderna för 
personalen, som ingår i kostnadsanalysen. Se Tabell 17 för 
nedbrytning av personalkostnaderna. 

• Inköp: för inköp har enbart kostnaderna använts till uträkningen, i och 
med att exempelvis försäljning av verksamhet inte bör ingå i en 
kostnadsanalys. Den största delen av inköp är posten "Köp av 
huvudverksamhet", vilken i sin tur till störst del utgörs av köp av 
externa vårdplatser. I beräkningen av inköpsbesparingar är denna 
post exkluderad. För nedbrytning av kostnadsposten "köp av 
huvudverksamhet", se 
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• Tabell 19, och för nedbrytning av inköpskostnaderna som helhet, se 
Tabell 15. 

~ Lokal: för lokal har lokalrelaterade poster ur data använts, och enbart 
kostnaderna ingår kostnadsanalysen. För nedbrytning av 
lokalkostnaderna, se 
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• Tabell 16. 
• Övrig verksamhet: I denna kategori ingår de resterande posterna, som 

till störst del utgörs av måltider. Då betydande belopp transfereras i 
form av ersättning till och från Försäkringskassan, samt intäkter tas in 
i form av momsersättning, används i kostnadsanalysen här 
nettokostnaderna, det vill säga kostnaderna minus intäkterna. 
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. Tabe~l 15. Kostnader för inköp 

Beskrivning Kostnad Intäkt Nettokostnad 

Köp av huvudverksamhet 12 160 564 298 530 11862 034 

Hyra/leasing inventarier 3 299 863 7 905 3 291958 

Hyra/leasing av bilar /tra 2 647 019 0 2 647 019 

Upp dragstagare 1059118 0 1059118 

Städtjänster 987 835 0 987 835 

Laboratoriematerial,läkem 953 107 0 953107 

Konsulttjänster 950 188 1325 948 863 

Livsmedel 820 050 0 820 050 

Bensin 769 904 0 769 904 

Förbrukningsmaterial 726 307 444 725 864 

Förbrukningsinventarier 675 642 35 316 640 326 

Administrativa tjänster 647 843 33 775 614 068 

Avgifter för kurser, 375 528 74 375 455 
konferenser, utbildning m.m. 

Arbetskläder,skyddskläder 363 634 0 363 634 

Övr transp av ej anställd 360 767 0 360 767 

Tele-och it-kommunikation 334 666 14 334 652 

Övriga andra ersättningar 222 225 0 222 225 

Övriga främmande tjänster 194 565 0 194 565 ' 

Arbets- och skyddskläder 159 935 0 159 935 

Larm och bevakning 145 664 15 145 649 

Transport av gods 126 221 0 126 221 

Övr bidrag till enskilda 120 200 0 120 200 

Kontorsmaterial 113 649 0 113 649 

Diesel 75 743 0 75 743 

Bilersättningar, skattefr 75 298 0 75 298 

Entreprenad elarbeten 70 895 0 70 895 

Biljetter 64875 0 64875 

Järn-, stål-, metallvaror 58166 0 58166 

Annonsering 56 000 0 56 000 

Övriga resekostnader 51513 0 51513 

Bilersättningar, skattepl 42 838 0 42 838 

Böcker,tidn,elektro media 38 948 0 38 948 

Terminalglasögon 35 258 0 35 258 
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Hyra/leasing maskiner 22 452 2 593 19 859 

Entreprenad sophantering 20 065 120 19 945 

Inköp av invent.,datorer 19 893 0 19 893 

Inköp av maskiner 18 697 0 18 697 

Inköp bilar o andra trans 18 079 0 18 079 

Avg till övr intresseföre 15 672 0 15 672 

Entreprenad övr husbyggar 15 223 0 15 223 

ÖVI' avg baserade på taxa 12 584 0 12 584 

Övr anl o underhållsmatrl 11990 0 11990 

It-material 11563 0 11563 

Entreprenad inredningsarb 11469 0 11469 

Försäljning av verksamhet 11224 2 747 303 -2 736 079 

Fsg andra tjänster(flytt) 6 825 4987 1838 

Arrangemang elever 6 674 0 6 674 

Ext repres, avdragsgill 6163 0 6163 

Inköp av byggnadsinventar 4687 0 4687 

Trävaror med mera 3 793 0 3 793 

Kostersättning, ej momspl 3 620 0 3 620 

Trycksaker 3 463 0 3 463 

Reklam och information 3 035 0 3 035 

Dröjsmålsräntor levskuld 2 932 0 2 932 

Yttre skötseltjänst maski 2 281 0 2 281 

Pers.repr,ej avdragsgill 1996 0 1996 

Smörjmedel 1224 0 1224 

Hälso-/friskvårdsrelat tj 1000 0 1000 

Försäljning interna tjäns 928 520 879 -519 951 

Traktamenten, skatteplikt 864 1984 -1120 

Taxor/avg ej momsplikt 350 0 350 

Driftbidrag 0 5 603 656 -5 603 656 

Fsg pris maskiner o inven 0 6 379 -6 379 

Försäljningsint ej momspl 0 18 470 -18 470 

Omvårdnadsavgifter 0 6 462 615 -6 462 615 

Totalt 29 022 771 15 746 385 13 276 386 

* Se 
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Appendix 

Tabell 19 för ytterligare nedbrytning av kostnadsposten "Köp av huvudverksam het". 
Not: Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken. 
Källa: Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Appendix 

Tabell 16. Kostnader för lokaler 

Beskrivning Kosblad Intäkt Nettokosblad 

Lokal- och bostadshyra 16 497 831 113 378 16 384 453 

Driftskostnad el 729 952 2 866 727 087 

Mindre rep o uhåll fästig 45 795 0 45 795 

Övr fastighetskostnader 44107 0 44107 

Värme och kyla 35 295 0 35 295 

Bostads- och lokalhyror 0 5 904 507 -5 904 507 

Hyror för invent o mtrl 0 269 380 -269 380 

Övriga hyror och arrenden 0 58 500 -58 500 

Totalt 17 352 981 6 348 630 11004 350 

Not: Samtliga beskrivningar är angivna precis ~-om i saldostatistiken. 
Källa: Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 

Tabell 17. Kostnader för personal 

Beskrivning Kosblad Intäkt Nettokosmad 

Mån.lön hel o deltidsanst 82 722 015 13 884 82 708 131 

Lagstadgade arbetsgivarav 43 544 691 12 723 43 531 968 

Lön till timanställda 17 893 838 9 868 17 883 970 

Ob 12 804 472 0 12 804 472 

Semesterlön 12 719 298 0 12719298 

Kp (kommunal pension) 9 487 801 1090 9 486 710 

Fyllnadsersättning 3 772 886 2 538 3 770 348 

Övertid 3 569 208 0 3 569 208 

Semesterlön timanställda 2612317 1281 2 611036 

Sjuklön 2 471 543 25 635 2 445 908 

Tillfälligt inhyrd personal 2 171120 27 536 2 143 584 

Upplupna semesterlöner 1367 297 1014969 352 328 

Pan-anställda 1147 356 0 1147 356 

Jour /beredskap 1142 997 0 1142 997 

Löner till beredskapsarbe 347 582 0 347 582 

Upplupna löner övertid 214 070 224 554 -10 483 

Upplupna löner bokslut 125 872 263 030 -137158 

Personalrepr,avdragsgill 30 556 0 30 556 

Lön vid tjänstledighet 27 094 2 543 688 -2 516 593 

Totalt 198172013 4140 796 194 031218 

Not: Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken.Källa: 
Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Appendix 

Tabell 18. Kostnader för övrig verksamhet 

Beskrivning Kostnad Intäkt Nettokostnad 

Måltider 7 960 749 89 540 7 871209 

Ers till fk persassistent 5 510 953 ~ 5 510 953 

Fördelad avskrivningskost 1006187 0 1006187 

Omkostnadsersättn, skfria 804 840 0 804 840 

Rep/uhåll maskin o invent 423 505 256 423 249 

F örsäkringspremier 189 321 12 385 176 937 

Hotell och logi sverige 118163 0 118163 

Uppvaktningar /minnesgåvor 109 769 0 109 769 

Fördelad internrta kostna 97 727 0 97 727 

Miljöbil, bruttolöneavdra 69 686 0 69 686 

Fordonsskatt 57 504 0 57 504 

Yttre skötseltjänst pers 53 707 0 53 707 

Självrisker 39 539 0 39 539 

Reparation underh förbruk 38 235 0 38 235 

Besiktning av transportme 25 651 0 25 651 

Traktamenten, skattefria 24208 0 24 208 

Förseningsers,påminnelsea 3 789 0 3 789 

Särskild momsersättning 3111 2 327 003 -2 323 892 

Livsmedelstaxa miljö 2 790 0 2 790 

Straffavgifter m.m. 2 316 0 2 316 

Inkassoavgift 1419 0 1419 

Avgift till kommunförbund 475 0 475 

Ers fr fk, pers ass 0 18 204 611 -18 204 611 

Måltidsavgifter 0 7 977 226 -7 977 226 

Övriga bidrag, drift 0 24928 -24 928 

Övriga taxor och avgifter 0 33 551 -33 551 

Totalt 11032 692- 28 669 499 -17 636 807 

Not: Ersättning till Försäkringskassan har lyfts ut ur kostnadsanalysen, då detta speglar en 
avräkning av ett bidrag. Samtliga beskrivningar är angivna precis som i saldostatistiken. 

Källa: Båstads kommuns saldostatistik, 2016, exklusive Åsliden. 
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Appendix 

Tabell 19. Kostnader inom "köp av huvudverksamhet" 

Kategori Summa 

Brandlarm 

Extern bemanning 

Inköp 

Intern omföring bemanning 

Köpta platser 

Personlingt ombud 

Totalt 
Källa: Båstads kommuns interna ekonomisystem, exklusive Åsliden. 
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7 689 

728 519 

142 482 

1460 436 

9 237 909 

285 000 

11862 035 
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Henrik Andersson 
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rR:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Projektplan 

Redovisningen skall innehålla: 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

1 (2) 

- En beskrivning av hur 2017 års stimulansmedel används 
En aktuell gemensam analys och handlingsplan med kortsiktiga mål (ett 
år) och långsiktiga mål (fem år) . 
En fördjupad analys och handlingsplan när det gäller barn och unga till 
och med 24 år inklusive ungdomsmottagningarnas arbete. 
En redovisning av utvecklingen när det gäller de indikatorer för de lång
siktiga och kortsiktiga mål som länet/landsting/regioner identifierade i 
enlighet med 2016 års överenskommelse, samt 
En översiktlig beräkning av vilka kostnader som handlingsplanen för 
2018 kommer att innebära. 

Proj ektsamarbetspartners 
- SKL 
- Bildning och arbete - loF, integrationshandläggare 
- Skolan 
- Kommuner 
- Haga/Göstorp 
- Fontänhuset 
- Vårdcentral 
- Arbetsförmedling 
- Idrottsföreningar 

Målgrupp 
0-18 år -7 STU /SKOLA - ensamkommande 
18-67 -7 Bildning och arbete, loF, integration, arbetsmarknadsenheten, ar
betsförmedlingen, Vård/Stöd och Omsorg. 

Skall utgå utifrån ett intersektionellt perspektiv där 
kön/ etnicitet/religion/ ålder skall tas i be aktning. 

Eventuellt skapa en samverkansgrupp var tredje vecka för att gå igenom pla
nerna om områdena. Skicka ut materialet inför mötena en vecka innan, varan
nan vecka, för att få feedback till den tredje veckan. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Tidsplanering 
April/maj/juni 

2 (2) 

Möte med samverkanspartners och göra en nulägesanalys och fokusera på att 
identifiera målgruppen och vilka verksamheter som är berörda av målgrupp
en i kommunen. 

junij]uli 
Analysera materialet som inkom vid möten och sammanställa informationen 
för att kunna skapa ett utkast på kortsiktiga och långsiktiga måt samt påbörja 
analys 

Augusti 
Gå igenom mål tillsammans med samverkanspartnerna och revidera eventuell 
information till analysen. Eventuellt bjuda in till ett informationstillfälle för 
allmänheten där kommunens invånare har möjlighet att framföra deras syn
punkter om psykisk hälsa i kommunen. 

September 
Färdigställt ett andra utkast av analys/handlingsplan med mål, fördjupad ana
lys/handlingsplan för målgruppen och redovisning av indikationer utifrån 
2016 års överenskommelse. 

Oktober 
Officiell deadline 31 oktober - deadline för Båstads kommun -7 20 oktober 
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området psykisk hälsa 2017 

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
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1 . Inledning 

Överenskommelser mellan regeringen och SKL kan användas inom 
områden där båda parter identifierat ett utvecklingsbehov för att 
stimulera en förbättring i verksamheterna och bidra till ökad 
tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser 
ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig 
utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKL är en 
tillitsbaserad styrning som bl.a. syftar till att ge mer långsiktiga 
planeringsförutsättningar. 

Överenskommelserna mellan staten och SKL ska också utgå från ett 
tydligt jämställdhetsperspektiv, med utgångspunkten att kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Överenskommelsens mål ska formuleras på ett sätt som 
gör det möjligt att följa upp resultaten utifrån kön. Individbaserad 
statistik som ingår i överenskommelserna ska redovisas och analyseras 
uppdelat på kön om det inte finns starka skäl som talar emot det. 
Såväl skillnader som likheter mellan könen ska kommenteras och 
analyseras. Även skillnader i förutsättningar och möjligheter som 
beror på exempelvis ålder, etnicitet, tillhörighet till Sveriges urfolk 
samerna och de nationella minoriteterna, sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsförmåga m.fl. ska när det är 
relevant beaktas i analysarbetet. 

Ett flertal undersölmingar har visat att besvär av ängslan, oro, ångest 
och sömnbesvär har ökat under de senaste två decennierna. Nedsatt 
psykiskt välbefinnande är i dag ett omfattande folldiälsoproblem. Det 
psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer, bland annat 
individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, ekonomisk 
utsatthet samt förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. År 2030 

förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folldiälsoutmaningen, 
inte bara i Sverige utan också globalt. 

Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska 
och/ eller somatiska, mer än en gång i veckan under de senaste sex 
månaderna ökar, särskilt bland de äldre barnen. Mer än varannan 
flicka och var tredje pojke som är IS år uppgav denna typ av besvär. 
Psykosomatiska besvär bland ungdomar kan kopplas till varaktiga 
negativa effekter på hälsan. Unga personer som upplever ängslan och 
nervositet löper större risk att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa 
senare i livet. Även andelen barn och unga som får vård på grund av 
psyldsk ohälsa ökar. Psyldsk ohälsa den främsta orsaken till 
sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden och i Sverige står psyldska 
diagnoser för cirka 
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45 procent av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av 
Försälcringskassan. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 
70 miljarder kronor om året enligt OECD. Under de senaste åren har 
sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt. Regeringen har 
hösten 2015 beslutat om ett brett åtgärdsprogram i syfte att vända den 
negativa utvecklingen under mandatperioden. Sjukvårdens arbete med 
sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

Människor med svår psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsät
tningar är den grupp som är mest utsatt när det gäller socio
ekonomiska faktorer såsom inlrnmst, boende, tillgång till arbete och 
delaktighet i sociala nätverk. Detta gäller både i jämförelse med den 
övriga befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller 
funktionshinders- grupper. Människor med psykisk sjukdom är också 
en utsatt grupp när det gäller somatisk hälsa och de har sämre tillgång 
till hälso- och sjukvård. Att i unga år insjulma i psykisk sjulcdom 
medför allvarliga konsekvenser senare i livet, inte enbart vad gäller 
hälsa och dödlighet, utan även avseende möjligheterna att 
tillgodogöra sig studier och etablera sig på arbetsmarlmaden. 

De senaste årens flyktingsituation har ställt nya krav på samhällets 
förmåga till samverkan. Situationen har accentuerat behovet av 
fungerande samverkan, både mellan myndigheter inom staten, mellan 
stat, kommun och landsting och mellan den offentliga och 
privata/ideella sektorn. Överenskommelser mellan regeringen och SKL 
kan bidra till att vidareutveckla denna samverkan. Bland de människor 
som väljer att söka asyl i Sverige berälmas cirka 30 procent lida av 
posttraumatisk stress och ytterligare cirka 30 procent av lätta till 
medelsvåra psykiska besvär. Denna situation ställer betydande och 
delvis nya krav på skolväsendet, socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården. Inriktningen av det långsiktiga utvecklingsarbetet inom 
området psykisk hälsa måste därför delvis anpassas till denna nya 
situation och de utmaningar som följer av detta. 

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt 
en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år årligen träffat 
överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa. Denna 
överenskommelse är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och 
syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en lcraftfull utveckling 
när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och 
tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som 
behöver vård och stöd. 
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2. Bakgrund 

Psyldatri och psyldsk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest 
prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Mellan 2012 

och 2016 har ca 850 ooo ooo kronor per år avsatts för en 
överenskommelse inom området psyldsk ohälsa/hälsa. Av dessa medel 
har den absoluta merparten fördelats till kommuner och landsting. 
SKL har inom ramen för de årliga överenskommelserna bedrivit ett 
utvecklingsarbete och utgjort ett stöd till kommuner och landsting. 
Utvecklingsarbetet har bidragit med verktyg och strategier inom skola, 
socialtjänst samt hälso- och sjukvård och spänner över såväl tidiga 
insatser som högspecialiserad vård. Utvecklingsarbetet har också 
synliggjort viktiga utmaningar för huvudmännen i det fortsatta 
arbetet. 

2016 avsatte regeringen 845 ooo ooo kronor för att förstärka och stödja 
utvecklingen inom hela området psyldsk hälsa genom en 
överenskommelse med SKL. Syftet med överenskommelsen var att 
stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala 
och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför, 
samt att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt. 
Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för huvudmännen att på kort 
och lång sikt möta de behov som finns och på så sätt stärka den 
psyldska hälsan och minska den psyldska ohälsan i Sverige. 

3. Överenskommelsens inriktning 

Staten och SKL har en gemensam målsättning om psyldsk hälsa åt alla 
och att arbetet ska utformas med hänsyn tagen till regeringens mål om 
att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För det 
krävs att befolkningen erbjuds behovsanpassade och effektiva insatser 
av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser 
som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska 
vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt 
hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och 
kunskapsstyrning inom området psyldsk hälsa. Arbetet ska baseras på 
ett gemensamt ansvarstagande i ordinarie strukturer, för att skapa 
förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med 
utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen i denna 
överenskommelse ska vara utgångspunkten för arbetet de närmaste 
två åren. 
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Ett ytterligare syfte med denna överenskommelse är att skapa 
förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området 
psykisk hälsa. För att möta behoven hos befolkningen är det 
avgörande att göra breda analyser av befollmingens behov för att 
möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa 
och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. 
Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt 
förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den 
kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid. 
Huvudmännen är de som ska göra detta arbete, men SKL ska utgöra 
stöd till huvudmännen i arbetet som ett komplement till de uppdrag 
myndigheterna har. 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 en ny strategi 
inom området psykisk hälsa. Inom ramen för strategin avsatte 
regeringen 2016 genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner 
och Landsting 845 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2017 

angav regeringen att målsättningen är att 2016 års överenskommelse 
skulle följas av överenskommelser med en likartad inriktning under 
2017 och 2018. 

Inom ramen för detta har regeringen och SKL enats om att under 2017 

genomföra vissa insatser inom området psykisk hälsa. 

4. Fördelning av stimulansmedel i denna överenskommelse 

Staten och SKL är överens om att 780 ooo ooo kronor ska utgöra 
stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner som ska 
användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan, för att fortsätta 
det långsiktiga hållbart arbete på området. Medlen utbetalas i tre 
olika delar: 

r. 250 ooo ooo kronor fördelas till landstingen/regionerna, och 
250 ooo ooo kronor fördelas till kommunerna för att göra 

kompletterande, och vid behov förnyade och fördjupade, 
analyser av befollmingens behov inom respektive fokusområde, 
revidera kortsiktiga och långsiktiga mål samt följa upp och vid 
behov revidera handlingsplaner lokalt och regionalt. Vidare ska 
huvudmännen utvärdera de insatser som genomförts och vid 

behov revidera det långsiktiga arbetet för att utveckla 

insatserna inom de fem fokusområdena som anges i bilaga 2. 

Som en del i arbete ska länet/kommunerna/
landstingen/regionerna under 2017 göra en fördjupad analys av 
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de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna, inklusive 
barn, unga och unga vuxna med olika funktionsnedsättningar 
(upp till och med 24 år) i sin befolkning. 

Analysen ska utgå från ett gemensamt antal nyckelindikatorer 

som SKL i samarbete med medlemmarna kommer att ta fram 

utifrån underlagen från 2016 års analyser och handlingsplaner. 

SKL ansvarar för att de gemensamma nyckelindikatorerna ska 

vara framtagna senast den I mars 2017. Nyckelindikatorerna ska 

syfta till att få fram en lägesbeskrivning utifrån fokusområdena. 

Analysen ska inkludera demografiska förhållanden såväl som 

verksamhetsspecifika relevanta data för hälso- och sjukvården 

respektive skolan och socialtjänsten. Med utgångspunkt i detta 

ska länet/kommunen/ landstinget/regionen beskriva sin 

handlingsplan på respektive område på kort och lång sikt i 

relation till gruppen barn och unga samt utveckla indikatorer 

för att följa utvecklingsarbetet. Denna fördjupade analys och 

handlingsplan ska redovisas separat. 

2. I den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med 

Vänsterpartiet ingår en satsning på 150 ooo ooo kronor som 

fördelas till landstingen för att stimulera och rusta nya initiativ 

för barn och unga inklusive barn och unga med olika 

funktionsnedsättningar. Då förutsättningarna är olika runt om i 

landet ges de lokala behoven stort utrymme vid prioriteringen 

av vad som ska göras. Ett exempel på ett viktigt 

utvecklingsområde är tvärprofessionell samverkan mellan 

huvudmän och verksamheter som möter barn och unga med 

psykisk ohälsa som vårdas utanför det egna hemmet. 

3. I den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med 

Vänsterpartiet ingår en satsning på 130 ooo ooo kronor som 

fördelas till kommuner och landsting för att förstärka 

ungdomsmottagningarnas arbete. Medlen kan exempelvis 

användas till att utöka ungdomsmottagningarnas öppettider, 

förstärka psykosocial kompetens, öka tillgänglighet för unga 

med psykisk ohälsa eller lilmande. Utvecklingen av 

ungdomsmottagningarna ska redovisas inom ramen för den 

fördjupade analysen av barn och unga i punkten 1 ovan. Utöver 

detta ska en gemensam länsvis redovisning av hur 2017 års 

medel använts samt en plan för det fortsatta arbetet med att 

förstärka ungdomsmottagningarna inkomma. 
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Landstingen och de i länet ingående kommunerna ansvarar för 
att stimulera länsgemensamt arbete med en bred analys av 

utmaningar och behov, i samverkan med brukar-, patient- och 
anhörigorganisationer samt övriga berörda aktörer på länsnivå. 

Analysen och tillhörande handlingsplaner syftar till att stimulera 
landsting och kommuner att: 

- uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden 
som överenskommelsen omfattar (bilaga 2), 

- identifiera ansvarsfördelning för att möta de behov som finns 
och vid behov överväga möjligheten till olika former av 

integrerade verksamheter för personer med behov av komplex 
karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de 
samordnade vård- och stödinsatser som behövs, 

- sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och 
gemensamt samt, 

- samverka med varandra, berörda brukar- och 
intresseföreningar samt andra centrala aktörer på området. 

5. Redovisning av insatser 

Senast den 31 oktober 2017 ska kommuner och landsting inkomma 
med en redogörelse för aktuell analys, långsiktiga mål och 
handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 
har använts. SKL tillhandahåller en inmatnings.funktion där 
länen/kommuner och landsting/regioner lämnar sina redovisningar. 
SKL sammanställer underlaget för nationella jämförelser. 

Redovisningen ska innehålla: 

- en beskrivning av hur 2017 års stimulansmedel används, 
- en aktuell gemensam analys och handlingsplan med kortsiktiga 

mål (ett år) och långsiktiga mål (fem år), 
- en fördjupad analys och handlingsplan när det gäller barn och 

unga till och med 24 år inklusive ungdomsmottagningarnas 
arbete, 

- en redovisning av utvecldingen när det gäller de indikatorer för 
de långsiktiga och kortsiktiga mål som 
länet/kommuner/landsting/ regioner identifierade i enlighet 
med 2016 års överenskommelse, samt 
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- en översiktlig beräkning av vilka kostnader som 
handlingsplanen för 2018 kommer att inne bära. 

Det är parternas gemensamma avsikt att de medel som 
landsting/regioner och kommuner erhåller ska användas för 
utvecklings- och förbättringsarbete inom området psykisk ( o )hälsa 
och att medlen får användas även under 2018. 

SKL åtar sig att sammanställa resultaten länsvis och rapportera till 
regeringen (Socialdepartementet) eller annan, av regeringen utpekad, 
myndighet senast den 31 januari 2018. 

6. Utvecklingsstöd 

SKL åtar sig att fortsätta samordna stödinsatser och bistå kommuner 
och landsting med lokalt förbättringsarbete i erJighet med tidigare 
överenskommelser. SKL åtar sig vidare att driva en utvecklings
verksamhet som kan bistå kommuner och landsting med att ta fram 
befintliga data samt vid behov ge ytterligare stöd för en fördjupad 
analys. SKL åtar sig också att stödja kommuner och landsting/regioner 
när det gäller att identifiera bästa tillgängliga kunskap och metodstöd 
för att utforma en åtgärdsplan för utveckling på de prioriterade 
områden som analysen resulterat i. 

SKL åtar sig också att ta fram en mall för insamling av data från 
analyser och handlingsplaner i syfte att göra nationella jämförelser 
som i sin tur kan vara ett stöd för kommuner och landsting i det lokala 
förbättringsarbetet. Denna mall ska finnas tillgänglig senast den 1 mars 
2017. 

Analys- och metod- och uppföljningsstöd 

SKL tillförs 60 ooo ooo kronor under 2017 för att stödja kommuner och 
landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och 
regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar. 

SKL åtar sig att, utöver metod- och analysstöd, stödja aktiviteter inom 
hela området psyldsk hälsa. I analysarbetet med kommuner och 
landsting/regioner kommer olika konkreta utvecldingsbehov att 
identifieras. Det kan handla om nyskapande arbetssätt, behov av 
innovationer liksom stöd för införande eller effektivare användning av 
kända metoder. 

SKL ska även vidmakthålla och utveclda arbetet inom tidigare 
identifierade utvecldingsområden såsom: 
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- Ett hälsofrämjande samhälle för alla åldrar med kunskap och 
möjlighet till riktad prevention för att minska hälsoklyftorna, 

- Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa med särskilt 
fokus på synkronisering av insatser från skolväsendet, 
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt en utveckling av en bred 

och lättillgänglig första linje med särskilt stöd till 
ungdomsmottagningarna, 

- Primärvårdens möjlighet att effektivt möta psykisk ohälsa och 

minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, 
- En hälsofrämjande arbetsplats och tidiga insatser för att minska 

risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa, 
- Äldres psykiska hälsa och speciella behov av insatser vid 

psykisk ohälsa, 
- Minska behovet av tvångsåtgärder för alla åldrar, och i alla olika 

situationer, som regleras enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, lag (1991:n29) om rättspsykiatrisk vård samt lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
- Studier, arbete, sysselsättning och en meningsfull vardag för 

personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, 
- Bemötande och insatser till personer med, eller risk för, 

självskadebeteende samt utvecklingen av det suicidpreventiva 
arbetet lokalt, 

- Sociala investeringar som en metod för att skapa långsiktigt 
effektivt resursutnyttjande, genom att flytta insatserna tidigare 

i processen, skärpa resultatuppföljning och överbrygga olika 
aktörers organisation och budgethinder, 

- Nyanländas psykiska hälsa, från förebyggande och 

hälsofrämjande insatser till specialiserad traumabehandling, 
- Samordning av insatser till personer i behov av sammansatt 

stöd (ex SIP) och integrering av vård- och stödverksamhet till 

personer med omfattande behov från flera huvudmän, 
- Effektiv styrning och ledning, utvecklingsfrämjande strukturer, 

god arbetsmiljö och bemötande som främjar delalct:ighet för 
alla. 

Utvecklingsstödet ska också kunna omfatta områden som finns i 
närliggande överenskommelser och som har bäring på området 
psykisk hälsa. 
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Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling 

Regeringen och SKL är överens om behovet av att stödja utvecklingen 
av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom 
området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att 
förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida 
bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och 
medverka till en ändamålsenlig uppföljning lokalt- och regionalt. 
Strukturen ska utgå från sjukvårdsregionerna. 

SKL tillförs 45 ooo ooo kronor under 2017 för inrättandet av högst sex 
stycken regionala resurscentrum. Syftet med att stimulera en 
organisation av hälso- och sjukvården i form av regionala 
resurscentrum är att nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat 
samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser 
inom området psykisk hälsa och ohälsa. Av medlen ska minst 
10 ooo ooo kronor användas för att stärka samverkan mellan 
resurscentrumen och kommunerna. Regeringen och SKL bedömer att 
det är angeläget att resurscentrumens arbete i första hand tar sikte på: 

- första linjens vård, 
- primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk 

ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt 
- gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare 

SKL åtar sig att förhandla med landsting/regioner och teckna avtal om 
inrättandet av resurscentrumen. SKL ska, tillsammans med den 
Nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser 
inom området psykisk hälsa (S2015:09) och i nära samverkan med 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt andra relevanta 
aktörer, utarbeta kriterier som resurscentrumen åtar sig att arbeta 
mot. 

SKL ska senast den 31 mars 2018 lämna en redovisning av hur arbetet 
med uppbyggnaden av resurscentrumen fortskrider samt hur SKL 
avser att ta sig an det fortsatta arbetet under 2018-2019 till 
regeringskansliet (Socialdepartementet). 

Regeringen avser att ge berörd/-a myndighet/-er i uppdrag att följa 
och stödja uppbygganden av resurscentrumen. 

7. Uppföljning av överenskonunelsen 

SKL åtar sig att sammanställa resultaten av huvudmännens arbete, 
såsom anges i avsnitt 4 och, länsvis och rapportera till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) eller till av regeringen annan 
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utpekad myndighet senast den 31 januari 2018. Redovisningen ska 
innehålla en sammanställning av respektive län avseende 
medelsanvändning, analys av lokala behov, handlingsplaner på kort 
och lång sikt och indikatorer för att mäta utveckling. 

8. Verksamhetsrapport och ekonomiska villkor för medel 

till SKL 

Beslut om utbetalning av samtliga medel i denna överenskommelse 
görs i Kammarkollegiets regleringsbrev för 2017 avseende anslag I.8 
Bidrag till psykiatri, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen 
utbetalas engångsvis efter rekvisition (formulär Rekvisition av bidrag) 
ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition av medel ska ske senast den 1 

december 2017. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte har 
inkommit inom denna tid. 

Stimulansmedlen fördelas sedan till kommuner och landsting utifrån 
en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 

november 2016. SKL åtar sig att fördela stimulansmedlen till 
respektive kommun och landsting utifrån fördelningsnyckeln. 
Regeringen och SKL är överens om att medlen ska utbetalas till 
landstingen/regionerna och kommunerna under första kvartalet 2017. 

SKL ska lämna en slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) eller av regeringen utpekad myndighet, senast 
den 31 mars 2018. I verksamhetsrapporten ska SKL redogöra för den 
verksamhet som har bedrivits med stöd av de bidrag som anges under 
avsnitt 6. 

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen 
använts (formulär Ekonomisk redovisning) ska lämnas till 
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Ekonomichefen (eller 
motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna under punkt tre i 
den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt 
information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas 
med i redovisningen. Om redovisningen inte inkommer i tid kan 
regeringen återkräva stödet. Medel som inte har utnyttjats av SKL ska 
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. 

Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och 
verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en 
behörig företrädare för SKL. Regeringskansliets diarienummer för 
överenskommelsen och för regerings beslut om utbetalning ska framgå 
av samtliga handlingar. Regeringskansliet (Socialdepartementet) och 
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Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och 
övrigt underlag som rör bidragets användning. 

9. Ekonomisk sammanställning 

Satsningar 2017 Mnkr Sidnr 

Stimulansmedel till kommuner 6 
Stimulansmedel till landsting/regioner 250,0 6 
Initiativ för bättre psykiska hälsa hos ungdomar 150,0 7 
Ungdomsmottagningar 130,0 7 
Utvecklingsstöd till SKL 60,0 9 
SKL:s arbete med utbyggnad av resurscentrum 45,0 10 

Totalt 885,0 

10. Godkännande av överenskommelsen 

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse samt 
under förutsättning att riksdagen ställer erforderliga medel till 
regeringens förfogande. 

För staten genom 
Socialdepartementet 

För Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Stockholm den 15 december 2016 Stockholm den 15 december 2016 

Agneta Karlsson 
StatsselCT'eterare 

Lena Dahl 
Tf Verkställande direktör 
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Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning av icke-prestations baserade 

medel inom ramen för denna överenskommelse 

Rekvisition Ekonomisk redovisning-
1. Kontaktuppgifter 1. Kontaktuppgifter 
• Bidragsmottagare • Bidragsmottagare 

• Organisationsnummer • Organisationsnummer 

• Kontaktperson • Kontaktperson 

• Postadress • Postadress 

• Telefon inkl. riktnummer • Telefon inkl. riktnummer 

• Faxnummer • Faxnummer 

• E-postadress • E-postadress 
2. Bidrag som ansökan avser 2. Bidrag som ansökan avser 

• Regeringskansliets diarienummer för • Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer för Regeringskansliets diarienummer 
regeringsbeslut avseende utbetalning avseende regerings beslut för utbetalning 

• Överenskommelsens benämning • Överenskommelsens benämning 

• Belopp som rekvireras • Summa bidrag enligt 

• Rekvisitionen avser perioden överenskommelsen 

• Summa bidrag som utbetalats från 
regeringen/Regeringskansliet 

• Period som den ekonomiska 
redovisningen avser 

3. Uppgifter för utbetalning 3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 

• Bankgiro/Plusgiro • Bidrag som erhållits av 

• Önskad betalningsreferens regeringen/Regeringskansliet 

• Kostnader (specificera större 
kostnadsposter) 

• Summa kostnader 

• Medel som inte har förbrukats (Bidrag -
kostnader) 

4. Underskrift i original av behörig 4. Ekonomichefens (eller motsvarande) 
företrädare granskning av den ekonomiska 

• Bidragstagaren intygar att lämnade redovisningen 
uppgifter är riktiga samt försäkrar att • Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller 
bidraget kommer att användas enligt motsvarande) intygar att den 
den gemensamma överenskommelsen. ekonomiska redovisningen under punkt 

• Datum 3 är korrekt. 

• Underskrift • Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller 

• Namnförtydligande motsvarande) bedömer inte att den 
ekonomiska redovisningen under punkt 
3 är korrekt. (Avvikelserna och 
eventuella åtgärder ska också redovisas.) 

• Befattning 

• Telefon inkl. riktnummer 

• E-postadress 
0 Datum 

• Underskrift 

• Namnförtydligande 

5. Underskrift i original av behörig 
företrädare 

• Bidragstagaren intygar att lämnade 
uppgifter är riktiga. 

• Datum 

• Underskrift 

• Namnförtydligande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-08-16 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för 2017 - Se bilaga. 

Aktuellt 
Enligt internkontroll planen för vård- och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
två gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för redovisa sammanställning av uppföljning: 
När det gäller korttidsfrånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef. Chef kan 
då fånga upp problem samt arbeta med lösningar. Vid upprepad korttidsfrånvaro så har 
ansvarig chef samtal med medarbetaren och Feelgood kan kopplas in. Vid längre sjukskriv
ningar så följs rutin från HR-avdelningen och man utarbetar en handlingsplan för medarbeta
ren. T ex kan Feelgood kopplas in vid behov och det upprättas en rehabiliteringsplan med 
Försäkringskassan. Flera personer som är långtidssjukskrivn.a har svårigheter att utföra 
arbetsuppgifter som är fysiskt ansträngande och det är svårt att hitta omplaceringar för dessa. 
3% av vår personal är i åldern 15-24 år, 64% är i åldern 25-54 år och 33 % av vår personal 
inom Vård och omsorg är över 55 år. Generellt är det svårt att rekrytera vikarier med rätt 
kompetens inom äldrevården vilket ibland gör att det får tas dyra lösningar för ordinarie 
personal somt ex övertid, inbeordrande. Detta i sin tur generar att det slits hårt på 
personalen, vilket gör att sjuktalen periodvis ökar. 

Vård- och omsorgsboende 
Finns någon vakant tjänst på Almgården men kommer att erbjudas till person som har LAS
företräde. På övriga boenden finns i dagsläget inga vakanta tjänster utan alla rader är besatta. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Finns två vakanta kvällstjänster varav den ena delas mellan två sjuksköterskor som önskar 
högre sysselsättningsgrad. 

Hemvård 
Finns två vakanta tjänster med placering i Förslöv där rekrytering pågår. 
Ingen vakant tjänst i Torekov /V-Karup i nuläget. 
På hemvårdsområde norr är det behov av två nyrekryteringar och ett graviditetsvikariat. 
Enhetscheferna tittar på lite olika lösningar men annons kommer att gå ut i början av 
september. 

Stöd och omsorg 
Personalläget ser bra ut i nuläget, har funnits vakanser men löst sig genom omplacering samt 
med personal som haft företrädesrätt. 
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Myndighetsenheten/Kommunrehab 
På myndighetsenheten är det ett graviditetsvikariat som ersätts med en vikarie. Det har 
anställts en fysioterapeut under våren efter en uppsägning. 

Konsekvenser av beslut 

2 (2) 

När det gäller sjukskrivningar arbetar enhetscheferna för att vara så lyhörda som möjligt och 
försöka hitta lösningar på problem tex omplacering, ändring i schema m.m. På APT-möten tas 
det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som kan göras i vardagen för 
välbefinnande. 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Internkontrollplan, återrapportering 2017 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 
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Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-04-01- 2017-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170817\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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nnn 
inspektionen for ,-.·d och c-mso:g 

Kvartals rapport 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

Förnamn 
Efternamn 
Telefon 
E-postadress 

Magnus 
Ohlsson 
+46 0431-77416 
magnus.ohlsson@bastad.se 

Val av förvaltning och verksamhetsområden 
. . . . ·- ··- - ··· ·-

t(of({J: 
BÅSTADS KOMMUN 

Vård· och omsorgsnämnden 

Dnr.~-~-~~~~-~/ 
... ~~~-~.:::. .. :t.~ ..... . 

Förvaltning Verksarnh~t~.n för Vård oc_h o_m_sorg Båstad 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avser följande kvartal 

Val av år och kvartal 
Val av år och kvartal 

2017 
1/4-30/6 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

Sol ÄO, äldreomsorg l!Ja !~Nej 

Sol OF, omsorg om personer flJa !7 1Nej 
med funktions nedsättning 
LSS OF, omsorg om []Ja !~Nej 
personer med 
funktions nedsättning 

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

Sol ÄO, äldreomsorg I !Ja i71Nej 

Sol OF, omsorg om personer U Ja !~Nej 
med funktions nedsättning 
LSS OF, omsorger om LJJa 0Nej 
personer med 
funktionsned~ättning 

Personuppgiftsfagen 

0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppqiftslaqen 

(1 998:204) . PuL 

Blankettinformation 
Nummer Inskickat 

Bkmkettid: 150182143932'.:.. Sida lav 2 Datum: 2017-08-04 06:38:09 
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1501821439321 2017-08-04 06:38:09 

Signering 
Datum 

Namnförtydligande o ~\ 
}tuGnu~ ~~\ 

. \ 

B!ankettid: 1501821439321 Sida2 av 2 Datur.i: 2017-08-04 06:38:09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

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

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 17 augusti 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha -160-
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2017-08-17 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1} 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Uppföljning, SOL: Oktober 2017. 
Vägledningsdokument för uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social-
SOL, LSS och socialpsykiatri. psykiatri. 

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

lokalförsörjningsplan. 
VN 2016-06-13, § 63 VN 000067 /2016 Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag En arbetsgrupp om fem personer har 
Kognitivt/Demenscentra att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ utsetts under ledning av demens-
i Båstads kommun. demenscentra i Båstads kommun. samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

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

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

VN 2016-09-05, § 82 VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 Genomlysningen av vård- och omsorgs-
Resursfördelningsmodell december 2016. Förvaltningen får i uppdrag att verksamheten i Båstads kommun - slut-
inom Vård och omsorg. återkomma med ett nytt förslag till resursfördel- rapporten - kommer upp för beslut i 

ningsmodell inom Vård och omsorg när genom- kommunfullmäktige under hösten 2017. 
lysningen av verksamheten är utförd. 

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

1 (2) 

Till VN (*2} 

2017 

Oktober 
2017 

September 
2017 

Oktober 
2017 

Våren 2018 



Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) 
och paragraf 
VN 2017-03-27, § 36 VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Vård och omsorg inväntar besked från 
Utökning av antalet platser Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en Båstadhem AB. 
på Aromagården och förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 
Myllefallet. gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen får i upp-

drag att redovisa beräknat/prognosticerat behov av 
grupp boendeplatser de kommande fem åren. 

VN 2017-04-24, § 43 VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell Hos förvaltningen för handläggning. 
Assistansomkostnads- för assistanskostnader. 
ersättning. 

Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor. 
VN 2017-04-24, § 50 VN 000049/2017 En kvalitetsuppföljning ska göras och redovisas Hos förvaltningen för handläggning. 
Fysiska aktiviteter på inför nämnden under hösten 2017. 
vård- och omsorgsboende 
i kommunen. 
VN 2017-04-24, § 56 VN 000058/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Hos förvaltningen för handläggning. 
Ekonomisk konsekvens- Larsson (L), med önskemål om en ekonomisk 
analys av fler heltidstjäns- konsekvensanalys av fler heltidstjänster på 
ter på bekostnad av tim- bekostnad av timanställda inom Vård och 
anställda inom Vård och omsorg. 
omsorg. 
VN 2017-05-29, § 62 VN 000063/2017 Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja Ärendet har skickats vidare för beslut i 
Planering för nytt grupp- planeringen av nytt gruppboende enligt LSS. kommunstyrelsen. 
boende enliITT: LSS. 
VN 2017-05-29, § 68 VN 000073/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Tony Hos förvaltningen för handläggning. 
Olyckor och tillbud på bilar Ivarsson (M) med begäran till förvaltningen att redo-
inom Vård och omsorg. visa olyckor /tillbud/krockade bilar inom Vård och 

omsorgs verksamhetsområde, bland annat mot 
bakgrund av arbetsmiljölagstiftningen. 

........ *1 - Förvaltningens status på ärendet. 
m 
N) 

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

2 (2) 

Till VN (*2) 

2017 

September 
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017 

November 
2017 

September 
2017 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 -900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Budget 2018 och plan 2019-2022 - beslut i KF 2017-06-21, § 130 
b). Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun - beslut i KF 2017-06"21, § 133 

1 (1) 

c). Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden Skåne 
och Båstads kommun 

d). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 2 maj 2017 
e). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 31 maj 2017 
f]. Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 20 juni 2017 

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

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 9av26 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

KF § 130 
\ 2)111 -06- 2 7 , 

cnrvt!..O...Q.QQ.f..1/ Dnr KS 000512/2017 - 906 

~t..±.:::.m.t. .... 
Budget 2018 och plan 2019-2022 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2 014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Ordningsfrågor 

Yrkanden 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela 
Stefansson (S), Uno Johansson (C), Jonatan Andersson (SD), Thomas Andersson 
(L), Allan Sunnergren (MP), Jonas Persson Folin (-),Hans Grönkvist (BP), 
Marie-Louise Nilsson (BP) och Kerstin Gustafsson (M). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 172. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden, daterad 2017-06-07. 
Bjärepartiets förslag till budget 2018, plan 2019-2022. 
Moderaternas förslag till budget 2018, plan 2019-2020. 
Liberalernas förslag till budget 2018, plan 2019-2022 
Socialdemokraternas för-förslag till budget .. 

Sammanträdet ajournerades mellan följande klockslag: 19.59-20.04, 
21.03-21.52 och 22.00-22.02. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag inklusive 
kommunstyrelsens förslag om punkt 1-10. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes kande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 10 av 26 

KF § 130 DnrKS 000512/2017- 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

Bo Wendt (BPJ: Tilläggsyrkande att med anledning av att vi startat en 
genomlysning av skolpengsystemet skjuter vi på eventuella justeringar av 
skolpengen och därmed föreslagen besparing. Istället uppdrar vi åt förvaltningen 
att återkomma med förslag på besparing/effektiviseringar på 3.600.000 kronor 
för att bibehålla ett budgeterat resultat motsvarande 2 % av skatteintäkterna 
och generella bidrag. 

Johan Olsson Swanstein (MJ och Kerstin Gustafsson (MJ: Bifall till 
moderaternas budgetförslag efter korrigering att 1 mkr tas bort från 
fastighetsorganisation. 

Ingela Stefansson (SJ: Bifall till Socialdemokraternas för-förslag. 

Thomas Andersson (L J: Bifall till liberalernas förslag efter korrigering att 1 mkr 
tas bort från fastighetsorganisationen. 

Thomas Andersson (LJ, Kerstin Gustafsson (MJ och Ingela Stefansson (SJ: 
Avslag till Bo Wendts (BPJ tilläggsyrkande 

Uno Johansson (CJ, Thomas Andersson (LJ, Kerstin Gustafsson (MJ och 
Ingela Stefansson (SJ: Bifall till kommunstyrelsens förslag om tillägg av punkt 
11och12: 

11. Avslag till Bjärepartiets budgetfärs/ag avseende besparing på skolpeng 
barnomsorg 3 miljoner. 

12. Avslag till Bjärepartiets budgetfärs/ag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på budgetförslagen från Bjärepartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. Efter framställd proposition 
finner ordförande att Bjärepartiets budgetförslag har bifallits. 

Ordförande ställer därefter proposition på Bo Wendts (BPJ tilläggsyrkande mot 
Ingela Stefanssons (SJ m.fl. förslag om punkt 11 och 12. Efter framställd 
proposition finner ordförande att Bo Wendts (BPJ förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2017-06-21 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) förslag röstar NEJ. 

11av26 

\ 
Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 22 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- ocli omröstningslista. Således har Ingela 
Stefanssons (S) m.fl. förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2018 samt plan 2019-
2022 godkänns. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

3. Resultatet för 2018 budgeteras till 11,7 mkr. 

Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till -8,3 mkr respektive -26,9 
mkr. 

4. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 
178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 
2018-2020 till ca 29 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 12 av 26 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

11. Finaniseringen av Skogs byns förskola hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen genom att investerings budget för 2018 revideras där 4 
250 omfördelas från projekt 7023 ny förskola Båstad (Tuvelyckan) till 
projekt 7018 Förskola Skogsbyn. Totalt budget för Skogsbyns förskola blir 
då 38 250varav17250 .tkr under 2018 

12. Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på skolpeng för 
barnomsorg och grundskola, 3 mkr, avslås. 

13. Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på gymnasiet, 600 tkr, 
avslås. 

/ 

Justerandes si naturer Utdra sbes kande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 
Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000512/2017 - 906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Bjärepartiets förslag till budget 2018 och plan 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

1 (3) 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 
2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investerings behoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 
procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med 
totalt 130 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 25 0 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart 
kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. · 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till 
kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med 
november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
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2 (3) 

behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade 
skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, 
elever, hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i 
november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad 
befollmingsutveckling jämfört med l:a november 2016. 

Avsatta medel i budget 2018 för resterande 3 månaders löneökningar 2017 och 9 månaders 
löneökningar för 2018 uppgår till sammanlagt till 12,3 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2018 uppgår till 
2,0 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

De ekonomiska ramarna (exklusive löneökningar 2017) och anslagsbindningsnivån uppgår 
enligt förslaget till: 

(tkr) 
Kommunfullmäktige 

skolpeng, barnoms.jgrundsk. 
skolpeng, gymnasium . 
hemvårdspeng 
boendepeng 

Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnd 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Summa 

-1587 
-170544 

-43 468 
-49 879 
-60 244 

-144112 
-3165 

-111 060 
-112 908 

-113 
-1167 

-845 
-699 092 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2018 uppgår till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till-6,8 mkr respektive -25,4 mkr. Detta 
motsvarar för 2018 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. 
För 2019 och 2020 motsvarar resultaten -0, 9 % samt -3,2 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. Sett över hela planperioden 2018-2020 uppgår resultaten till -0, 7 % av 
skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår enligt förslagettill 153 820 tkr för 2018och134 495 tkr för 2019 samt 
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195 295 tkr för 2020. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 65 715 tkr för 2018 och 43 635 tkr för 2019 samt 44 410 tkr för 2020. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2018 nettoinkomster om sammantaget 
23 200 tkr uppstå. För 2019 nettoinkomster om 23 240 tkr och för 2020 nettoinkomster om 
7 300 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2018 uppgå till ca 42 procent, under 2019 till 32 
procent och under för 2020 till 15 procent. 

Nyupplåningen under 2018 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
127 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till ca 23 mkr. 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till budget 2018, plan 2019-2022 
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Budgetförutsättningar (2018-2022) 

2016 2017 : 2018 
!Befolkning (nov året innan) 14 401 14476 14:614: 
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 75 138 

2019 
14 614 

0 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

2020 2021 2022 
14 614 14 614 14 614 

0 0 0 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:18) 2,6 2,8 ' 3, 1 3,4 3,4 3,4 3,4 
I Löneökningar% till grund för kommunens budget 3,2 2,8 , 2;4 2,4 2,8 3,4 3,4 j 

KPl %,enligtSKL (SKL17:18) 1,0 1,7 2,0 2,6 2,7 2,7 2,0 
IKPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 : 0,0 0,0 0,0 0,0 o,oj 

[PO~avgift: (SKL 2016-12-15) 38,46 38,33 :38;33 38,33 38,33 38,33 38,33j 

Internränta%, enliat SKL (SKL 17:05) 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
Internränta%, till grund för kommunens budget (SKL 17:05) 2,40 1,75 . 1',75 i 1,75 1,75 1,75 1,75 
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 · 1;00: 1,00 1,00 1,00 1,00 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:18 april 
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2016-11-22 §221 

~ r-
::::;:
~"-<... 



Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: 2017-05-22 

Investeringar 2018-2022 
Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IWMMUNLEDNINGSKONTOR 

1001 Möbler och telmisk utrustning 91 70 70 70 70 70 
Läsplattor politik 360 

1 002 Kundcenter 382 
1003 E-arkiv 0 0 0 0 0 0 
1700 Inventarier (VoO) 400 400 3000 400 400 400 
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 100 100 175 170 170 170 
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 300 300 S30 S30 S30 S30 

Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 600 
1618 Lärararbetsplatser 300 300 630 610 610 610 
1629 Inventarier vuxenutbildning so 50 so 50 so 
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler so so 50 'IS 7S 
1640 Inventarier arbetsmarlmad 100 50 100 100 100 

Inventarier /möbler gymnasieskolan 7S so 
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 30 
1014 Arkiv 139 100 100 100 100 100 
1004 Webb/E-tjänster 348 200 zoo 100 200 300 
1051 Serverplattform 200 400 400 soo 400 600 
1052 lP-Telefoni 50 300 50 so so 200 
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 200 200 400 400 400 400 
1054 Pc 900 900 900 900 900 1000 
1058 Pc programvaror 200 300 300 300 200 300 
1059 Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100 
1060 Verksamhetsstödssystem 100 so so 100 
1061 Singel sign an (SSO) so so so 50 so 50 
1062 It-säkerhet 200 400 200 300 
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 300 400 100 
1065 Automatisering av mobila enheter lSO lSO 
1066 E-handel 100 
1068 Uppgradering av operativsystem 100 
1069 Uppgradering av office programvaran 1000 

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4615 5080 7955 4505 5955 5380 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
1406 Räddningsfordon 950 500 
1408 Skyddsutrustning so 100 100 100 100 100 
1412 Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200 
1414 Personlarm 176 

Måltid 
1920 Ram Måltid 400 400 500 500 soo 

Gata 
3000 Ram Gata 500 500 500 soo 500 500 
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 500 500 soo soo 500 soo 
3009 Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 0 0 
331 O GC-vägar 1 SOO 1500 1500 1SOO 1SOO 
3314 GC-väg järnvägsbanken 4000 3 000 4000 
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing soo 1000 1000 1000 1000 soo 
3905 Mätbar gatubelysning 400 soo soo soo soo 
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 
5311 Toppbeläggning väg Torekov 98:50 6SO 
5327 Väg, GC-Väg och Parkering, Trollbäcken 1000 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3003 Kattegattsleden soo 2 soo 
3917 Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 6 000 
3313 GC-väg Västra Karup-Grevie 4 soo 

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 6 500 4500 2 000 0 0 4 500 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 600 soo 800 800 800 800 
4911 Dahlmanska Tomten 600 
4907 Brunnsparken zoo 200 
4941 Lejontrappan 100 100 
4942 Ludvig Nobels park 7SO 

~~ 



Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: 2017-05-22 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4943 Sankta Toras park 200 
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 0 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 300 200 500 500 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 1500 2 000 2 000 2000 1000 1000 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 588 
4920 Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
4922 Upprustning lekplatser 327 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 500 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 400 
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 15 906 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 100 400 
1493 Omklädningsrum Malenbadet 50 100 

Toaletter Skåneleden 0 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 1199 500 1000 1000 1000 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 2 500 450 1800 500 500 500 

Fastighet 
1403 Kameraövervakning 68 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 262 700 750 
7000 Ram Fastighetsservice 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 7000 3 000 6 000 
7014 Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 
7016 Carport brandstationen i Båstad 0 
7018 Förskola Skogsbyn 20 891 13 000 
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 2 000 40 000 23 000 
7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 4300 
7024 Ny avdelning Klock;arebyns förskola, Västra Karup 2 000 8 000 
7021 Ombyggnation Västra Karups skola 1000 10 000 17 000 
7022 Ny F-6 sko la Båstad (Laholmssamarbete?) 3 700 92 500 88 800 

Ny F-6 skola Grevie so 000 
7023 Ny förskola 6 avd Båstad (Tuvelyckan?) 12 000 20 000 
7030 Reinvestering fastighetsbestånd 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
7080 Utemiljö och lekredskap 600 600 600 600 600 600 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 80 617 104250 105750 170250 111 000 17000 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 6500 4500 2 000 0 0 4500 

1 2018: Arbeten utförs på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv 
2019 Arbeten utförs på Malensjiirsko/a samtÄppelbyn, Päronbyn och Vitsippan 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6000 Ram 1050 1000 1500 1500 

Ram samordning 100 1300 2 500 
6958 Vattenledning Annas väg 150 
6047 Projektering 0 400 400 400 
6995 Serviser 900 900 900 1000 
6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan 2 300 3 500 
6970 Avstängningsventiler 500 510 960 960 
6015 Brandposter 100 140 350 490 

Ekorrvägen 100 100 3 400 
6952 Bjärevägen 1350 2 000 

Helmers gata 2 500 
Karstorpsvägen 500 5 000 
Fjärdingsmanvägen 150 2 200 

6079 Relining spillvatten Båstad 300 600 1000 
6953 Slammarpsvägen 1500 

Slättarödsvägen etapp 1 500 4 200 
Slättarödsvägen etapp 2 500 4000 

6994 Avloppsrening 5 605 5 250 2 800 4080 
6993 Dricksvattenproduktion 970 725 825 480 
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Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: 2017-05-22 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Landsbygdsinvesteringar 
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 

6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 

6033 FörslövfVadebäck, vatten+spillvatten 6 200 100 

Margeretetorpsvägen 600 4000 

Nyinvesteringar 
6004 Ärigstorp, nytt reningsverk 20 000 17 000 

6006 Ledning till Ängstorp 12 500 10 000 

6007 Driftövervakning Dricksvatten produktion 10770 200 200 200 

6058 Nytt tillstånd Torekovs RV 300 so 100 

6009 Serviser, V S D 800 800 800 1000 

6012 Mätning V S D 250 200 200 200 

6015 Skalskydd 500 200 200 200 

6014 Åtgärder en!. saneringsplan 1100 2 000 3 000 3000 

6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 

Åtgärder en! dagvattenplan 1000 2000 

6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 500 0 8 800 300 

6209 Reservkraft Eskilstorp VV 250 

Reservkraft mobil, generell 250 

Samlingskammare, Eskilstorp VV 3 000 

Vattentankstationer 700 

6034 Åtgärder för stigande havsnivå pstn Båstad 0 1000 500 

Åtgärder för stigande havsnivå Torekov RV 2 000 

6214 Skottorp, nyttvattenverk 4000 0 4 000 

Exploatering VA 
5004 Heden exploatering 1642 

501 O Förs löv 2:4 exploatering 500 12 500 0 0 500 13 000 

5011 Grevie skoltomt 1000 

5028 Ledningsrätt Håle 3:4 500 

5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 2 000 

Exploatering Grevie Böske Va 3 000 

5027 Exploatering Trollbäcken VA 1000 

Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 

T&S Summa (I'axefinansierad verksamhet) 71517 65715 43635 44410 500 13000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

Anslutningsavgifter 
5204 Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck -2 388 

5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 

5207 Anslutningsavgifter Lyavägen -955,2 

5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -997 -1194 -1194 -1194 -1194 -597 

5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 0 -7164 -3 463 

5214 Anslutningsavgifter Förslövverks.omr -2 500 

5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 

5217 Anslutningsavgifter Troll bäcken -2 000 -1500 

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen 
-1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1194 -1194 -1194 -1194 

5202 Övriga anslutningsavgifter -4000 -1500 -1500 

Summa Ansluhtlngsavgifter -9 997 -15 201 -9 739 -2 388 -3 630 -1 791 

71'1 
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Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: 2017-05-22 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TEKNIK & SERVICE 
Exv/oaterinqsområden (Ej VA) 

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

5301 Gator (ägs av kommunen) 1000 
5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 200 0 0 1000 0 0 
övrig exp/oateringsverksam/1et "Östra Karup" 

8005 Tomtförsäljning -2 310 -4800 -3 300 -3 300 
Summa Övrig exp/oateringsverksamhet "Östra Karup" -2310 -4800 -3 300 -3300 0 0 

8026 Grevie "Skoltomt" 
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 

8026 Rivnings- och planutgifter 3 100 
8026 Tomtförsäljning -1 750 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Sko/tomt" 3100 -1750 0 0 0 0 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Hed~n, Hemmeslöv 

5307 Vägar 10 000 1000 
5507 Belysning 
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) 4463 
5437 Lekplats 1000 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 15463 0 0 1000 0 0 
8015 Övriga exploateringsutgifter 500 200 200 
8015 Tomtförsäljning -10 800 -16 800 -16 240 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -10300 -16 600 -16040 0 0 0 

8010 Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

5310 Vägar 500 8 000 700 
Belysning 1600 

5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 
Lekplats i Förslöv 2 000 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 500 13 600 0 0 0 700 
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 

8010 Diverse exploateringsutgifter 450 100 
8010 Tomtförsäljning -4 000 -4000 -4 000 -4 000 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förs löv 2:4 0 450 -3 900 -4000 -4000 -4000 

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

5306 Vägar 500 
5309 Vägar (investeringsbidrag) -3 300 

Summa Skattefin. lnvesteringar Vistorp industriområde -2800 0 0 0 0 0 

8151 Intäkter -2 550 

8001 Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

3105 Mel/anvägen/Karupsvägen 1000 
5405 Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 300 3 500 

Summa skattefin. Investeringar 1300 3500 0 0 0 0 

Medfinansieringar statlig infrastruktur 

3119 Bullers/<ydd järnväg {Trafikverket äger] 2 000 
Summa Medfin. statlig infrastr. 0 2000 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 
Oförutsett projektet helhet 2 000 

Summa Övrig exploateringsverksamhet 2000 0 0 0 0 0 

8960 Intäkter tomtförsäljning -1000 -500 

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning) 
8102 Övriga markinköp 2 000 10 000 10 000 10 000 4 000 

8099 Ospec exploateringar 
8099 Kostnader 3 000 
8099 Intäkter -2 500 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Sl<attefin. 16 663 27100 10000 12 000 4000 700 

T&S Summa {Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 2000 0 0 0 0 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA} Övr. Expl. -10560 -23200 -23240 -7300 -4000 -4 000 
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Ko d Tkr 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

10 Uppgradering verksamhetssystem miljö 
11 Mätinstrument miljö 
22 Kartstöd i samband med ny ÖP 
27 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 
28 Digital bygglovhantering- (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 
38 Mätutrustning (ny totalstation) 
38 Mätinstrument (ny GPS) 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 

BARN&SKOLA 
0 Instrument Kulturskola 
2 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 
6 IKT-plan 
7 Pedagogisk utrustning, grundskola 

160 
160 
160 
160 
161 
161 
162 
162 

O Stöd och utveckling 
2 Datorer förskola, grundskola, personal 
1 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
4 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 

Skolbussar 
SUMMA BARN & SKOLA 

BILDNING OCH ARBETE 
160 
161 
163 

9 Individ och familj, kundmottagning 
9 IT-utrustning vuxenutbildning 
5 Socialstyrelsens metod system AS! (köp av licens) 

IT System !OF 
164 
164 
169 
169 

1 Datorer bibliotek 
2 Hyllsystem och inventarier Bibliotek 
2 IT-utrustning gymnasieskola 
3 Bio Scala 

Galleriet Kunskapscentrum 
169 
169 

5 Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1 %) 
6 IT-utrustning/teknink AME 

1702 
1704 
1707 
1713 
1718 
1719 

Accesspunkter gymnasieskolan 
Fritidsgårdar IT 
SUMMA BILDNING &ARBETE 

VÄRD & OMSORG 
Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplane1 
Trygghetstelefoner 
El cyklar 
Arbetstekniska hjälpmedel 
Verksamhetssystem 
E-Hälsa 
SUMMA VÄRD & OMSORG 

TOTALT (inkl. exploatering) 
varav: 
Skattefinansierad investering 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 
ExPloatering 

Summa Anslutningsavgifter 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 
Summa Exploateringsintäkter 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 
Summa Inventarier 
- varav inventarier Sår 
-varav inventarier 10 år 

Budget Budget 
2017 2018 

80 3SO 
20 
57 
so 

0 so 

lSO 
207 sso 

so 100 
200 300 

1800 1800 
400 600 
so so 

1 SOO 1 SOO 
2SO 2SO 
200 soo 

1700 
44SO 6800 

100 so 
100 100 
so 

so 
78 50 

100 100 
0 so 

2SO so 
50 

so 100 
100 

so 
878 600 

963 0 
878 100 
100 100 

90 90 
0 2 000 
0 6SO 

2 031 2940 

176 918 196 335 

109 461 147 320 
6 500 6500 

71517 65715 
-10 560 -23 200 

-9 997 -15 201 
61520 50 514 

-19160 -23 850 
3 800 4500 
1566 2070 

916 870 
6SO 1200 

Plan 
2019 

50 

so 

100 
300 

1800 
1000 

so 
1 SOO 

2SO 
soo 

1 700 
7200 

100 

so 
so 

100 
so 

0 

200 
100 

so 
700 

0 
100 
100 

90 
0 

sso 
840 

154.890 

132 495 
2 000 

43 635 
-23 240 

-9 739 
33 896 

-23 540 
0 

4705 
14SS 
3250 
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Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 

so so 
400 

so 4SO 0 

100 100 100 
300 300 300 

1800 1800 1800 
1000 1000 1000 

so so so 
1 SOO 1 SOO 1 SOO 

2SO . 2SO 250 
200 200 200 

1 700 1 700 1 700 
6900 6900 6 900 

100 100 100 

so so so 
so so so 

100 so so 
so 50 so 
so 0 so 

200 200 200 
100 100 100 
100 0 

50 
8SO 600 6SO 

0 0 0 
350 3SO 3SO 

0 0 0 
90 90 90 

0 0 0 
300 300 300 

740 740 740 

232 405 126145 44870 

19S 295 129 645 31370 
0 0 4500 

44410 500 13 000 
-7 300 -4000 -4 000 

-2 388 -3 630 -1 791 
42 022 -3130 11209 
-7 300 -4000 -4000 

0 0 0 
2105 2 055 1830 
1430 1430 1380 

675 62S 450 



-177-

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån 

Mkr Ingående Nya lån Amortering Utgående 
Bokslut 2010 113 0 -4 108 
Bokslut 2011 108 55 -4 160 
Bokslut 2012 160 75 -7 228 
Bokslut 2013 228 20 -10 238 
Bokslut 2014 238 0 -10 227 
Bokslut 2015 227 30 -11 247 - . -----·- --
Bokslut-2q1s 247 105 -14 338 

-· - -
Budget 2017 338 106 -17 427 
I Budget 2018 427 127 -23 531 I 
Plan 2019 531 113 -28 617 
Plan 2020 617 219 -35 801 

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån 

Mkr 
År VA-investering Exploatering 

Skattefin. 
investering 

Statlig 
infrastruktur Totalt 

Bokslut 2010 38 0 
Bo/<slut 2011 92 O 
Bokslut 2012 138 0 
Bokslut 2013 152 2 
Bokslut 2014 146 2 
Bokslut 2015 162 O 
8oksj~j ~ö16 189 o 
Budget 2017 270 0 
Budget 2018 296 O 

Plan 2019 302 o 
Plan 2020 315 0 
Plan 2021 281 0 
Plan 2022 261 0 

Långfristiga lån 
1000 

900 

70 
67 
89 
83 
79 
51 

107 
111 
186 
267 
442 
558 
574 

800 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

34 
42 
45 
49 
48 
44 
41 
43 

880 878 
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.: __ Skattefin. investering l ~ Statlig infrastruktur Exploatering 

c::::::3 VA-investering = e- ·Totalt 

108 
160 
228 
238 
227 
247 
338 
427 
5311 
617 
801 
880 
878 



Räntekostnader långfristiga lån 

Räntesats rörliga lån 2017 
Räntesats rörliga lån 2018 
Räntesats rörliga lån 2019: 
Räntesats rörliga lån 2020: 
Räntesats rörliga lån 2021: 
Räntesats rörliga lån 2022: 

Tkr 
Räntekostnader 2016 
Räntekostnader 2017 
Räntekostnader 2018 
Räntekostnader 2019 
Räntekostnader 2020 
Räntekostnader 2021 
Räntekostnader 2022 

Budget 

0,7% 
0,9% 
1,3% 
1,6% 
2,3% 
2,5% 

Total 
räntekostn. 

2 995 
3 181 
4114 
6 618 

11 074 
18 274 
21 826 

Prognos 
rörlig ränta 

0,3% 
0,6% 
1,0% 
1,4% 
2,1% 
2,5% 

varav 
Gamla lån 

2 995 
2 929 
2 761 
3 338 
4107 
5 450 
6 542 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

varav 
Nya lån 

0 
251 

1 353 
3 280 
6 967 

12 824 
15 284 

Riksbankens prognos för reporäntan, 27 april 2017 
S . 

. .4 



Händelse (förändring jmf fg år) 

I Budgeterat resultat 2017 

#.tii iIO§ierlng (tifrändringar) 2018 
Avsatt för demografi 

Avskrivningar/upplösningar 

Räntekostnader 

Pensioner 

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 

Till KF & KS förfogande 

Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal 

Övrigt 

sulrfifiia finansiering 

\ii;}k"sainheter (förändringar! 2018 
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv. 
Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 

Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 
Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och 

Upphandlartjänst 

Borttag tjänst chefssekreterare/omfördelning arbetsuppgifter 

Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 

Borttag Neddragning tjänster o sänkt ambitionsnivå Miljöavd. 

Arbete med översiktsplanen 

Markförvaltare inkl. intäkter 

Ökade kostnader drift cykelväg Banvallen 

Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 

Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 

Miljövänliga fordon 

Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 
Besparing måltidsverksamhet i och med Asliden drivs i egen regi 

Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 

Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 

Lägre städkostnader 2018 
Extern effekt av sänkta kostnader lokalvård 

Allmänt besparingsuppdrag Utbildningsnämnden, Barn och skola Ram 

Skolpeng, grundskola (Volymförändring) 

Besparing skolpeng barnomsorg 

Avskaffande vårdnadsbidrag 

Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga 
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskole! 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Besparing gymnasieskola (peng) 
Lokaleffektivisering VoO 2018 
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 10 år 
Tillskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) 
Ökat behov av fier platser inom LSS 
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri 
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst 
Drift Asliden i egen regi 
Fastighetsförvaltningskostnad ombyggnation Bjäredalen 
Besparingsuppdrag 1,5 mkr VoO Ram 
Hemvårdspeng 
Boendeoeng 
Summa. verksamheter .. 
I tnfliitionskompeiisation . 2018 

Löneökningai2018, 9 mån . 
Löneökningar 2017, 3 mån 

Löneökningar 2018, 9 mån 

summa 16neöknirigar 

I Budgeterat resultat 2018 
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Belopp V-het 

14 gool 

0 

-2 253 
-734 

-3 897 
19170 

315 
6 423 

231 
-400 

-1 000 
1 048 

18 903 

-100 Klk, ekonomi 

2 000 
300 

-200 
-600 
400 
400 

0 
0 
0 

-40 
1 500 

40 
-100 

0 
200 
300 
300 

-500 
411 

0 
-6 027 
3 000 

Klk, ekonomi 

Klk, kommunlednin• 

Klk, kommunlednin• 

Klk, kommunlednin• 

Klk, kommunchef 

KLK/HR 

Sam.bygg/Miljö 

Sam. bygg/Plan 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 
T&S Mållidsservice 

T&S 

T&S Fastighet 

T&SNerksamheten 

Skolpeng 

UN/B&S 

B&S Skolpeng 

B&S Skolpeng 

220 B &A/UN 

&A/KS 
&A/KS 

-300 B 
-400 B 

-1 157 B 
600 B 

&A Gymnasiepen1 
&A Gymnasiepen( 

1 000 V&O 
-141 V&O 
-330 V &O 

-3 000 V &O 
-1140 V &O 

-825 V &O 
-422 V &O 

-1 500 V &O 
av &O 

1 500 V &O 
580 V 

-2 172 V 
-6203 

al 

-3 300 
-9 000 

-12 300 

15 3001 

&O Hemvårdspen 
&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Händelse (förändring jmf fg år) 

!Budgeterat resultat 2018 

Finansiering (förändringar) 2019 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 
Till KF & KS förfogande 
Övrigt 
:Summa finansiering 

VeFlisamheter (förändringar) 2019 · 
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen 

Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) 

Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade tillsynsärenden, (proj. 6 mån) 

Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Lokaleffektivisering VoO 2019 
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pi, halvårseffekt 
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pi, halvårseffekt 
Nattpatrull 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) 
Nedlägging av ÄnQagården, halvårseffekt 
Siifhinå verksamheter 

llnflationsli6mpfi!nsation 2019 

Löneökningar 2019 · 
Löneökningar 2018 3 mån 
Löneökningar 2019 9 mån 
Sr:inima löneökningar · 

jBudgeterat resultat 2019 

Belopp V-het 

15 3001 

-2 539 
-2 584 
-4 828 
17 351 
-2 529 

2 000 

1 770 
0 

677 
9 318 

-200 
so 

500 

-40 

-1 500 

-300 
800 

-973 
-4 147 

3.00 
-2 664 

258 
-960 

0 
0 

-10 179 
2 137 

-16 918 

ol 

-3 000 
-9 300 

-12 300 

-4 sool 

T&S 
T&S 
T&S Fastighet 

T&S 

T&S 

Sam.bygg/Miljö 

B&S Ram 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepeni 
V&Oram 
V&Oram 
V&Oram 
V&Oram 
V&O Hemvårdspen 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Händelse (förändring jmf fg år) 

I Budgeterat resultat 2019 

ffnf!If~i~ffng (föfäififringat) 2020 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 
Fördelade kapitalkostnader 
Sunima f/nänsierrilg 

Verksamheter (förändringar) 2020 
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn, 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pi, halvårseffekt 
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pi, halvårseffekt 

Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) 
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 
·SiffiJ/na verksamheter 

llii.flailanskonipensation 2020 

Löneökningar.2020 
Löneökningar 2019 3 mån 
Löneökningar 2020 9 mån 
Suinma löneökningar 

!Budgeterat resultat 2020 
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Belopp V-het 

-4 sool 

-4 949 
-4 400 
-2101 
18 297 
-2 530 

2 000 

786 
1 366 
8 469 

-180 
300 

-1 098 
-1 343 
-2 664 

258 

0 
0 

-10 179 
2137 

-12 769 

al 

-3100 
-11 100 
-14200 

-23 1001 

T&S 
Sam.bygg/Miljö 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen! 
V&O ram 
V&Oram 

V&O Hemvårdspen 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 
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Händelse (förändring jmf fg år) 

!Budgeterat resultat 2020 

F~bansieriiig (föfarldiiiigåf) 2021 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 
Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 

Fördelade kapitalkostnader 
Summa finansiering 

Verksamfieter (förändringar) 2021 
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 

Borttag Moduler förskola/skola från 2017 
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
s.uninia verksamheter 

I tnffationskompensation 2021 

Löfle.ökriing;Jr 2021 9 mån 
Löneökningar 2020 3 mån 
Löneökningar 2021 9 mån 
Summa löneökningar 

Budgeterat resultat 2021 

Budgeterat resultat 2021 

Fiiiiin}iforing (förändringar) 2022 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 
Fördelade kapitalkostnader 
Sunimil finansiering 

Verksamheter (förändringar). 2022 . 
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Summa· verksamheter 

IInffation·skoinpensation 2022 · 

Löneökningar 2022 9 mån 
Löneökningar 2021 3 mån 
Löneökningar 2022 9 mån 
Summa löneökningar 

I Budgeterat resultat 2022 

Belopp V-het 

-23 1001 

-2 288 
-7160 

-918 
21 564 
-3 800 
2 000 

970 
461 

10 829 

250 
1 800 
-326 
447 

0 
0 

2171 

ol 

-3 700 
-13 800 
-17 500 

-27 600 

-27 600 

2 743 
-3 512 
-1 478 
21 564 

0 
2 000 
1 016 

-33 
22 300 

Sam.bygg/Plan 

B&S ram 
B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen1 
V&O . 

V&O 

1 500 T&S 

0 
-1 .600 

0 
0 

-100 

ol 

-4 600 
-14 300 
-18 900 

-24 3001 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen1 
V&O 
V&O 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar 

Sammandrag 
Driftbudget 

Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2017 2018 2019 2020 

Kommunfullmäktige -1 918 -1 587 -1 587 -1 587 
- varav sko/peng, barnoms.lgrundsk. -166 754 -169 658 -170 631 -171 729 

- varav sko/peng, gymnasium -42 909 -43 410 -47 557 -48 900 

- varav hemvårdspeng -50 468 -49 884 -49 884 -49 884 

- varav boendepeng -58 080 -60 248 -68 290 -76 332 

Val nämnd -113 -113 -113 -113 
Överförmyndare -1167 -1167 -1 167 -1167 
Revision -845 -845 -845 -845 
Kommunstyrelsen -145 676 -144 664 -145 854 -146 034 .............................. . ........... ...... ........ .. ........................................................... 

- varav kommunstyre/se -2 069 -2 379 -2 379 -2 379 

- varav kommunledningskontor -50 853 -49 120 -49 120 . -49 120 

- varav teknik & service -50 128 -50 063 -51 253 -51 433 

- varav samhällsbyggnad -2 590 -2 605 -2 605 -2 605 

- varav bildning & arbete -40 036 -40497 -40 497 -40 497 

Utbildningsnämnd -113293 -112313 -111 513 -111 513 ............................... ........................... ........................................................... 
- varav utbildningsnämnd -390 -494 -494 -494 

- varav barn & skola· -79 214 c78 799 -77 999 -77 999 

- varav bildning & arbete -33 689 -33 020 -33 020 -33 020 

Vård- och omsorgsnämnd -108 048 -112 845 -115 911 -118 317 ............................... ........................... . .......................................................... 
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 -389 -389 

- varav vård & omsorg -107 659 -112 456 -115 522 -117 928 

Myndighetsnämnd -3 248 -3 139 -3 439 -3 139 ............................... ........................... ·························-········· ······················· 
- varav myndighetsnämnd -413 -330 -330 -330 
- varav teknik & service -266 -266 -266 -266 
- varav samhällsbyggnad -2 569 -2 543 -2 843 -2 543 

Delsumma -692 519 -699 873 -716 791 -729 560 
- varav inflationskompensation 0 0 0 0 

Löneökning 2017 -9 800 -13 100 -13 100 -13 100 
Löneökning 2018 -9 000 -12 000 -12 000 
Löneökning 2019 -9 300 -12 400 
Löneökning 2020 -11 100 
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
övrigt, finansiering -20 249 -26 103 -33 607 -42 905 
Summa -723 568 -749 076 -785 798 -822 065 

Skatteintäkter o bidrag 738 468 764 376 781 198 798 965 

RESULTAT 14 900 15 300 -4 600 -23 100 

I nvesteri ngsbudget 

Tkr 2017 2018 2019 2019 

Skattefinansierad investering 111 503 147 320 132 495 195 295 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2000 0 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410 
Exploateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300 
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 176 743 196 335 154 890 232 405 
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Resultatbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 
Mkr 2014 2015 2016 2017 

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661 ,9 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59,0 
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2, 1 -2,7 -1,9 -3, 1 

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701 ,7 -720,9 

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 
Finansiella kostnader -5 , 1 -3,5 -3 ,3 -4,1 

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 10,5 . 6,7 14,8 14,9 

Resultat i % av skatteintäkter: 1,59% 0,98% 2,06% 2,02% 
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,41% -1,02% 0,06% 0,02% 

Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr 

Summa investeringar (skattefinansierade.+ n -62,7 mkr 84,9 mkr 111 ,1 mkr 118,0 mkr 
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. im 79% 62% 17% 54% 
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -53,3 mkr 
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 54% 
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -49,9 mkr 
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 16% 
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -58,7 mkr 

~ 
~ 

Budget 
2018 

-685,0 
-61,3 
-12, 1 

-3,2 

-746,3 

680,0 
84,4 
2,0 

-4,8 

15,3 

0,0 
0,0 

15,3 

2,00% 
0,00% 

15,3 mkr 
0,0 mkr 

140,7 mkr 
42% 

-89,4 mkr 
42% 

-86, 1 mkr 
24% 

-38,4 mkr 

0.000 mkr # 

Plan Plan 
2019 2020 

-716,6 -743,5 
-63,8 -68,8 
-13,5 -14,7 

-3,2 -3,2 

-780,4 -812,3 

703,8 729,1 
77,4 69,8 

2,0 2,0 
-7,4 -11 ,8 

-4,6 -23,1 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

-4,6 -23,1 

-0,59% -2,89% 
-2,59% -4,89% 

15,6 mkr 16,0 mkr 
-20,2 mkr -39,1 mkr 

117,9 mkr 186,3 mkr 
34% 16% 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Plan Plan 
2021 2022 2018-2020 

-758,3 -777,8 
-71, 1 -68 ,3 
-15, 1 -15,2 

-3,2 -3,2 

-829,4 -846, 1 

757,6 786,0 
61, 1 56,3 

2,0 2,0 
-19,0 -22,5 

-27,6 -24,3 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

-27,6 -24,3 

-3,37% -2,88% -0,5% 
-5,37% -4,88% -2,53% 

16,4 mkr 16,8 mkr 46,9 mkr 
-44,0 mkr -41,1 mkr -59 ,3 mkr 

37,8 mkr 0,0 mkr 444,9 mkr 
22% 80% 29% 

-88,8 mkr -164,3 mkr -101,3 mkr -7, 1 mkr -342,5 mkr 
32% 14% 19% 82% 28% 

-90,0 mkr -167,5 mkr -104,5 mkr -5,8 mkr -343,5 mkr 
40% 35% -483% 136% 

-20,4mkr -27,4 mkr 18,2 mkr 4,0mkr 
2.200 mkr 2.300 ml\! 2.·'!00 mkr '.2 .5!10mk1· 
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Finansieringsbudget 

Mkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 
Justering för upplösningC!r (st. med.fin) 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 
Exploaterinosverksamhet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Nettoinvesteringar, skattefinansierade 
Medfinansiering statlig infrastruktur 
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) 
Försäljningar/övrigt 
Anslutninosavoifter VA 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nya lån 
Amorteringar 

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 
Kassaflöde frän finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Bokslut 

2014 

10,5 
37,3 

6,4 
2,1 

68,3 
-4,0 

120,5 

-45 ,0 
-17,7 
-32,2 

1,0 
5,9 

-88,0 

0,0 
-10 ,3 

-49,8 
-60,1 

-27,6 
45,6 

18, 1 

Bokslut Bokslut Budget 

2015 2016 2017 

6,7 14,8 14,9 
43,4 45,5 45,0 

7,0 7,9 10,9 
2,7 -1,9 3,1 

36,3 -45,3 -0,4 
16,8 4,6 10,6 

112,9 25,6 84,1 

-48,2 -70,7 -109,5 
-36,7 -6,2 -6,5 
-29,7 -43,9 -79 ,5 
-11 , 1 1,7 
10,8 1,0 10,0 

-114,9 -118, 1 -185,5 

30,0 105,0 106,0 
-11 ,2 -13,5 -16,0 

-14,5 -2,3 0,3 
4,3 89,2 90,3 

2,3 -3,3 -11, 1 
18, 1 20,3 17,0 
20,3 17,0 5,9 

Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 

15,3 -4,6 -23,1 
46,0 47,1 50,9 
12, 1 13,5 14,7 
3,2 3,2 3,2 

23,2 23,2 7,3 
99,8 82,5 53,0 

-147,3 -132,5 -195,3 
-6,5 -2,0 0,0 

-65,7 -43,6 -44,4 

15,2 9,7 2,4 
-204,3 -168,4 -237,3 

127,1 113,2 218,8 
-22,9 -27,6 -34,8 

0,3 0,3 0,3 
104,6 85,9 184,4 

0,0 0,0 0,0 
5,9 5,9 5,9 
5,9 5,9 5,9 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Plan Plan 
2021 2022 

-27,6 -24,3 
52,8 49,9 
15,1 15,2 

3,2 3,2 

4,0 4,0 
' 47,5 48,0 

-129,6 -31,4 
0,0 -4,5 

-0,5 ' -13 ,0 

3,6 1,8 
-126,5 -47,1 

119,8 42,7 
-41, 1 -43,9 

0,3 0,3 
79,1 -0,9 

0,0 0,0 
5,9 5,9 
5,9 5,9 



~ 
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Balansbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2014 2015 2016 2017 

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 060,3 

Omsättningstillgångar 105,0 128,4 166,3 144,7 
- varav likvida medel 18, 1 20,3 17,0 5,9 

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 
- varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 488,3 

Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 

Summa skulder 395,2 511,1 604,5 694,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 

Soliditet% 51% 46% 43% 41% 

Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 

1 203,1 1 307,4 1 475,6 

121,5 98,2 90,9 
5,9 5,9 5,9 

1 324,6 1405,6 1 566,6 

505,5 500,9 477,8 
15,3 -4,6 -23,1 

20,4 20,4 20,4 

592,6 678,2 862,2 

206,2 206,2 206,2 

798,7 884,4 1 068,4 

1 324,6 1 405,6 1 566,6 

38% 36% 30% 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Plan Plan 

2021 2022 

1 530,8 1 509,3 

86,9 . 82,9 
5,9 5,9 

1 617,7 1 592,2 

450,2 425,9 
-27,6 -24,3 

20,4 20,4 

941,0 939,8 

206,2 206,2 

1 147,2 1 145,9 

1 617,7 1 592,2 

28% 27% 

:~;[f.~1~;.f r.~~[::~~~~~;~~[~1~'.x?.:i~:~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i:~:~::::::::::::::~I~:%.::::::::::::::~i~:~::::::::::::::~i~:%:::::::::::::::::::::~~:~:~i.::::::::::::::::::::::::~f.~~:::::::::::::::::~~~~:::::::::::::::::~f ;.~:::::::::::::::::~i:1:9.i.: 
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Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr) 

Budget 2017 inkl. interna poster 
Politiska prioriteringar 201X 
Effekter av andra politiska beslut 
Justeringar samt energieffektivisering 
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 
Besparing/effektivisering/förändring 
LG Prio 
Löneökn 2017 
Löneökn 2018 
Löneökn 2019 
Löneökn 2020 
Löneökn 2021 
Löneökn 2022 
Pensioner 
Demografi 
Inflation 
Upplupna semesterlöner 

övriga avsättningar/poster 
Till kommunfullmäktiges förfogande 
Till kommunstyrelsens förfogande 

Interna poster 
Verksamhetens nettokostnad -597,3 

~ 
~ 

2016 

-668,3 
2,1 

-0,5 
-2,8 

-17,9 
6,9 

-38,2 
0,0 
0,0 

-1,0 

-7,0 
-0,1 
0,0 

92,7 
-634,0 

2017 2018 

-688,3 -692,5 
0,4 5,9 
0,6 0,0 
0,6 3,7 

-0,4 -8,8 
0,1 0,0 

-5,5 -8,3 
-9,8 -13, 1 

-9,0 

-44,8 -48,7 
-1,0 -1,0 
0,0 0,0 

-1 ,0 -1,5 

-1 ,9 -1,4 
-0,3 -0 ,3 
-2,2 -2,6 

91,6 92,4 
-661,9 -685,0 

2019 2020 

-692,5 -692,5 
-4,5 -14,9 
0,0 0,0 
4,1 4,1 

-13,9 -16,3 
0,0 0,0 

-10,0 -9,9 
-13, 1 -13, 1 
-12,0 -12,0 

-9,3 -12,4 ' 
-11, 1 

-53,5 -55,6 
-1,0 -1 ,0 
0,0 0,0 

-1,5 -1 ,5 

-1,4 -1,4 
-0 ,3 -0,3 
-2,6 -2,6 

94,9 97,0 
-716,6 -743,5 

2021 

-692,5 
-14,9 

0,0 
4,'I 

-16 ,2 
0,0 

-7,9 
-13, 1 
-12,0 
-12,4 
-14,8 
-13,8 

-56,5 
-1 ,0 
0,0 

-1 ,5 

-1,4 
-0,3 
-2,6 

98,5 
-758,3 

2022 

-692,5 
-14,9 
. 0,0 
4,1 

-17,8 
0,0 

-6,4 
-13, 1 
-12,0 
-12 ,4 
-14,8 
-18,4 
-14,3 
-58,0 

-1,0 
0,0 

-1,5 

-1,4 
-0,3 
-2,6 

99,4 
-777,8 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 
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c=:=J Skattefin . investering~ Statlig infrastruktur Exploatering 

80,0 i 
75,0 

70,0 -
65,0 
60,0 

55,0 
50,0 
45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

VA-investering - 0- ·Totalt 

Avskrivningar (Mkr) 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -e-Avskrivningar skattefin. inv 

~~--~ 

CX>~ 
~ 
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Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Räntekostnader lån (Mkr) 
25,0 I ,8 

20,0 J 
15,0 ,!--------------------::;-:;--;~-:;:;;;= 

10,0 

5,0 
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-O-Räntekostnader (totalt) ~-varav VA ~- varav Skattefin 

70% · ,---------------------------~-----

60% -l-533 51% 

50% I o.......: 4b% 21 

40% I ~ - o. __ _ 36% 

- .. 30% 
.... 28% 27% 

30% Jj .... _ 
16% 18. % 18% 19% 19% 19% 17% 0 -e 
~ - 0 = 0 - o 14%-B% 11% 
o==-'"'~ - . - '() 

~ - -~-~ 

0% ,JI---,---i----.--,---r-----.----.----.-----,.--~ 

20% 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Soiliditet =O=-Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 16 av 26 

8AsTADs KOMMUN 
Vmd- och omsorgsnämndan 

KF § 133 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsoi·gsnämnden beslut om 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

med finansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Ärendet har tidigare återremitterats på först kommunstyrelsen 2017-11-30 
och senast på kommt1nfullmäktige 2017-03-29. 

Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP), Ingela Stefansson (S), Kerstin 
Gustafsson (M) och Uno Johansson (C). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 165. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-24, 
§ 48, med bilagd tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Förslag till kriterier för tlygghetsboende i Båstads kommun. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (BP) : Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kriterier för t rygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga 
efter följande justering: 

På sidan 2 i kriterierna, under rubrik "Kriterier för medfinansiering" och 
med underrubrik "Trygghetsboendets belägenhet", stryks meningen" 
Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna 
uppnås". 

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

usterandes si natu rer Utdra sbes ·rkaride 
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Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (3) 

Vål'd- och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att mcclfimrnsiera till Malens tl'ygg
hetsboende eftel' Inkommen förfrågan frän Bilstadhem AB om mcclfinansicring till värd/värdinna 
och gemensamhetsloka!. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram kl'iterier 
för trygghetsboenden i Båstads kommun. Detta dokument beskriver de kritel'icr föt• trygghets
hoende som utgör grund för 13iistacls koinmu11s stiillningstagande för att bevilja medfinansiering 
av värd/värdinna och gemcnsmnhetslokal i trygghetsboendet. 

Syfte 
Trygghets boende är en boendeform som ska erbjuda utökad sei·vice, social gemenskap samt möj
lighet att delta I gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende 
och hi<lrn till utveckling av nlternntiva boendcfomier för äldre. Boendeformen slrn ge en grnnd fö1· 
tl'ygghct och hög hoendekvalitet för äldre och har indirekt det förebyggande perspektivet att 
skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och omsorgsboende, 
hemtjänstinsatser m.m. Trygghetsboendets rnälgrnpp iil· ntdre människor som kiinne1· sig oroliga, 
otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuval'Hnclc boende. 

Ti"ygghetsboende 
Trygghetshoencle i Båstads kommun kan bestå av hyresliige11heter, bostadsrättsliigenheter eller 
kooperativa alternativ. Hyresvärd svarnr självständigt för kö och uthyrning. Föreningen för 
kooperntiv hyresrätt hanterar sjiilvständigt uthyrningen. 13osfadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsuppliitelsel'. Dqt ål' inte tlllåtet med anclrahandsuthyrning eller inneboende. 

I anslutning till tl'ygglwtsbostaden ska gemensmnhetslokaler finnas. Liigenheter, gemensamhets
lokalc1· och utemiljö ska van1 tillgiinglighetsanpassade. Möjlighet till gemensamnrn måltider ska 
finnas. 

Trygghetsbocndct ska ha en värcl/v~irdinna som tillsmnmnns med de boende slmpnr ett socialt 
innehåll. När nya boende flyttar in ska v~ircl/viirclinna vid behov ha en introducemnde och 
guidandc funktion. 

l trygghetshoendet Ingår inte vård- och omsorgsimmtser. Om behov finns av t.ex. tt'Ygghetslarm, 
matdistribution, Jwmvård <!lle1· andra insatse1· ansöker elen enskilde hos kommunens blstiinds
hanclläggai·e 0111 bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Mfilgruppen för boende i trygghetsboende är personer över 65 år. 'l'rygghetsbostadcn är inte 
biståndsprövml enligt Soci\tltjiinstlagen. Ansölmingsförfarancle, kösystem och tilldelning av 
bostad sim hygg<1 pfl samma villkor och vara lika tlllgiingligt för alla sö.kande som uppfyller 
;'ilderskriteriet 6!i iir. /\.nmiilan sker via respektive hyresviird/hostadsriittsförening. 

Bedöinning av ansökan om med finansiering avtrygghetsboencle 
Ansökan 0111 mcdt'inansiering till trygghetsbocncle sker till Våt'd- och omsorgsnänmclen i 13åstads 
kommun. Utifrån behov föttar nämnden beslut om med finansiering för va1·jc cnskill objekt på 
underlag av hyresvärdens ansökan. Ansökan slrn omfatta beskrivning av fastigheten, n1iromräclet 
samt mål och inrilctnlng. I ansökan anges önskad 111edfi11a11siering tillsanimans med kostnads
undcrlag för viircl/viirdinna och geme1isamhetslokal. 1 lyi·as\i1irden nnsvm·m· sjiilv för anställning 
iiv värd/värclinna. Viird och omsorg bistår ench1st med ekonomiskt bidrag till medfinansiuringen. 
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Trygghets bostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestrnktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghets boende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att "Kriterier för trygghetsboende· i Båstads kommun" uppfylls, 
samt att områden med störst behov prioriteras. 

I< riter i er för medfinansiering 

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

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

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

Tryggbetsbostadens belägei1het 
Det närliggande området ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och 
för den som har nedsatt orienteringsförmåga. 
I närområdetska det finnas tillgå11g till grönytor. 
Tillgång till allmänna kommunikationer bör finnas i närheten. 
Tillgänglighet till service i olika former, tex apotek, vårdcentral och dagligvaruaffär bör 
finnas. Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås. 

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

Trappor 
Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. 
Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. 
Trappoma bö1· belysas, särskilt i början och slut. 

Entre till fastigheten 
Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpligt avstånd från 
entredörr. 
Entt•edörr ska vara möjlig att passera med rullstol. 
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. 
Trappsteg och höga trösldar får inte förekomma i entdm. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 



Hyresvärden ska uppfylla bygg1agstiftningen och Boverkets krav gällande allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 

3 (3) 

Beslut om medfinansiering gä1Ie1· för tt·e år. Utbetalning av medfinansierat belopp sker årsvis. Om 
hyresvärden inte uppfyller kriterierna är inte kommunen skyldig att betala till medfinansiering. 

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

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



ko{>(ft! 
Dnr: VN 000080/2017-700 

Patientnämndens kansli 

Datum 2017-06-13 

Båstads kommun 

269 80 Båstad 

Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet 
mellan Patientnämnden Skåne och Båstads kommun. 

Patientnämnden Skåne har (2017-04-20} i enlighet med § 13 i befintligt 
avtal om patientnämndsverksamhet, beslutat säga upp avtalet till upphö
rande 2017-12-31 mellan Patientnämnden Skåne och Båstads kommun. 

Kopia på nuvarande avtal bifogas. 

Patientnämnden Skåne emotser behörig företrädare för Båstads kommun 
om bekräftelse på uppsägningen genom undertecknande och återsän
dande av nedanstående bekräftelse senast 2017-06-30 i bifogat 
svars kuvert. 

Med vänlig hälsning 
Ann-Marie Scholander 
Förvaltningschef 

1 (1) 
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Bekräftelse 
Härmed bekräftas Patientnämnden Skånes uppsägning av avtalet om pati
entnämndsverksamhet mellan Patientnämnden Skåne och Båstads kom
mun som upphör att gälla per den 31december2017. 

Båstads kommun den ... l1./b .... 2017 

_cf~-~ 
Namnförtydligande 

/ n"" t-lcl /i I-ler ss 6k_., ------9----------------------------------

Postadress: Patientnämndens kansli, Region Skåne 

291 89 Kristianstad 

E-post: patientnamnden.kansli@skane.se 

wwv-1 .skane.se/patentnamnden 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckni11gar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-05-02, kl. 17.30 -19.00 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 
Britt-Marie Rosander, DHR 

Kerstin Hörup, SRF 
Jan Gunnarsson, NHR 

Henrik Andersson, sekreterare 

Frånvarande Krystyna Torn blad och Lena Jönsson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

1 (3) 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: Information om hur det är att vara parkinson
sjuk samt diskussion om tågstationen i Hemmeslöv (punkt 8). 

3. Information om hur det är att vara parkinsonsjuk 
Hedvig föredrar detta ärende, tillsammans med Göran Kjellerstedt i Båstad som lever som 
parkinsonsjuk. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som främst drabbar 
nervcellerna i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin. En brist på dopamin gör att det 
blir svårare att samordna kroppens rörelser. Parkinsons sjukdom kan drabba vem som helst. 
Det finns en viss ärftlighet för sjukdomen. I Sverige finns cirka 20.000 personer med 
diagnosen. Omkring 2.000 personer per år drabbas. 

Görans hustru misstänkte för cirka åtta år sedan att han var sjuk och en röntgen visade att 
substansen dopamin saknades i hjärnan. Han fick medicin, som har hjälpt. Han medicinerar 
fyra gånger per dygn, aldrig i samband med måltider. Sifrol nämns som ett medikament, men 
ger ofta hallucinationer. Blodtrycksfall om medicinei'ingen inte hålls. Musklerna kämpar 
emot, Irramper uppstår. Bra med vattengympa, styrketräning etc, eller träning i största 
allmänhet. Stress och inaktivitet inte bra alls för den som har parldnson. Bilkörning går bra 
även om det stundtals kan uppstå tillfälliga ryckningar i benen, ett i taget, berättar Göran. 

Studier visar på att det är en större andel boende i Sveriges östra delar som drabbas. Finns 
samband med att dricka vatten från egna brunnar? När det gäll~r forskning på området så 
ligger Sverige verkligen i framkant. 

Några foldrar i ämnet delas ut och skickas runt: 
- Parkinsonföreningen i Båstad - informationsfolder (se bilaga). 
- "En liten faktabok om Parkinsons sjukdom" - symtom, diagnostik och behandling. 
- "Detta kan jag göra vid parkinson". 
- "Parkinson med livskvalitet". 
- "Jag kan Parkinson". 

I 

,/!/_/ 
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4. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordföranden går kort igenom senaste nytt från nämnden. 
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Genomlysningen av hela verksamheten av externa konsulten Health Navigator AB fortsätter 
och beräknas vara klart före sommaren. Ett antal enkätundersökningar har genomförts. 

Nämnden har beslutat om införande av så kallade höftskyddsbyxor. Alla vård- och 
omsorgstagare med bedömd fallrisk, oavsett boendeform, får två höftskyddsbyxor /år. 
Sekreteraren kollar med kommunens Mas (Medicinskt ansvariga sjuksköterska) hur denna 
information nått ut Här är hennes svar: Informationen har inte nått ut till alla ännu eftersom 
förvaltningen håller på att ta fram en tydlig rutin kring hur detta ska administreras och hur 
processen går till. Det finns en fallpreventionsgrupp som arbetar med frågan. Rutinen 
kommer att baseras på förslaget som nämnden beslutade sig att bifalla. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Til!gänglighetsguide för Båstads kommun 
Förslaget var att avslå själva ärendet men kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att 
skicka ärendet på remiss till de kommunala råden. Kommunstyrelsen beslutade den 12 
oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förutsättningar, samt söka eventuella 
samarbetspartners, för produktion och distribution av Tillgänglighetsguide för Båstads 
kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 mars 2017 redovisas en sammanfattning av ärendet. Sven 
menar på att den arbetsinsats och kostnad som redovisas inte är relevant. Det går att 
genomföra detta till en betydligt lägre kostnad. Kommunen bör kontakta Västra Götaland 
för att få en presentation av deras tillgänglighetsguide, det verktyg man tagit fram för att 
arbeta med tillgänglighetsfrågor och vilka kostnader man kan räkna med. Licenskostnaden 
för verktyget ligger på runt 10 000 kr. I verktyget finns en mycket detaljerad instruktion om 
hur man ska genomföra inventeringarna. Den är så tydlig att personer som har behov av 
arbetsträning kan genomföra en inventering utan att gå kurs. Man ska inte ta in konsulter 
för att göra inventeringen, då kommer kostnaderna att bli mycket höga. 

Presidiet skriver fram ett yttrande i ärendet inför nästa möte. 

7. Förslag om att ändra handikapprådets reglemente 
Pensionärsrådet har inkommit med en begäran om att man önskar åtta schemalagda 
sammanteräden per år från och med 2018, istället för fyra som man har i dagsläget. 
Förändringen väntas bli att bägge råden ska ha samma antal möten per år, nämligen sex 
stycken. Slutligt beslut förväntas tas i kommunfullmäktige innan sommaren. 

8. Ledamöterna runt/övrigt 
Rådets medlemmar sponsrar den fina blomsterbuketten som ordföranden ordnade inför 
Yvonnes begravning. 

Kort kommentar kring förändringarna utanför Turistbyrån i Båstad. Bra med ramp och räcke 
men varför fortfarande kullersten på parkeringsplatserna? Jan berättar mer om denna 
problematik. 

Inriktningsdokument för Förslöv: input om vad som kan anses vara viktigt och bra för 
Förslöv, samt hur orten bör utvecklas. Trots mycken nybyggnation mm på orten ska 
bankkontoret strax läggas ner, men bankomaten kommer att finnas kvar. 

Kort kommentar kring den förbättrade tillgängligheten in till kommunhuset i Båstad. 



Rådet går igenom artikeln i HO om tågstationen i Hemmeslöv, som enligt intervjuad 
representant från bland annat DHR:s Skånedistrikt har stora brister när det gäller 
tillgängligheten. Rådet är bland annat överens om att handikapparkeringarna hamnat 
väldigt långt bort från själva perrongen. 
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Sven undrar hur han enklast kan kolla arvodena som skett via kommunen/HR servicecenter 
nu när pappersutskicken därifrån upphört. Sekreteraren kollar upp detta inför nästa möte. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 20 juni klockan 17.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

_/ , I I _ f- ~ ' 
I (l/?'1? /v t''' 1/./}(/1 ( ,'1-t 

Sekreterare 
ven Nordström 

Justerare 
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Parkinsons sjukdom 

~~ 
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som 
främst drabbar den miljon nervceller i hjärnan som 

bildar signalsubstansen dopamin. En brist på dopamin 
gör att det blir svårare att samordna kroppens rörel-

. _ ser. När större delen av dessa nervceller skadats upp-
~f!J" står de första märkbara symtomen. Symtomen förvär

V.;;S~~ 
,· -[;fJ ras ju fler dopaminproducerande nervceller som dör. 

Sjukdomen har ett fortskridande förlopp med gradvis 
ökande handikapp. 

VEM FÅR PARKINSONS SJUKDOM? 
Parkinsons sjukdom kan drabba vem som helst. Det · 
finns en viss ärftlighet för sjukdomen, och den är 
lika nästan lika vanlig hos kvinnor som hos män. Den 
startar i de flesta fall efter 65 års ålder, men 10-15 
procent av de drabbade är under 65 år. 

· I Sverige finns idag cirka 20 000 personer 
med diagnosen .. Omkring 2 000 personer per år får 

diagnosen. 
SYMTOM 

Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera mycket 

från person till person och brukar till en början vara 
.. · · · -~ diffusa. De främsta symtomen är motoriska: rörelse

l...._,,,.,..,..,. 8 hämning, muskelstelhet och skakningar. Försämr<;id 
D .. " 

':b-4!~~~~Kl_. · balans är mycket vanligt. Aven tal- och röstproblem 

kan uppkomma. 
Parkinson påverkar inte bara motoriken utan 

ger även upphov till så kallade icke-motoriska sym
tom. Det är till exempel vanligt med trötthet, sömn

problem, blodtrycksfäll och inkontinens. Det är inte 
heller ov~nligt med psykiska symtom som depression 

och nedstämdhet. 

Ulustr;1tion: Anna Ödlunµ 
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.. .. 
MEDICINERING OCH NEUROKIRURGISKA ATGARDER 

Eftersom ingen vet varför nervcellerna som producerar dopamin dör, 
går det ännu bara att behandla symtomen. Det finns ett tjugotal 
mediciner. Doseringen av medicinerna är mycket individuell och 
måste utprovas noggrant i samråd mellan läkare, patient och 
anhöriga. 

Under den senare delen av sjukdomen kan tillståndet variera 
kraftigt under dagen, beroende på svängningar i effekten av medi
cinen. Det kallas dosglapp och är återkomst av parkinsonsymtom 
n:!ellan två doser och kan resultera i on/off~fenomen som ger häftiga 
svängningar mellan god rörlighet och stelhet. Även överrörlighet fö
rekommer, då har man mycket svårt att kontrollera sina rörelser. När 
sedan mängden dopamin sjunker går personen över till off-läge och 
blir stel, orörlig och ibland nedstämd. 

Den grundläggande behandlingen av Parkinsons sjukdom 
sker via olika läkemedel i tablettform. När dessa inte räcker till finns 
det djup hjärnstimulering (OBS), pumpbehandling direkt till tunntar
men eller pumpbehandling direkt under huden. 

PARl<INSONTEAM OCH REHABILITERING 
En tidig kontakt med ett parkinsonteam är viktigt. Parkinsons sjuk
dom karaktäriseras av en mellan olika individer kraftigt varierande 
symtombild. Alla behandlingsinsatser måste därför individanpassas. 
Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskridande sjukdom. Detta gör 
att all behandling måste omprövas allteftersom tiden går. 

Rehabiliteringsinsatser ska erbjudas under hela sjukdomsför
loppet. Det är viktigt med kontinuerlig sjukgymnastik för att träna 
och bibehålla rörligheten i musklerna. Ofta handlar det om att beva
ra en god kroppshållning, att gå på rätt sätt eller att sitta och vända 
sig rätt, öva balans, rytm och koordination. Detta betyder mycket för 
både självständighet och självförtroende. All fysisk aktivitet är bra, 
och är den dessutom lustfylld är den ännu bättre, exempelvis dans. 

Förutom läkare är sjuksköterska, fysioterapeut, arbetstera
peut, dietist, logoped och psykolog nödvändiga för att bidra med 
behandling, råd och hjälprnedel. 

Neurorehabilitering är en process som stödjer personen att 
få kunskap och insikt om sjukdomen och dess konsekvenser, mobili-

f!v~- - -r -
' 
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Parkinsonförbund.et anser att: 

Personer med Parkinson ska ordineras den behandling 
som ger bästa möjliga effekt beroende på sjukdomssta

dium och symtom. 

Den som fått Parkinson ska få begriplig information om 
behandlingsval, egenvård och behandlingsprognos. Informa
tionen ska även ges till närstående och anhöriga för att öka 
kunskapen, säkerheten och förståelsen för sjukdomen. 

Återkommande kontrollundersökningar ske erbjudas två 
gånger per år . Som ett första delmål vill vi att alla ska erbju
das ett besök per år hos parkinso~specialist (neuroJog eller 
geriatriker). 

Personer med Parkinson ska ha tillgång till ett parkinson
team som består av läkare, sjuksköt.erska och minst ytterli 

gare två av följande: fysioterapeut, arbetsterapeyt, logoped, 
psykolog, dietist eller annat. Parkinsonsköterskan har en 
viktig roll som vårdkoordinator. 

sera egna bemästringsstrategier och kunna ta ansvar för sin livssitua
tion. Neurorehabilitering är alltså mycket mer än bara fysisk träning. 
Egenvård är ett begrepp som ofta används. 

Inom modern rehabilitering samverkar ett antal yrkeskatego
rier i team och vi ser gärna en parkinsonsjuksköterska som vårdkoor
dinator i teamet. Forskning visar att förutom medicinsk behandling 
så har teamrehabilitering, träning och förebyggande åtgärder en 
bevisad nytta. 

0 •• 

TILLGANG TILL SPECIALISTLAKARE 
Allmänläkare har generellt sett bristande kunskap om Parkinsons 
sjukdom, dess medicinering och behandlingsmöjligheter. En remiss 
till specialistläkare behövs för ätt få diagnosen fastställd, information 

\ 



om sjukdomen samt påbörja behandling. Allmänläkare och specia
lister måste samarbeta kring patienten. Parkinsonpatienter behöver 
uppföljning två gånger per år, eller efter behov, av neurolog eller 
geriatriker. 

Vid Parkinson i komplikationsfas ska det alltid utredas om 
man kan vara lämplig för någon av de avancerade behandlingarna. 
Bristen på specialister måste åtgärdas och det behövs fler neuro
loger med inriktning mot Parkinsons sjukdom. För att åstadkomma 
detta måste både intresset och antalet utbildningsplatser öka. 

PARKINSONFÖRBUNDET 
Parkinsonförbundet grundades 1986 och är en ideell riksorganisation med huvud
sakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk 
parkinsonism, och deras anhöriga. Förbundet har idag cirka 8 800 medlemmar 
organiserade i läns- och lokalföreningar över hela landet. 

ANTECKNINGAR 
(l<ontaktuppgifter till din länsförening, lokalförening, etc) 

:' ,J 

- L ,.r...:;;) / / \ .-1 / 
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Parkinson 
Förbundet 

J L,1/'1 / l I / 
/ f L · 6t--· / (;. -- --- - - -·---·- -

Skeppargatan 52, 114 58 Stockholm 
Telefon: 08-666 20 70 

e-post: parkinsonforbundet@telia.com 
www.parkinsonforbundet.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2017-05-31, kl.13.00-14.45 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Stellan Andersson, tjänstgörande ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
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Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgsche~ del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Gunilla utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. lnriktningsdokument för Grevie och Grevie kyrkby 
Planarkitekt Camilla N ermark föredrar ärendet. Samrådstiden pågår fram till 
den 13 augusti. Båstads kommuns vision om hur Grevie ska utvecklas. De mål 
kommunen vill uppnå är, i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna 
övergripande målen för kommunen, såsom att Grevie ska vara en hållbar ort, vara 
attraktiv året runt samt ge goda förutsättningar för ett aktivt folkliv. Inriktnings
dokumentet visar bland annat hur ortens grönstruktur kan utvecklas, var orten kan 
förtätas, vilka funktioner som önskas i dessa områden och hur man vill skapa nya 
mötesplatser på orten. Ett antal framtidsstrategier gås igenom. Rådet är med och 
diskuterar, bland annat den hårt trafikerade väg 105 samt önskemål om en gång
och cykel väg till den nya järnvägsstationen i Förslöv. 

4. Information från Vård och omsorg samt nämndens ordförande 
Emma Pihl och Eddie Grankvist informerar. Slutrapporten är på gång från konsulten 
Health Navigator AB som genomlyst hela vård- och omsorgsverksamheten. 
Nämnden förväntas fatta beslut om genomlysningen i augusti. 



2 (3) 

Bassängen på Vårliden: En dyr kostnad för kommunen, som hyr av Båstadhem AB. 
Det kostar 20 kr per person att gå dit, men det är få som utnyttjar badet. Badet 
marknadsförs alldeles för dåligt, menar rådet. Brister i säkerheten kring badet, 
menar förvaltningen. Det är uppsagt från och med den 31 december 2017. 
Alternativ finns numera som håller en vattentemperatur på 32-35 grader: t.ex. 
Riviera strand, Laholms respektive Ängelholms badhus. 

Åsliden i Östra Kamp: Kommunen tar över sedan Aleris valt att inte förlänga avtalet, 
från och med den 1 oktober 2017. Merkostnad för årets kvarvarande månader som 
man inte hade räknat med på cirka 400.000 kr för Båstads kommun. 

Anhörigverksamheten/Stöd till anhöriga: Verksamheten är igång igen, invigdes den 
21 april. Öppet två dagar i veckan. De har sedan dess haft ganska många besök. 

Utmaningar inför sommaren, framförallt vad gäller bemanningen. Cirka 60 personer 
kommer hit inom kort, personer med väldigt varierande behov av insatser. Enligt 
Socialtjänstlagen kan man inte neka någon att komma hit. Båstads kommun får 
betalt i efterhand från respektive hemkommun. 

Vårdhund inom vård- och omsorgsverksamheten på Almgården i Grevie: 
Inte i dagsläget, menar Eddie. 

Namnförslag från nämnden på nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv: Haga Park. 

5. Tillgänglighetsguide samt tillgängligheten kring järnvägsstationen i Båstad 
Beslut från kommunstyrelsen om att remittera ärendet om tillgänglighetsguide till 
pensionärsrådet och handikapprådet. 

Artikel i NST angående tillgängligheten kring järnvägsstationen i Båstad. Den nya 
stationen har stora brister. Bengt Silfverstrand, ordförande för DHR:s Skåne
distrikt, kommer att pröva diskrimineringslagstiftningen om inte kommunen 
åtgärdar problemet. Trafikverkets ansvar? Skånetrafiken eller kommunen? Alla 
skyller ansvaret på varandra och då händer tyvärr absolut ingenting. 

Biljettautomaten når man via perrongen: Hur tänkte man där? Svårt att se displayen 
i starkt solljus: katastrof! 

Gratisbussar: Eventuellt är det någonting på gång sträckan Laholm-Båstad
Ängelholm. Erbjudandet skulle även kunna gälla på tåget under lågtrafik. 

~Lilla KPR-gruppen får i uppdrag att inför nästa möte sätta samman en skrivelse 
om det här med tillgänglighetsguiden samt tillgängligheten kring järnvägsstationen 
i Båstad mm. Skrivelsen ska till kommunstyrelsen, gärna med en kopia till diskrimi
neringsombudsmannen samt Trafikverket och Skånetrafiken. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 8 mars godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Christer, Karin och Tore har varit på ett intressant informationsmöte om nya hälso
och sjukvårdsavtalet - Se bilaga. Iden är bra och ambitiös men knappast genom
förbar, menar Tore. Personal- och läkarbristen slår hårt tyvärr. 
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Fullmakt: För den händelse som man på grund av sjukdom inte kan sköta sin 
ekonomi eller övriga angelägenheter kan man underteckna en fullmakt. 
Ett lagförslag har gått igenom och börjar gälla från och med den 1 juli 2017. 
Se bilaga. 

8. Svar på rådets begäran om utökning av antalet sammanträden 
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Beslut från kommunfullmäktge med svar på rådets begäran: Pensionärsrådet och 
handikapprådet sammanträder vid vardera sex tillfällen per år. Pensionärsrådets 
reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen och handikapprådets 
reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 
Ändringen gäller från den 1juli2017. 

Med anledning av detta beslut planerar rådet om inför höstens möten: 
Torsdagen den 14 september kL 09.30. 
Torsdagen den 19 oktober kl. 09.30. 
Torsdagen den 14 december kl. 09.30. 

Därmed stryks de möten som skulle ha ägt rum 13 september samt 13 december. 

9. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Karin hade en fråga gällande ledsagare. Vissa läkarbesök eller motsvarande kan 
ibland stå och falla med ledsagarens eventuella insats, vilket inte känns okej. 
Emma tar med sig frågan och återkommer. 

Hyra av skolköken för att anordna matlagningskurser: Det kostar hela 700 kr per 
tillfälle, vilket är alldeles för dyrt. Eddie tar med sig frågan och återkommer. 

Förslövs bygdegård: Köket och matserveringen öppnar nu upp på nytt. 

Kort diskussion angående Vårlidens trygghets boende i Båstad: gemensamhetslokal 
samt värd/värdinna. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 14 september kl. 09.30. 

<t:H/f'&d~ 
Tord ruffs;:-v V 

Ordförande 
~~ 

Sekreterare 
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Kommunförbundet Skåne SKANE 

Du erbjuds utökad hemsjukvård 

Du erbjuds utökad hemsjukvård utifrån ditt behov av vård och samordnade insatser. 
Utökad hemsjukvård innebär att du :far en trygg och säker vård som främst utförs i ditt 
hem och att du kan undvika att behöva besöka vårdcentral eller sjukhus lika ofta. 

Du väljer själv om du vill ha utökad hemsjukvård eller om du vill fo1tsätta att få vård på 
det sätt du får idag. Om du tackar ja blir du inskriven i den utökade hemsjukvården som 
då hjälper dig att samordna alla dina vårdbehov. 

Det här får du med utökad hemsjukvård: 

f) Ett team av vårdpersonal 
I den utökade hemsjukvården får du hjälp av ett team med läkare från Region 
Skåne och sjukskoterska från kommunen. När du behöver träffa annan vård- och 
omsorgspersonal så samordnar teamet även det. 

ti Hembesök av läkare och sjuksköterska 
Du får hembesök när du behöver det, även brådskande hembesök. 

o Möjlighet till direktinläggning 
Behöver du sjukhusvård kan teamet planera det tillsammans med dig. Du kan 
läggas in direkt på rätt avdelning på sjukhus, utan att behöva åka till 
akutmottagningen. 

e> Samordnad plan för din vård 
Tillsammans med dig gör vi en plan för din vård utifrån dina behov. Vi kallar 
det samordnad individuell plan (SIP). Planen ger en helhetsbild för dig, 
närstående och för den vård- och omsorgspersonal du har kontakt med. För att 
kunna göra en SIP behöver vi ditt samtycke. · 

När du inte längre behöver utökad hemsjukvård, skrivs du ut ur vårdformen och får som 
vanligt vård av den vårdcentral där du är listad och av kommunens sjuksköterska om du 
har behov av det. 

Din kontakt: 
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Fullmakt 

För den händelse jag på grund av sjukdom ej skulle kunna sköta min ekonomi eller övriga 
angelägenheter, lämnar jag härmed fullmakt för min maka/make - personnummer, namn 
och adress-, att helt omhänderha min ekonomi och sörja för min person, att företräda mig 
mot försäkringskassa, kommunala, sociala och övriga myndigheter, att lyfta och utkvittera 
mig tillhöriga bankmedel, sälja mig eventuellt tillhörig fast egendom, aktier och övriga 
värdepapper ävensom i övrigt i allt vad gäller min person och min ekonomi min rätt bevaka, 
min talan föra och för min räkning underteckna alla de handlingar som eljest skulle kräva 
min underskrift. 

den I 2015. 

t •• ~., •••••••••• ' .... .-•••••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••••• 

namn 
personnummer 
adress 

...... ............................................ egenhändiga namnteckning bevittna: 

Adress: ...... ........................................ . Adress: ..................................... .... ......... . 



Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-06-20, kl. 17.00 - 19.10 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Jan Gunnarsson, NHR 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Äsbo 
Henrik Andersson, sekreterare 

Frånvarande Sven Nordström, Britt-Marie Rosander och Karl Lundgren. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. lnriktningsdokument för Grevie samhälle och Grevie kyrkby 

1 (3) 

Camilla Nermark, planarkitekt, är föredragande. Utöver kommunens övergripande mål och 
vision är inriktningsdokumentets mål följande: 
1. Grevie ska vara en hållbar ort 
2. Grevie ska vara attraktivt 
3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 

Bebyggelsen: 
• Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning 
• Boendeformer som saknas och efterfrågas i orten ska prioriteras 
• Nya verksamheter ska lokaliseras i anslutning till befintliga verksamhetsområden 
• Centrumverksamheten ska förstärkas och utvecklas i anslutning till Bjärepunkten 

och Järnvägsgatan. 

Trafiken: 
• Gång och cykel ska prioriteras före bilen 
•Arbeta för säkra överfarter/övergångar över väg 105/Stålhögavägen 
• Planera för arbetspendling med cykel 
• Arbeta för utvecklad kollektivtrafik. 

Grönstrukturen: 
• Utveckla befintliga grönområden i ansltitning till bebyggelse 
• Kombinera rekreation och aktivitet 
• Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk 

Tidplan förinriktningsdokumentet för Grevie: 
- Maj 2017: Beslut om samråd i kommunstyrelsen 
- Vår /sommar 2017: Samråd med allmänhet, företag och föreningar 
- Hösten 2017: Reviderfog av förslaget 
- Vintern 2017: Antagande av inriktningsdokumentet i kommunfullmäktige. 
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Under föredragningens gång nämner rådet bland annat de goda bussförbindelserna, behovet 
av satsningar på bra gång- och cykelbanor, behov av cafä/bibliotek, Grevieparken och skolan. 
Likt Förs löv (särskilt vid Prästgårdsområdet) gör nivåskillnaderna på orten det svårt för 
rörelsehindrade att ta sig fram. 

4. Information från Vård och omsorg och nämnden 
Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

Genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten: 
Nu är konsulten nästan i hamn med granslmingen och på nämndens möte den 24 augusti 
ska man fatta beslut. 

Vägledningsdokument - Socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen, SoL: 
Nämnden har beslutat om riktlinjer som ett vägledningsdokument för biståndshandläggning 
inom SOL, LSS och nu senast socialpsykiatri. Syftet med vägledningsdokumentet är att vara 
ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella bedömningar, utredningar och 
beslut samt beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
insatser. Likartad service och omvårdnad ska säkerställas. 
Rådet menar på att fusket från ett fåtal har påverkat så många, som är i behov av assistans, 
negativt. Lagar, regler och bestämmelser har därmed stramats åt rejält. 

Åsliden i Östra Karup: Aleris tackar för sig och verksamheten blir åter kommunens 
den 1 oktober i år. 

Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: Ännu inga officiella datum eller sldsser på detta 
men Ingrid har lovat att återkomma till rådet under hösten. 

Kriterier för trygghetsboende: Förslaget från nämnden ska förhoppningsvis klubbas igenom 
i kommunfullmäktige den 21 juni. 

Bassängen på Vårliden i Båstad: Nämnden har beslutat att stå kvar vid tidigare fattat beslut 
om att förhyrning av resterande lokaler på Vårliden upphör nu vid årsskiftet. Av säkerhets
skäl beslutade nämnden att utomstående inte äger rätt att bada i bassängen på Vårliden 
under resterande hyresperiod, höst och vinter 2017. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Rampen vid Turistbyrån nämns 
kort. Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att skicka ärendet på remiss till de 
kommunala råden. Presidiet har skrivit fram ett yttrande. Se bilaga. 

7. Beslut från kommunfullmäktige om ändring av handikapprådets reglemente 
Beslut från kommunfullmäktige: Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid 
vardera sex tillfällen per år. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex 
sammanträden årligen och handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex 
sammanträden årligen. 

8. Ny representant i rådet för FUB: Karl Lundgren, Förslöv 
Karl hade tyvärr inte möjlighet att närvara på mötet. Rådet skickar en välkomsthälsning 
till honom. 
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9. Ledamöterna runt/övrigt 
Kort kommentar kring framtidsfullmakter. En lag om detta (Lag 2017:310) träder 
i kraft den 1 juli i år. Selrreteraren skickar ut lite mer information om detta efter mötet. 

Båstad hamn och skyltningen/tillgängligheten nämndes på nytt. 

Entren in till kommunhuset nämndes kort. Någon sa att in kommer man, men helst skulle 
man enkelt vilja kunna ta sig ut också. 

De dåliga markeringarna längs handikapparkeringarna utanför Ica Supermarket togs upp. 

Antalet övergångsställen utmed Köpmansgatan är för få. Presidiet sätter samman en skrivelse 
om detta som ska skickas till väghållaren, Trafikverket. 

För få handikapparkeringar utanför Willys och ett stort behov av bättre tot1letter, handikapp
WC. Var det från början inte tänkt att det skulle byggas fler toaletter? Ordföranden kollar till 
nästa möte och plockar fram ursprungsritningarna som rådet fick för yttrande angående · 
toaletterna på Willys. Presidiet tar med det i påpekandet och sätter samman en skrivelse 
som ska skickas till fastighetsägaren, Backahill. 

10. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 5 september klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 27 juni 2017 · 

~V/}?/ 6;J(Jam;/o6J:r 
fngl'id Edgafsd otter 
Ordförande 

~7L_ 
Henrik Andersson 
Sekreterare 

~} . ,{/~ ~ 
·V/f?:d!iu'J ~~;~iGt(_ 
)'Iedvig diofsson 

justerare 
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Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Dnr: KS 000942/2016-100 

Yttrande från Kommunala Handikapprådet (KHR) 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017. 
Den 5 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle remitteras till de båda 
kommunala råden för yttrande. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 mars 2017 redovisas en sammanfattning av ärendet. Sven 
Nordström (vice ordförande i KHR) menar på att den arbetsinsats och kostnad som redovisas 
inte är relevant. Det går att genomföra detta till en betydligt lägre kostnad. Kommunen bör 
kontakta Västra Götaland för att få en presentation av deras tillgänglighetsguide, det verktyg 
man där tagit fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och vilka kostnader man kan räkna 
med. Licenskostnaden för verktyget ligger på runt 10 000 kr. I verktyget finns en mycket 
detaljerad instruktion om hur man ska genomföra inventeringarna. Den är så tydlig att 
exempelvis personer som har behov av arbetsträning kan genomföra en inventering utan att 
gå kurs. Man behöver inte ta in konsulter för att göra inventeringen, då kommer kostnaderna 
att bli mycket höga. 

KHR kan inom sin budgetram inte på egen hand göra en guide. Vi kan däremot bidra med 
sakkunskap och information om exempelvis tidigare gjorda kontroller av EAH (Enkelt Avhjälpta 
Hinder). Förhoppningsvis har ett större antal näringsidkare anammat de (nya) rön och riktlinjer 
som gäller vid nybyggnation/renovering av befintlig byggnation. Det är minst lika enkelt att 
göra rätt från början! 

rZ d :~o;;;;;;Jhlt#er
Vl ~f?.d&{ars~/ 

Ordförande i KHR 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tj ä nsteskrive I se 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2017-05-01till2017-06-30. 

Förslag till beslut 
1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

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

1 (1) 

-210-


	3.Forts. Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun
	4.Informationsärenden
	5.Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2
	6.Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut
	7.Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden
	8.Delgivningar
	9.Delegationsbeslut

