
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 25 september 2017. 

Tid och plats: Kl. 13.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Informationsärenden: --

a). Övertagande av Åsliden: Status 
b). Åslidens chef, Maria Andersson, presenterar sig 
c). Digitalisering inom Vård och omsorg (Jessica Arvidsson) 
d). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som 

tackat nej till särskilt boende (Bilaga) 
e). Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: 

Redovisning av ritningar 
f). Löneläget inom Familjen Helsingborg 
g). Tillfällig vistelse 
h). Bassängen på Vårliden i Båstad 
i). MAS/SAS informerar 

4. Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 augusti 2017 Jenny H. 

5. Delårsrapport, tertial 2 2017 Emma 

6. Underlag till nämndsplan 2018 för kommunstyrelsen Emma 
avseende Vård och omsorg 

7. Redovisning av tillbud och skador på bilar inom Emma 
Vård och omsorg 

8. Start av kommunövergripande demensteam Jenny B. 

9. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --

10. Delgivningar --

11. Delegations beslut --

Båstad den 18 september 2017 

~~. 
Eddie Grankvist 
Ordförande 

Henrik Andersson 
Sekreterare 

Besluts- Sidnr. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-5 

VN 6-10 

VN 11-29 

VN 30-33 

VN 34-35 

VN 36-38 

VN 39-42 

VN 43-50 

VN 51 



 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 
 

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

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Iréne Ebbesson justeringsperson.  
I tur att justera är Marianne Mjöberg Eriksson med Ingrid Edgarsdotter som ersättare.   
 
Förslag till beslut 
1. Marianne Mjöberg Eriksson utses som justeringsperson. 
2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 29 september kl. 13.00 på kommunkansliet.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 
Godkännande av dagordningen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen.   
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen.   
 
Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
 

3



 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 
Informationsärenden  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Övertagande av Åsliden: Status 
b). Åslidens chef, Maria Andersson, presenterar sig 
c). Digitalisering inom Vård och omsorg (Jessica Arvidsson) 
d). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende 
e). Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: Redovisning av ritningar 
f). Löneläget inom Familjen Helsingborg 
g). Tillfällig vistelse 
h). Bassängen på Vårliden i Båstad 
i). MAS/SAS informerar 

 
Förslag till beslut 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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Verksamhetsstatistik 2017 

Vård- och omsorg 

Särskilda boenden: 

Väntar på boende 

Skogs/iden 
Ängagården 

Almgården 
Bjärehemmet 

As/iden 

Antal 
platser 

46 
9 

24 
9 

35 

Dagens Kö - Demens 8 

Jan Feb Mar fil! 

99% 96% 95% 97% 
100% 100% 99% 100% 

99% 99% 96% 97% 
65% 99% 98% 89% 
94% 97% 99% 98% 

.Mfil Jun Jul 

Beläggingsgrad 
96% 96% 100% 

100% 100% 100% 
94% 101% 97% 
97% 100% 99% 
99% 99% 98% 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Aug 

100% 
96% 
95% 

100% 
100% 

2017 -09- 1 8 
anrY.:'/.::.' .. Q .. Q..~.~~ 
J~.Q.l.~=.fOQ __ 

Sep Okt Nov 

0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 

Dec 

0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 

DagensKö-Somat~L-~~-9;:...J..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Korttidsvård 
Skogsliden - avd Björken I 14 I -81%1 80%1 70%1 86%1 74%1 78%1 73%1 84%1 0%1 -- 0°/ol 0%1 0%1 

Hemvård 
Antal brukare 

Timmar Service 
Timmar Omsorg + HSL 

Ersättning Total 

Antal brukare med 112 tim/mån eller högre 

Matdistribution 
Antal beviljade 

Trygghetslarm 
Antal beviljade 

Städ 
Antal timmar 

562 564 561 558 563 546 556 547 0 0 0 0 
1 003 889 973 924 933 919 959 954 0 0 0 0 

11 768 10 551 11 368 11 045 10 784 10 859 10 569 10 712 0 0 0 0 
4 661 149 4175817 4504019 4 369 429 4 275 909 4 298 983 4 204 847 4 254 909 0 0 0 0 

I 211 01 01 bl 231 241 --241 251 I I I I 

I 2241 2151 2211 2151 2111 2091 2031 2011 01 - 01 · - oj -==51 

I 4931 4931 -4841 4841 4851 491 I 4871 493r 01 oJ ____ 61 u -==51 

I 5431 5291 - -5241 5281 5211 5211 5391 5231 I I ·--- T ·-1 

5



 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 – 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 
 

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

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

Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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t:Skj I AU~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

.20171 -09- 1 2 
V~ 00000.3 Dnr ................................. . 

-

Beställare 
Hemvårds peng 

Boendepeng 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
-Centralt - · 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

: 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

TOTAL VÅRD & OMSORG 

BUDGET 
2017, tkr 

(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

-50 466 

-58 074 

0 

0 

-9 788 

-4 553 

-35 119 

-28 740 

-29 491 

-216 231 

PERIODENS PROGNOS, tkr 
AWIKELSE, tkr (årsawike/se mot 

Jan - Aug 17 budget) 

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

3 900 4 900 

277 100 

-3 561 -:-3 100 

-4 983 -5 300 

-295 0 

-133 0 

-3 036 -5 065 

162 -820 

1 735 765 

-5 933 -8 520 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -8,5 mkr 

Beställaren 
Under året har trenden fortsatt från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. Det nya 
mottagningsteamet är en bidragande faktor till detta, då de avlastar hemvården i ärenden med behov 
av många insatser, i förebyggande syfte att minimera behovet hos vårdtagaren. Under perioden har 
mottagningsteamet registrerat insatser uppgående till ca 1500 timmar. Prognosen för 
hemvårdstimmarna visar 143 000 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett 
prognostiserat överskott om 4, 1 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget 
med 800 tkr. 

Köp av boendedygn prognostiserar ett överskott om 100 tkr, rörande hyresintäkter på Bjärehemmet 
som gjorts om till ett renodlat somatikboende. För korttidsvård är 12 platser budgeterade och under 
året har det genomsnittligt belagts 11 platser. Det finns ett större behov av demensplatser i kommunen 
än budgeterat, och det sker ett skifte från somatik- till demensplatser. Den sammantaget lägre 
beläggningen under perioden har medfört att verksamheten inte prognostiserar ett underskott trots 
ovannämnda skifte. 

Resultatenheter & ram 
Sammantaget har utförarsidan en negativ avvikelse om -13,5 mkr. 

Introduktion av sommarvikarier är en del av resultatenheternas underskott, eftersom verksamheten 
under perioden för bredvid gång har dubbla lönekostnader. Det råder brist på timvikarier inom hela 
äldreomsorgen, vilket har inneburit att det i vissa fall tvingat sättas in dyra vikarielösningar, där 
vikarietid har fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in för att minimera övertiden, men problematiken 
kvarstår på grund av personalbristen. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 3, 1 mkr, utöver ovanstående punkter från 
genomlysningen beror underskottet främst på ett avgångsvederlag, som beslöts för ett par år sedan, 
ett antal ärende med dubbelbemanning samt vikariekostnader för vård i livets slut. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en beläggning på 97 procent, vilket beror på att 
många lägenheter tomställts. Flera lägenheter har varit i behov av renovering, vilket medför 
inkomstbortfall. Utförarna kompenseras i dagsläget inte under den tomställda perioden, men enligt 
rekommendation i genomlysningen bör boendepeng utgå i två dagar efter att en vårdtagare avlidit. 
Underskottet om 4,45 mkr beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär lägre intäkter för 
utförarna (ca -500 tkr). Andra orsaker till underskottet är punktinsatser för vårdtagare som ej kan 
lämnas utan uppsikt, samt ett ökat behov av bemanning då många vård- och omsorgstagare befunnit 
sig i livets omedelbara slut. 

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

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt under hela perioden, i genomsnitt har 11 platser 
varit belagda. Korttiden prognostiserar 850 tkr i underskott då vårdtyngden har varit hög vilket kräver 
en ökad bemanning. 

Genomlysningen av Vård och omsorgs verksamhet resulterade bland annat i en rekommenderad 

budgetanpassning, med utökning av budgeten om 10,6 mkr. Det handlar i stora drag om antaganden i 
budgeten som inte ger verksamheten täckning för vissa kostnader, såsom semesterersättning till 
timanställda (2,6 mkr), budgeterad schablon för semesterdagar på 25 dagar per anställd istället för 
faktiskt antal om 30 dagar (2 mkr), låg kringtid i hemvårdspengen (3, 7 mkr) och hemvårdens 
bilkostnader (1,2 mkr). 
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Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorg mottogs i februari 2017 och har 
hittills fördelats på verksamheterna Almgården, nattpatrull i ordinärt boende och mottagningsteam. 

Underskottet om 5 mkr för stöd och omsorg beror på ett antal poster där Vård och omsorgs budgetram 
inte utökats 2017. Det rör sig om två platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), en extra köpt plats 
inom psykiatrin under ett halvår (-400 tkr) samt ett utökat behov av boendestöd (-400 tkr). Ett nytt 
ärende av personlig assistans har också påbörjats under året (-700 tkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden har inte varit patientsäker fullt ut och har därför 
förstärkts. Detta tillsammans med bemanningen av sjuksköterskor under sommaren prognostiseras till 
800 tkr i underskott. Under sommaren har en hyrsjuksköterska arbetat under fyra veckor vilket är 
avsevärt mindre än föregående år. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 765 tkr, främst beroende på 
att demensteamet inte startats upp fullt ut ännu. Hyreskostnaden för hjälpmedelsförrådet på 
Köpmansgatan är inkluderat i ovanstående överskott med en negativ prognos om 80 tkr. 

Kostnaden för återgång av Asliden till kommunal regi årets tre sista månader finns medtagen i 
prognosen uppgående till -520 tkr. 
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Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

TOTAL VÅRD & OMSORG= Vård1.. och omsorgsnämndens ansvar 

Beställare 

Hemvårdspeng 
- Hemvårdspeng X antalet hemvårdslimmar, omvårdnadsavgifter från vård- och om sorgstagare 

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

Hyres intäkter från vård- och omsorgstagare för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende, samt hyreskostnaden för !omställda 
lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 

Hemvård 
- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård 

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

Ram 

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

Myndighetsenheten 
- Biståndshandläggare, del av moltagningsteam och avgiftshandläggare. 

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

- Köpta platser beträffande individer med funlionshandikapp eller psykisk funktionsnedsättning samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 

HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt del av mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och HSLs 
bil kostnader 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 
- Hyreskostnader för blockuthymingen av lägenheter i särskilt boende. 
- Lokalkostnader inom Vård och omsorg. 
- Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor. 
- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd. 
- Demensteam inkl. demenssamordnare och vårdhund 
- Dagvård SOL (Lyan) 
- Mottagningsteam hemvården 
- Måltidsavgifterna från vård- och om sorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 

I ii ,l 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000067/2017-700 

 
Delårsrapport, tertial 2 2017  
 
Förslag till beslut: 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Verksamhetsberättelse tertial 2, 2017, för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelse tertial 2, 2017, delges kommunfullmäktige. 

 
 
Sammanfattning 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för årets 
första åtta månader. Under året har budget i balans varit i fokus men trots detta prognostiseras 
ett underskott på helår om 8,5 mkr.  
 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse, tertial 2 2017 
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 

Hemvårds- och boendepeng 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Hemvårdspeng -29 745 -50 466 -45 566 4 900 

Boendepeng -38 441 -58 074 -57 974 100 

	

	

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Under	 året	 har	 trenden	 fortsatt	 från	 2016	 med	
lägre	 behov	 av	 hemvårdstimmar	 än	 budgeterat. 
Det	 nya	 mottagningsteamet	 är	 en	 bidragande	
faktor	till	detta,	då	de	avlastar	hemvården	i	ären‐
den	 med	 behov	 av	 många	 insatser,	 i	 förebyg‐
gande	 syfte	 att	minimera	 behovet	 hos	 vårdtaga‐
ren.	Under	perioden	har	mottagningsteamet	regi‐
strerat	 insatser	 uppgående	 till	 ca	 1500	 timmar.		
Prognosen	 för	hemvårdstimmarna	visar	143	000	
timmar	jämfört	med	budget	154	000	timmar.		

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

Korttidsboende	 inom	 kommunen	 har	 nyttjat	
samtliga	disponibla	vårdplatser	då	det	fattats	ett	

beslut	 om	 att	 inte	 köpa	 platser	 utanför	 kommu‐
nen.	 Förvaltningen	 arbetar	 med	 att	 minimera	
behovet	av	korttidsplatser	genom	att	så	fort	som	
möjligt	 säkerställa	 en	 trygg	 och	 säker	 hemgång,	
bland	 annat	 genom	 mottagningsteamet.	 Under	
augusti	har	ett	fåtal	korttidsplatser	köpts	externt,	
då	 mottagningsteamet	 arbetat	 i	 hemvården	 för	
att	 tillgodose	 behov	 av	 personal	 till	 insatser	 för	
tillfälliga	vistelser.	

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 effekt	 på	 resultatet	 i	 jämförelse	 med	 budget	
om	4,1	mkr,	beroende	på	att	prognosen	av	hem‐
vårdstimmar	 understiger	 budgeterat	 antal	 tim‐
mar	 med	 ca	 11	000	 timmar.	 Intäkterna	 för	 om‐
vårdnadsavgifterna	 prognostiseras	 att	 överstiga	
budget	med	800	tkr.	

	

	
	
	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	

	

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utfall/Prognos 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 
	
Boendepeng 
Köp	av	boendedygn	prognostiserar	ett	överskott	
om	100	tkr,	 rörande	hyresintäkter	 på	Bjärehem‐
met	 som	 under	 året	 gjorts	 om	 till	 ett	 renodlat	
somatikboende.	 För	 korttidsvård	 är	 12	 platser	
budgeterade	och	under	året	har	det	genomsnitt‐
ligt	belagts	11	platser.	Det	finns	ett	större	behov	
av	 demensplatser	 i	 kommunen	 än	 budgeterat,	
och	det	sker	ett	skifte	 från	somatik‐	 till	demens‐
platser.	 Ett	 boendedygn	 på	 demensplats	medför	
en	högre	kostnad	 för	beställaren	än	 en	 somatik‐
plats.	 Den	 sammantaget	 lägre	 beläggningen	 un‐
der	perioden	har	medfört	 att	 verksamheten	 inte	
prognostiserar	 ett	 underskott	 trots	 ovannämnda	
skifte.	

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

Kommunstyrelsens	 arbetsutskott	 gav	 i	 uppdrag	
att	genomlysa	förvaltningen	och	först	ut	var	Vård	
och	 omsorg.	 Genomlysningen	 är	 nu	 färdigställd	
och	 mynnar	 ut	 i	 ett	 antal	 rekommendationer,	
bland	annat	en	budgetanpassning	genom	tillskott	
om	10,6	mkr.	

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

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

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

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

VN- VÅRD OCH OMSORG -80 055 -107 691  -121 211 -13 520 

Centralt -6 633 -9 788 -9 788 0 

Myndighetsenhet -3 089 -4 553 -4 553 0 

Stöd och omsorg -26 160 -35 119 -40 184 -5 065 

Hälso- och sjukvård -18 997 -28 740 -29 560 -820 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -17 809 -29 491 -28 726 765 

Summa -72 688 -107 691 -112 811 -5 120 

Resultatenheter     

Hemvård -2 957 0 -3 100 -3 100 

Vård- och omsorgsboende -4 410 0 -5 300 -5 300 

Summa -7 367 0 -8 400 -8 400 

     

INVESTERING -267 -2 031 -490 1 541 
	

Verksamhet 
Genomlysningen	 som	 gjorts	 under	 våren	 är	 nu	
slutförd.	 I	 genomlysningen	 dras	 slutsatsen	 att	
verksamhetens	underskott	kan	förklaras	av	några	
kostnadsposter	 som	 inte	 inkluderats	 i	 budgeten,	
några	 kostnadsposter	 som	 inte	 har	 tillräcklig	
täckning	 genom	 budgeten	 men	 också	 ett	 antal	
områden	 där	 besparingspotential	 finns.	 Nu	 på‐
börjas	 arbetet	med	att	 omsätta	 besparingsåtgär‐
derna	till	verksamhetens	förutsättningar.	

Vård	 och	 omsorg	 deltar,	 tillsammans	 med	 nio	
andra	 skånska	kommuner,	 i	 en	 ansökan	om	me‐
del	från	Europeiska	Socialfonden.	Ansökan	riktar	
in	sig	på	att	höja	den	digitala	kompetensen	bland	
medarbetare	 inom	 vård‐	 och	 omsorgsverksam‐
heter.		

Anhörigcenter	 startade	 under	 våren	 och	 ger	 nu	
stöd	 till	 anhöriga	 genom	 bland	 annat	 drop‐in‐
verksamhet	 två	 gånger	 i	 veckan	 men	 också	 ge‐
nom	 bokade	 enskilda	 möten.	 Studiecirklar	 och	
aktiviteter	 är	 inbokade	 i	 höstens	 program	 som	
aviseras	 genom	 olika	 kanaler.	 Arbetet	 bedrivs	 i	
samarbete	med	intresseorganisationer	och	studi‐
eförbund.		Arbetet	inom	socialt	innehåll	har	ytter‐
ligare	 intensifierats	och	allt	mer	samordnas	med	
frivillig‐	och	intresseorganisationer.		

	

Som	ett	led	i	att	förbättra	verksamhetens	kvalitet	
och	 effektivitet	 har	 en	 rad	 förbättringspro‐
jekt/processkartläggningar	 påbörjats	 och	 några	
av	 dem	 har	 avslutats.	 Genom	 att	 strukturerat	
kartlägga	 processer	 identifieras	 möjliga	 förbätt‐
ringsområden,	både	vad	gäller	kvalitet	och	effek‐
tivitet.		

Inom	verksamheten	 finns	ett	 samarbete	med	ar‐
betsförmedlingen	 kring	 såväl	 olika	 former	 av	
praktikplatser	som	extratjänster.	

Vård	och	omsorg	har	sammantaget	ett	stort	antal	
bilar.	Under	våren	har	en	översyn	gjorts	för	att	nå	
ett	resurseffektivt	utnyttjande	av	bilarna.	Utnytt‐
jandet	 var	 gott	 men	 har	 ytterligare	 kunnat	 för‐
bättras.	

BåstadHem	och	Vård	och	omsorg	fortsätter	arbe‐
tet	 med	 att	 planera	 för	 det	 nya	 vård	 och	 om‐
sorgsboendet	i	Förslöv.		

Åsliden	 går	 över	 i	 kommunal	 regi	 från	 och	med	
20171001	och	förberedelser	för	detta	har	pågått	
sedan	 tidig	 vår.	 De	 flesta	 medarbetarna	 följer	
med	 över	 till	 kommunal	 regi	 vilket	 ger	 en	 ökad	
trygghet	för	vård	och	omsorgstagarna	på	Åsliden.	

14



Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

Fastigheten	Bjäredalen	 kräver	 ombyggnation	 för	
att	möta	det	som	krävs	av	att	många	medarbetare	
finns	 samlat	 på	 en	 geografisk	 punkt	 samt	 att	
hjälpmedelsförrådet	 ska	 inrättas	 där.	 Genom	 ett	
intensivt	 arbete	 har	 verksamheten	 lyckats	mini‐
mera	 ombyggnationsbehovet.	 Samtidigt	 har	 nu	
de	 positiva	 effekterna	 av	 samlokaliseringen	 bör‐
jat	 synas	 genom	 till	 exempel	 ytterligare	 samar‐
bete	vid	bemanningsproblematik.	

Vård och omsorg 
Sommaren	 är	 en	 speciell	 period	 i	 en	 kommun	
med	 många	 turister.	 Samtidigt	 som	 samtliga	
medarbetare	 inom	 vård	 och	 omsorg	 ska	 ta	 ut	
sommarsemester	 ökar	 vår	 verksamhet	 avsevärt	
då	 tillfälliga	 vistelser	 ökar,	 framför	 allt	 inom	
äldreomsorgen.	 Under	 2017	 har	 detta	 varit	 än	
mer	påtagligt	än	tidigare.	Rekryteringsproblema‐
tiken	 leder	 ibland	 till	 dyra	 lösningar.	 Samtliga	
medarbetare	 i	 verksamheten	 har	 haft	 en	 positiv	
anda	och	har	gjort	en	stor	insats	för	att	bibehålla	
hög	 kvalitet	 i	 verksamheten.	 Ett	 tecken	 på	 att	
kvaliteten	 varit	 hög	 är	 att	 antalet	 klagomål	 på	
verksamheten	varit	få.	

Rekryteringsproblematiken	 är	 påtaglig	 även	 ut‐
anför	 sommarperioden	 och	 det	 har	 under	 året	
varit	 allt	 svårare	 att	 rekrytera,	 även	 vikarier.	
Detta	är	en	problematik	verksamheten	aktivt	ar‐
betar	med	på	olika	sätt.	Både	med	att	erbjuda	hel‐
tid	 till	 befintliga	medarbetare	men	 också	 att	 er‐
bjuda	fast	anställning	där	det	lämpar	sig.	

Mottagningsteamets	 verksamhet	 har	 varit	 vi‐
lande	under	sommaren	vilket	 i	slutet	av	somma‐
ren	 ledde	 till	 en	 hög	 beläggning	 inom	 korttids‐
verksamheten	 och	 under	 ett	 par	 veckor	 har	 det	
för	två	vård	och	omsorgstagare	varit	nödvändigt	
att	 köpa	 platser	 utanför	 kommunens	 egen	 regi.	
Många	på	korttiden	har	väntat	på	särskilt	boende.	

Integration	 och	 Vård	 och	 Omsorg	 har	 tillsam‐
mans	 planerat	 för	 och	 arrangerat	 den	 första	 av	
höstens	Kulturmiddagar.	Kvällen	bjöd	på	en	posi‐
tiv	 upplevelse	 med	 nya	 intryck	 för	 alla	 inblan‐
dade.	 Under	 ytterligare	 några	 fredagkvällar	 ska	
olika	 matlag	 bjuda	 vård‐	 och	 omsorgstagare	 på	
mat	och	musik	från	sina	hemländer.		

Skogsliden	 vann	 Arlas	 Guldko	 tillsammans	 med	
Teknik	 och	 Service.	 	 ”Matglädje”	 som	 ligger	 till	

grund	för	nominering	och	vinst	finns	vid	samtliga	
särskilda	boende	i	kommunen.	

Stöd och omsorg 
Under	våren	har	vård	och	omsorgsnämnden	 fat‐
tat	 beslut	 om	 vägledningsdokument	 inom	 Soci‐
alpsykiatri	och	LSS.	Dessa	ska	ligga	som	grund	för	
myndighetsutövning	 vid	 individuell	 utredning,	
bedömning	och	beslut.	

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

Cafe	SoL	bedrivs	som	en	öppen	verksamhet	och	
vänder	sig	till	personer	med	en	upplevd	psykisk	
ohälsa.		Verksamhetens	syfte	är	förebyggande	
genom	att	skapa	en	plats	där	alla	kan	känna	sig	
sedda	och	trygga.	Verksamheten	har	lyckats	rikta	
sig	mot	en	målgrupp	som	till	stor	del	inte	har	
några	andra	insatser	från	vård	och	omsorg.	

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter  
Genomlysningen	av	Vård	och	omsorgs	verksam‐
het	resulterade	bland	annat	i	en	rekommenderad	
budgetanpassning,	med	utökning	av	budgeten	
om10,6	mkr.	Det	handlar	i	stora	drag	om	anta‐
ganden	i	budgeten	som	inte	ger	verksamheten	
täckning	för	vissa	kostnader,	såsom	semesterer‐
sättning	till	timanställda	(2,6	mkr),	budgeterad	
schablon	för	semesterdagar	på	25	dagar	per	an‐
ställd	istället	för	faktiskt	antal	om	30	dagar	
(2	mkr),	låg	kringtid	i	hemvårdspengen	(3,7	mkr)	
och	hemvårdens	bilkostnader	(1,2	mkr).	

Stimulansmedel	om	+4,2	mkr	för	ökad	beman‐
ning	inom	äldreomsorg	mottogs	i	februari	2017	
och	har	hittills	fördelats	på	verksamheterna	Alm‐
gården,	nattpatrull	i	ordinärt	boende	och	mot‐
tagningsteam.	

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

Bemanningen	av	sjuksköterskor	på	Skogsliden	
har	inte	varit	patientsäker	fullt	ut	och	har	därför	
förstärkts.	Detta	tillsammans	med	bemanningen	
av	sjuksköterskor	under	sommaren	prognostise‐
ras	till	800	tkr	i	underskott.	Under	sommaren	har	
en	hyrsjuksköterska	arbetat	under	fyra	veckor	
vilket	är	avsevärt	mindre	än	föregående	år.	

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	progno‐
stiserar	ett	överskott	om	765	tkr,	främst	bero‐
ende	på	att	demensteamet	inte	startats	upp	fullt	
ut	ännu.	Hyreskostnaden	för	hjälpmedelsförrådet	
på	Köpmansgatan	är	inkluderat	i	ovanstående	
överskott	med	en	negativ	prognos	om	80	tkr.		

Kostnaden	för	återgång	av	Åsliden	till	kommunal	
regi	årets	tre	sista	månader	finns	medtagen	i	pro‐
gnosen	uppgående	till	‐520	tkr.	

Resultatenheter  
Introduktion	av	sommarvikarier	är	en	del	av	re‐
sultatenheternas	underskott,	eftersom	verksam‐
heten	under	perioden	för	bredvid	gång	har	
dubbla	lönekostnader.	Det	råder	brist	på	timvika‐
rier	inom	hela	äldreomsorgen,	vilket	har	innebu‐
rit	att	det	i	vissa	fall	tvingat	sättas	in	dyra	vikarie‐
lösningar,	där	vikarietid	har	fallit	ut	som	övertid.	
Åtgärder	har	satts	in	för	att	minimera	övertiden,	
men	problematiken	kvarstår	på	grund	av	perso‐
nalbristen.	

Hemvårdens	utförare	prognostiserar	ett	under‐
skott	om	3,1	mkr,	utöver	ovanstående	punkter	
från	genomlysningen	beror	underskottet	främst	
på	ett	avgångsvederlag,	som	beslöts	för	ett	par	år	
sedan,	ett	antal	ärende	med	dubbelbemanning	
samt	vikariekostnader	för	vård	i	livets	slut.	

Under	perioden	har	vård‐	och	omsorgsboende	
haft	en	beläggning	på	97	procent,	vilket	beror	på	
att	många	lägenheter	tomställts.	Flera	lägenheter	
har	varit	i	behov	av	renovering,	vilket	medför	in‐
komstbortfall.	Utförarna	kompenseras	i	dagsläget	
inte	under	den	tomställda	perioden,	men	enligt	
rekommendation	i	genomlysningen	bör	boende‐
peng	utgå	i	två	dagar	efter	att	en	vårdtagare	avli‐
dit.		Underskottet	om	4,45	mkr	beror	delvis	på	
den	lägre	beläggningen,	vilket	innebär	lägre	in‐

täkter	för	utförarna	(ca	‐500	tkr).	Andra	orsaker	
till	underskottet	är	punktinsatser	för	vårdtagare	
som	ej	kan	lämnas	utan	uppsikt,	samt	ett	ökat	
behov	av	bemanning	då	många	vård‐	och	om‐
sorgstagare	befunnit	sig	i	livets	omedelbara	slut.	

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

Skogslidens	korttidsboende	har	inte	varit	fullbe‐
lagt	under	hela	perioden,	i	genomsnitt	har	11	
platser	varit	belagda.	Korttiden	prognostiserar	
850	tkr	i	underskott	då	vårdtyngden	har	varit	hög	
vilket	kräver	en	ökad	bemanning.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	beman‐
ningsnivåer	utifrån	vårdtyngd	för	att	säkra	en	väl	
avvägd	bemanningsstruktur.		

Utbildningar	 har	 under	 innevarande	 år	minime‐
rats	som	en	del	i	att	nå	en	ekonomi	i	balans.	Detta	
då	medarbetare	 inom	 vård	 och	 omsorg	 som	 går	
någon	form	av	utbildning	kräver	ersättare	i	verk‐
samheten.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 nu	 tillträtt	 vilket	 ger	
ökat	fokus	på	bland	annat	arbetsmiljö,	sjukskriv‐
ningar	 och	 övertid.	 Detta	 arbete	 ger	 i	 förläng‐
ningen	en	ökad	kvalitet	 för	vård	och	omsorgsta‐
garna	i	Båstads	kommun.	

Arbetet	 med	 att	 minska	 övertidsuttaget	 pågår	 i	
verksamheten	 genom	 att	 säkra	 en	 adekvat	
grundbemanning.	 I	 detta	 arbete	 ingår	 också	 att	
rekrytera	 lämplig	 mängd	 vikarier	 för	 att	 täcka	
oförutsedd	 frånvaro	 på	 mest	 kostnadseffektiva	
sätt.		

Sjukfrånvaron	 ligger	 på	 en	 hög	 nivå	 inom	 vård	
och	 omsorg	 och	 arbetet	 med	 att	 minska	 sjuk‐
skrivningar	 intensifieras	 under	hösten.	 En	mins‐
kad	sjukfrånvaro	ger,	förutom	lägre	kostnader,	en	
ökad	kontinuitet	och	kvalitet	i	verksamheten.	
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Genom	 den	 förflyttning	 av	 medarbetare	 som	
skedde	under	2016	med	samordning	på	två	geo‐
grafiska	punkter	i	kommunen	kommer	en	effekti‐
visering	att	 ses	avseende	planering	av	medarbe‐
tare.	

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	 inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	
vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	 lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	

att	bidra	till	välfärd	och	möjligheten	att	rikta	re‐
surserna	på	ett	ännu	bättre	sätt	till	dem	som	mest	
behöver	det.		

Verksamheten	 kommer	 nu,	 med	 avstamp	 i	 ge‐
nomlysningen,	 att	 ta	 fram	en	 åtgärdsplan	 för	 ef‐
fektiviseringar.	 Dessa	 effektiviseringar	 kommer	
att	vidtas	inom	de	områden	verksamheten	ansva‐
rar.	 Budgetfrågan	 hanteras	 politiskt	 under	 hös‐
ten.			
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Båstads kommuns mål 2017
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på.

RT

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun.

RT

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun.

RT

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar 

V

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga 

V

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen

V

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

RT

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för finansiellt 
lönsamma projekt.

RT

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2017
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V
Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V
Andel yrkesutbildningar per invånare V

Andel i arbete efter utbildning V
Genomströmmning SFI E
Nivå SFI E

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Målet är ännu inte uppnått enligt SKL:s ranking Öppna 
Jämförelser "Vård och omsorg om äldre". Sedan förra 
redovisningen (T1) har Öppna jämförelser 2016 kommit och det 
är dessa resultat som nu redovisas.

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (94%) och resultatet har 
förbättrat sig jämfört med 2016. Båstad placerar sig på plats 48 
av Sveriges kommuner enligt senast tillgängliga mätning. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 81%. Detta är en försämring jämfört med 
föregående år. Båstad placerar sig på plats 171 av Sveriges 
kommuner enligt senast tillgängliga mätning. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Endast 48% av vård och omsorgstagarna är nöjda med 
möjligheten till inflytande i hemvården. Detta är en försämring 
jämfört med tidigare år. Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård och omsorgsatagare har möjlighet att vara delaktig 
i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård och omsorgstagarna inom hemvården anser 48% att det 
finns tillräckligt med tid medan endast 29% av vård och 
omsorgstagare inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt 
med tid. Detta är för låg andel och verksamheterna arbetar 
kontinuerligt med att öka kvaliteteten i den vård och omsorg som 
bedrivs.

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
service till företagen

RT

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V

Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V
Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommun inom trygghet 
och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 50 bästa 
näringslivskommuner
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Förvaltningsberättelse Mål

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 
bland de 50 bästa 
kommunerna i Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

RT
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer

Servicedeklarationer

Kommunledningskontor Not

Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt 
tillgång till e-tjänster.
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla 
kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt 
konstellation tjäntemän inom sju dagar.
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag.
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.
Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den 
drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.

Samhällsbyggnad Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
ska kompletteras.
Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer.

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.
Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller 
ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan 
är komplett.
Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett.

Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning.
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början.
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen.

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen 
avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd 
och en not ska skrivas.
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad.
Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga 
stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier.

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och 
kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen.
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.

Vård och omsorg Not

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt 
hembesök.
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget 
uppdrag.
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma 
aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.

1)

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior 
Alert.
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få 
besked om när vi inte kommer.
Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) Kulturupplevelser bedrivs kontinuerligt på vård och omsorgsboende flera gånger per vecka 
men det är inte alltid möjligt med fyra kulturupplevelser per vecka och de sker inte alltid i 
samverkan med kulturavdelningen. På helgerna är det på grund av bemanningen svårt att 
avsätta tid till detta. 
2) 

3) 
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse

mot budget
Kod Projekt Jan-aug 2017 2017 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -60 -91 91
1002 Kundcenter 0 -382 382
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 0 -30 30
1014 Arkiv -41 -139 139
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 0 -100 100
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -185 -300 300
1618 Lärararbetsplatser 0 -300 300
1629 Inventarier vuxenutbildning 0 -50 50
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler 0 -50 50
1640 Inventarier arbetsmarknad 0 -100 100
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan 0 -75 75
1700 Inventarier (VoO) -125 -400 -400 0
1004 Webb/E-tjänster -205 -348 348
1050 IT-utrustning -3 0 0
1051 Serverplattform -49 -200 200
1052 IP-Telefoni -101 -50 50
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -419 -200 200
1054 Pc -602 -900 900
1058 Pc programvaror -166 -200 200
1059 Automatisering av användarkonton och processer -95 -100 100
1060 Verksamhetsstödssystem -44 -100 100
1061 Singel sign on (SSO) 0 -50 50
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 0 -300 300
1065 Automatisering av mobila enheter -121 -150 150
1066 E-handel -42 0 0
1068 Uppgradering av operativsystem -38 0 0

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -2 295 -4 615 -400 4 215

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -509 -950 950
1408 Skyddsutrustning -85 -50 50
1412 Räddningsutrustning -28 -200 200
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 0 0
1414 Personlarm -466 -176 176

Måltid
1920 Ram Måltid -308 -400 400

Gata
3000 Ram Gata -130 -500 500
3929 Tennisvägen -3 0 0
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -27 0 0
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -81 -500 500
3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) 0 0
3314 GC-väg Järnvägsbanken -147 -4 000 4 000
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -253 -500 500
3905 Mätbar gatubelysning -1 -400 400
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 0 -3 000 3 000
3044 Reinvestering Nyledsvägen -498 0 0
3045 Reinvestering Hindbärsvägen -1 0 0
3046 Reinvestering Pershögsvägen -77 0 0
3047 Reinvestering Hagalundsgatan -1 0 0
3049 Reinvestering Galters väg -315 0 0
3051 Reinvestering Branta vägen -171 0 0
3052 Reinvestering Malenvägen -1 0 0
3053 Reinvestering GC Agardhsgatan-Strandgat -104 0 0
3054 Reinvestering GC Tunbyvägen -184 0 0
3055 Reinvestering GC Aromavägen -121 0 0
3056 Reinvestering GC Aromavägen -46 0 0
3101 Stationstorget Hemmeslöv -49 0 0

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden -703 -500 500
3003 Kattegattsleden (bidrag) 702 0 0
3917 Köpmansgatan upprustning 0 0 0
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 0 -6 000 6 000

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -1 -6 500 0 6 500

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -90 -600 600
4907 Brunnsparken 0 -200 200
4911 Dahlmanska Tomten -34 -600 600
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -331 -300 300
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -118 -1 500 1 500
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg -536 -588 588
4922 Upprustning lekplatser -547 -327 327
4941 Lejontrappan 0 -100 100

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -386 -500 500
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet -311 -400 400
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen -7 268 -15 906 15 906
1493 Omklädningsrum Malenbadet 0 -50 50
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 0 -100 100
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 -1 199 1 199

Övrigt
1461 Utbyte fordon -270 -2 500 2 500

Fastighetsservice
1403 Kameraövervakning 0 -68 68
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 0 -262 262
7000 Ram Fastighetsservice 0 -1 000 1 000

7004      ÖK förskola ny 5 avdelnin -139 0 0
7005      ÖK skola värme o vent -60 0 0
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -460 -7 000 7 000

7014 Datanät, kablage, övervakning -196 -300 300
7018 Förskola Skogsbyn -2 254 -20 891 20 891
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -579 -2 000 2 000
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola) -87 -4 300 4 300
7021 Ombyggnation Västra Karups skola -72 -1 000 1 000

7026      Hjälpmedelscentrl Bjäreda -142 0 0
7027      Verk.anpassning Bjäredale -207 0 0
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -60 -6 000 6 000

7031      Fönster, fasad, tak Stran 104 0 0
7033      Takbyte A-hus Strandäng 14 0 0
7080 Utemiljö och lekredskap -3 -600 600
7082 Varmförråd till förskolor 0 0 0 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -17 640 -78 967 0 78 967
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -1 -6 500 0 6 500

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen 10950 0
6000 Ram 0 -1 050 1 050
6047 Projektering 0 0
6995 Serviser -655 -900 900
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan -227 -2 300 2 300
6951 Järnvägsgatan Grevie 11140 0
6970 Ventiler -111 -500 500
6077 Brandposter -11 -100 100

Luftningsventiler 0
6955 Ekorrvägen 0 -100 100
6957 Hagagatan 0 0 0
6958 Annas väg vatten ledning -69 -150 150
6959 Lervik, Stora Hult Båstad -213 0 0
6952 Bjärevägen -739 -1 350 1 350

Heimers gata 0
6956 Fjärdingsmanvägen 0 -150 150
6201 Sigurdsvägen 0
6073 Alvägen 11180 0
6079 Relining spillvatten Båstad 0 -300 300
6953 Slammarpsvägen -455 -1 500 1 500

Slättarödsvägen etapp 1 0
6993 Dricksvattenproduktion -806 -970 970
6994 Avloppsrening -845 -5 605 5 605

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 0
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 0
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -53 -6 200 6 200
6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 0

Mäsinge, vatten+spillvatten 0
Karstorp, vatten+spillvatten 0
Axelstorp, vatten+spillvatten 0

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -6 253 -28 000 28 000
6006 Ledning till Ängstorp -332 -12 500 12 500
6048 Inköp i befintliga anläggningar vid renigsverket i Ängstorp 0
6028 Reningsverket, Utredning-Åtgärder för stigande havsnivå 0
6030 Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå 0
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV -29 -300 300
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 0 -200 200
6009 Serviser, V S D -673 -800 800
6012 Mätning V S D -57 -250 250
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 -1 100 1 100
6015 Skalskydd -251 -500 500
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 0 -500 500
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -332 -300 300
6042 Vattendomar 0
6043 Skyddsområde/Föreskrifter 0
6208 Vatten 2050 0 0
6209 Reservkraft Eskilstorp VV -3 -250 250

Tryckspill Norrviken P17-P18 0
Reservkraft mobil, generell 0

6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV -108 -3 000 3 000
6212 Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem 0

Vattentankstationer 0
6034 Åtgärder för stigande havsnivå pstn Båstad 0 0

Åtgärder för stigande havsnivå Torekov RV 0
6214 Skottorp, nytt vattenverk 0 -4 000 4 000

Exploatering VA
5005 Östra Karup 6:7 exploatering 0
5011 Grevie skoltomt 0 -1 000 1 000

1 2017: Arbeten planeras på  Ängsbyn, Centralförrådet, Backabyn samt Post och Polis
2018: Arbeten planeras på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv
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5004 Heden exploatering -2 385 -1 642 1 642
5010 Förslöv 2:4 exploatering 0 -500 500
5006 Lindströms backe exploatering 0
5007 Förslöv verks. Omr. Va 0
5009 Förslöv Väst 105 Va 0 0
5027 Exploatering Trollbäcken VA -209 -1 000 1 000
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 -2 -500 500
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -1 594 -2 000 2 000
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va -16 0 0

Exploatering Grevie Böske Va 0
5023 Banvaktarstugan Va 0
5025 Hasselbacken nedre -8 0 0

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -16 436 -79 517 0 79 517
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 0
5205 Anslutningsavgifter Ängalag 0
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 0
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 0 997 -997
5212 Anslutningsavgifter "Grevie Skoltomt" 0
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 0 0 0
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 0 2 500 -2 500

Anslutningsavgifter Öllövsstrand 0
Anslutningsavgifter Mäsinge 0
Anslutningsavgifter Karstorp 0

5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 0 500 -500
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 0 2 000 -2 000
5202 Övriga anslutningsavgifter 4 657 4 000 -4 000

Summa Anslutningsavgifter 4 657 9 997 0 -9 997
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TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8000 Torekov 98:50
Skattefinansierade investeringar inom "Torekov 98:50"

5311 Toppbeläggning väg 0 -650 650
Summa skattefin. investeringar "Torekov 98:50" 0 -650 0 650
Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50"

8000 Kostnader 44 0 0
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50" 44 0 0 0

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

5501 Belysning 0 0 0
5301 Gator (ägs av kommunen) 0 0 0
5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 -200 200

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 -200 0 200
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

8005 Övriga exploateringsutgifter -476 0 0
8005 Tomtförsäljning 0 2 310 -2 310

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -476 2 310 0 -2 310

8007 Exp Tunnelpåslag Förslöv
8007      Exp Tunnelpåslag Förslöv -3 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Tunnelpåslag Förslövt" -3 0 0 0

8012 Hemmeslöv 6:2
8012 Hemmeslöv 6:2 -2 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 6:2" -2 0 0 0

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Exp Eskilstorp 6:3 -1 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Eskilstorp 6:3" -1 0 0 0

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Exp Hemmeslöv 8:2 -18 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Hemmeslöv 8:2" -18 0 0 0

8027 Trollbäcken
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken"

5327 Vägar -405 -1 000 1 000
Summa skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" -405 -1 000 0 1 000

8026 Grevie "Skoltomt"
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Skoltomt"

5526 Belysning 0
5326 Vägar 0
5402 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0

Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Skoltomt" 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt"

8026 Rivnings- och planutgifter -601 -3 100 3 100
8026 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -601 -3 100 0 3 100

8017 Grevie Böske
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Böske"
Vägar 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0
Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Böske" 0 0 0 0

8017 Övriga exploateringsutgifter -2 0 0
Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Böske" -2 0 0 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307 Vägar -8 130 -10 000 10 000
5507 Belysning -1 398 0 0
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -262 -4 463 4 463
5437 Lekplats -229 -1 000 1 000

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -10 019 -15 463 0 15 463
8015 Övriga exploateringsutgifter -114 -500 500
8015 Tomtförsäljning 200 10 800 -10 800

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 86 10 300 0 -10 300

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

5310 Vägar -72 -500 500
5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 0 0

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -72 -500 0 500
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter -357 0 0
8010 Tomtförsäljning 44 0 0

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -313 0 0 0

8019 Lindströms backe
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Lindströms backe
Vägar 0
Grönområden/park (ägs av kommunen) 0
Summa Skattefin. investeringar inom Lindströms backe 0 0 0 0

8019 Tomtförsäljning

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

5306 Vägar -1 023 -500 500
5309 Vägar (investeringsbidrag) 0 3 300 -3 300

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde -1 023 2 800 0 -2 800
8151 Intäkter 0 2 550 -2 550

8014 Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"

5308 Vägar 0 0 0
Belysning 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105"
8014 Intäkter

Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" 0 0 0 0

8013 Nytt industriområde Båstad
Skattefinansierade investeringar inom "Nytt industriområde Båstad"

5313 Vägar 0 0 0
Belysning 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Nytt industriområde Båstad" 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Nytt industriområde Båstad"
Markinköp 0
Intäkter 0
Summa övrig exploateringsverks. "Nytt industriområde Båstad" 0 0 0 0
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Räkenskaper Investeringsredovisning

8001 Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 0
3119 Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 0
4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg -19 0 0
3105 Mellanvägen/Karupsvägen -1 314 -1 000 1 000
4927 Stränder vid sjö 0
5405 Stationstorget inom planområde Tuvelyckan -179 -300 300
8050 Oförutsett projektet helhet 0 0 0
8001 Åstad (Nya Hemmslöv) 159 0 0

Summa skattefin. Investeringar -1 353 -1 300 0 1 300

Medfinansieringar statlig infrastruktur
3107 Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfört tidigare, utb 2015) 0
3113 Kustvägen Cirkulationsplats 0
3114 Intäkter cirkulationsplats 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 0
3119 Kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning) 0
3119 Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 0
8051 Oförutsett projektet helhet 0

Summa Medfin. statlig infrastr. 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet
8961 Flytt Gasledning och elledning 0
8963 Fastighetsbildning 0
8967 Markförvärv Trafikverket Tunnelbygge norr 0
8052 Oförutsett projektet helhet 0 -2 000 2 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 -2 000 0 2 000
8960 Intäkter tomtförsäljning 0 1 000 -1 000

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8101 Markförvarv tunnelbygge söder 0
8102 Övriga markinköp -457 -2 000 2 000

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -3 000 3 000
8099 Intäkter 612 2 500 -2 500

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -13 329 -18 313 0 18 313
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -674 10 560 0 -10 560

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö 0 -80 80
1411 Mätinstrument miljö 0 -20 20
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -8 -57 57
1427 Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas 0 -50 50
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 0 0 0
1438 Mätutrustning (ny totalstation) 0
1438 Mätinstrument (ny GPS) 0

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -8 -207 0 207

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola 0 -50 50
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -58 -200 200
1606 IKT-plan -1 760 -1 800 1 800
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -156 -400 400
1610 Stöd och utveckling -13 -50 50
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -677 -1 500 1 500
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -46 -250 250
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 0 -200 200

SUMMA BARN & SKOLA -2 709 -4 450 0 4 450

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, kundmottagning 0 -100 100
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -49 -100 100
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 0 -50 50
1641 Datorer bibliotek -59 -78 78
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -37 -100 100
1692 Accesspunkter gymnasieskolan -52 -100 100
1693 Bio Scala 0 -250 250
1696 IT-utrustning/teknink AME 0 -50 50
1699 Galleriet Kunskapscentrum 0 -50 50

SUMMA BILDNING & ARBETE -197 -878 0 878

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering

-24

-963 -50 913 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet 
sträcker sig över ett längre tidsperspektiv

1704 Trygghetstelefoner

-180

-878 -250 628 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet 
sträcker sig över ett längre tidsperspektiv

1707 Elcyklar -63 -100 -100 0
1713 Arbetstekniska hjälpmedel 0 -90 -90 0
1718 Verksamhetssystem 0 0 0
1719 E-Hälsa 0 0 0

SUMMA VÅRD & OMSORG -267 -2 031 -490 1 541

TOTALT (inkl. exploatering) -53 556 -184 918 -890 184 028
varav:
Skattefinansierad investering -36 446 -109 461 -890 108 571
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -1 -6 500 0 6 500
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -16 436 -79 517 0 79 517
Exploatering -674 10 560 0 -10 560

Summa Anslutningsavgifter 4 657 9 997 0 -9 997
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -11 779 -69 520 0 69 520
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Summa Exploateringsintäkter 855 19 160 0 -19 160
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -2 971 -3 800 0 3 800
Summa Inventarier -371 -1 466 -400 1 066
 - varav inventarier 5 år -245 -916 0 916
 - varav inventarier 10 år -125 -550 -400 150

Diff mot kapitalkostnadsberäkningar: 9 525

TS Skattefinansierat exkl medfin -30 969 -97 280 0 97 280
TS Skattefinansierat inkl medfin -30 970 -103 780 0 103 780
TS avgiftsfinansierade inv -16 436 -79 517 0 79 517
TS övriga exploateringar -674 10 560 0 -10 560

Budget
2 017

Ursprunglig budget 2017
Skattefinansierad investering -111 503
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -6 500
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -67 950
Exploateringsverksamhet 9 210
Summa (inkl. exploatering) -176 743

Överföringar från 2016 (KF 2017-03-29 § xx)
Skattefinansierad verksamhet -14 008
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 0
Avgiftsfinansierad verksamhet -3 642
Exploateringsverksamhet 6 000
Summa Överförda investeringar 2015 -11 650

Övriga ombudgeteringar under 2017
Skattefinansierad verksamhet
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar
Avgiftsfinansierad verksamhet -75
Exploateringsverksamhet
Summa övriga ombudgeteringar 2016 -75

Ny budget 2017
Skattefinansierad verksamhet -125 511
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -6 500
Avgiftsfinansierad verksamhet -71 667
Exploateringsverksamhet 15 210
Summa investeringar 2016 -188 468

Ursprunglig budget 2016
Skattefinansierad investering
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.)
Exploateringsverksamhet
Summa (inkl. exploatering)

Överföringar från 2015 (KF 2016-03-23 § xx)
Skattefinansierad verksamhet
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Exploateringsverksamhet
Summa Överförda investeringar 2015

Övriga ombudgeteringar under 2016
Skattefinansierad verksamhet
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Exploateringsverksamhet
Summa övriga ombudgeteringar 2016

Ny budget 2016
Skattefinansierad verksamhet
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Exploateringsverksamhet
Summa investeringar 2016

29



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-09-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl  

Dnr: VN 000119/2017-905 

 
Underlag till nämndsplan 2018 för kommunstyrelsen avseende  
Vård och omsorg 

 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan. 
 
Bakgrund 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige  
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition 
återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksam-
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan avgöras huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för  
medborgare och kunder.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 om budget 2018 och plan 2019-20 vilket ger 
en tilldelad ekonomisk ram som nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämnds-
planen. 
 
Aktuellt 
2017 års sammanställda förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen från Vård och omsorg 
har utarbetats för att stötta måluppfyllelsen i kommunens nämndsmål. 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2018 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen, Vård och Omsorg 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
     

Prognos      

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun har för 2016 goda resultat i den nationella jämförelsen framför allt inom hem-
vård/hemtjänst. När det gäller resultaten för särskilt boende finns ytterligare förbättringsområden. 
Den positiva trenden med allt bättre placering i rankingen står sig och 2016 är Båstads kommun 
Sveriges 52:a  bästa äldreomsorgskommun.  

Inom hemvård/hemtjänst är det framför allt kontinuiteten för vård- och omsorgstagarna som  
utmärker sig positivt. Kontinuitet spelar roll för att motverka känslan av ensamhet men skapar  
också trygghet. Även bemötande, förtroende och trygghet faller relativt väl ut i kommunen.  

När det gäller läkemedelsanvändning varierar kommunens resultat beroende på om vård- och  
omsorgstagaren bor i ordinärt boende eller särskilt boende med mindre gott utfall för invånare 
inom hemvård/hemtjänst. Störst skillnad är det för Olämpliga läkemedel 75 år och till förmån för 
vård- och omsorgstagare inom särskilda boenden. Detta förbättringsområde innebär samverkan  
med Region Skåne och kommunens vårdcentraler. 

Inflytande och tillräckligt med tid skiljer sig också mellan hemvård/hemtjänst och särskilt boende  
till förmån för hemvården. 

Hemtjänst i sin helhet ligger på plats 48 och särskilt boende i helhet ligger på plats 123. 
 
Båstads kommuns har demografiska utmaningar med fler äldre och fler äldre-äldre. Befolkningen i 
Båstads kommun är förhållandevis frisk vilket innebär ett något lägre vårdbehov än Sverige. En 
framgångsfaktor är att arbeta för fortsatt friska äldre och äldre-äldre då demografin i kommunen, 
med samma behov som idag, kommer att innebära ökat behov av insatser på grund av att antalet 
äldre och äldre-äldre ökar.  

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens vilket 
genererar en attraktiv förebild för kommunen samt förbättrar kommunikationen med medborgare, 
kunder och vård- och omsorgstagare. 

Kort sagt: Båstads kommun bedriver en vård och omsorg med kvalitet. De förbättringsområden som 
identifieras i nationella mätningar stämmer väl överens med de områden som identifierats inom 
verksamheten. Ett annat prioriterat förbättringsområde är att rekrytera medarbetare med hög 
kompetens inom sina respektive yrkesområde. 
 

116 117 74 52 
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 Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

 Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och  
verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

 

 

 

 Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 

 Samverkan med Region Skåne, Familjen Helsingborg och vårdcentralerna i  
kommunen vad gäller Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

 Vård- och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för 
planerade insatser. 

 Kontakt med kommunens medarbetare är en naturlig del i vardagen för vård-  
och omsorgstagaren. 

 Ha en ändamålsenlig balans mellan fast- och visstidsanställda. 

 Kompetensutveckling av medarbetare för att möta framtidens krav. 

 Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärsvägar. 

 Fortsatt utveckling av verksamhet med socialt innehåll i samverkan med  
frivilligorganisationer. 

 Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och  
innovationer. Digitalisera för att möta morgondagens behov. 

 Vård och omsorg ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

 Fortsatt utveckling av anhörigstöd i samverkan med frivilligorganisationer. 

 Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att ytterligare stärka ett rehabiliterande 
och habiliterande arbetssätt. 

 Regelbunden rörelse- och balansträning ska vara en del i vård- och omsorgs-
tagarens vardag. 

 

  

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa skolkommunen 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom Vård och omsorg 
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 Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med 
näringsliv/företag och universitet och högskolor. 

 

 

 

 Främja sortering av avfall samt arbeta för avfallsminimering. 

 Införa ruttoptimering i hemvården. 

 Använda miljöbilar. 

 Använda miljövänliga produkter. 

 Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare. 

 

 

 

 Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 
lokaler i samverkan med näringsliv, föreningar och frivilliga.  

 Fortsatt digitalisering för ökad trygghet. 

 Stärka samverkan med kommunens vårdcentraler. 

   

 

 Tillvarata vård- och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för  
aktiviteter individuellt och i grupp i samverkan med frivilliga och föreningar. 

 Verka för främjande av konst vid vård- och omsorgsboende samt i gemensamhets-
lokaler. 

 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 50 bästa näringslivskommunen  

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa miljökommunen 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom trygghet och hälsa

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: Kulturupplevelser året runt 
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Datum: 2017-09-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000073/2017-700 

 

Redovisning av tillbud/skador på bilar inom Vård och omsorg 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsverksamheten har följt upp antalet tillbud/skador på de bilar som används 
inom hemvård, distriktsköterskor, rehab, myndighet samt stöd och omsorg.  I uppföljningen 
redovisas även hur man hanterat händelserna och arbetar för att säkerställa att tillbud/skador 
kommer till enhetschefens kännedom. 
 

Bakgrund 
Vård- och omsorgverksamheten har förnärvarande 62 bilar, fördelade inom åtta enheter.  
För alla bilar finns en bilansvarig medarbetare. Denne ansvarar för service, städ och  
underhåll samt däckbyte och besiktning.  
 
Enhetscheferna har ständig dialog med bilansvariga och övriga medarbetare som använder 
bilarna. De påtalar vikten av att vara rädda om bilarna och rapportera in alla händelser.  
Vid arbetsplatsträffar diskuteras bilhantering.   
 

Aktuellt 
Enhetscheferna har följt upp antalet tillbud/skador under året 2017 och sammanställt hur 
händelser hanterats och hur arbetet bedrivs för att säkerställa att alla tillbud/skador  
redovisas. 
 
Under perioden 2017-01-01 till och med 2017-08-31 har bilarna varit inblandade i  
sammanlagt 16 tillbud/skador.  

 Medarbetarna inom vård och omsorg har orsakat tio av de 16 tillbuden/skadorna. 
 Av de 16 tillbud/skadorna har tio tillbud/skador anmälts till försäkringsbolaget.  
 Vid ett av skadetillfällena blev medarbetarens bil påkörd och det uppstod även  

personella skador. Dessa ledde dock inte till sjukskrivning. 
 
Arbetet med att minska tillbud/skador på bilarna fortsätter. Samarbetet med Räddnings-
tjänsten kring skötsel har ännu inte kommit till stånd.  
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Eva-Marie Persson 
 
Samråd har skett med: 
Samtliga enhetschefer  
Emma Pihl 

34



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000073/2017 - 700 

Olyckor och tillbud på bilar inom Vård och omsorg 

Sida 

14av14 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Tony Ivarsson (M) med en begäran 
( till förvaltningen att redovisa olyckor/tillbud/krockade bilar inom Vård och 

omsorgs verksamhetsområde, bland annat mot bakgrund av arbetsmiljö
lagstiftningen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

( 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2017-09-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Jenny Bengtsson MAS/Demenssamordnare 

Dnr: VN 000120/2017-700 

 

Start av kommunövergripande demensteam 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Ett tvärprofessionellt demensteam startas upp inom Vård och omsorg i  
Båstads kommun som ska verka i samtliga verksamheter där behov finns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg ser ett behov av att starta ett demensteam där olika professioner är delaktiga. 
Genom att samarbeta tvärprofessionellt i team ökar vi möjligheterna att stödja personen med 
demenssjukdom, anhöriga samt personal som arbetar nära den drabbade.  
Socialstyrelsen rekommenderar att man arbetar med multiprofessionella team för personer 
med demenssjukdom enligt remissversionen av de nya Nationella riktlinjerna vid demens-
sjukdom. 
 
Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden fattade under 2016 beslut om att starta ett demenscentra i  
Båstads kommun. Detta har, och är i nuläget, inte varit möjligt att genomföra. Då behov finns 
för det demensteam som också omnämns föreslås att detta startar upp utan att vara fast  
knuten till en geografisk plats. Det ger en kvalitetshöjning jämfört med idag för vård- och  
omsorgstagare och anhöriga samt en kompetenshöjning hos verksamhetens medarbetare. 
 
Andelen personer med demenssjukdom (kognitiv sjukdom) ökar även i vår kommun och mer-
parten bor i ordinärt boende med hemvårdsinsatser eller vårdas av närstående. För att möta 
behovet av hög kompetens hos personalen inom området demens så föreslås att det spets-
kompetenta demensteam som bildas ska verka över hela kommunen, i alla verksamheter. 
Kompetensen hos personalen kan förstärkas genom detta team som kan arbeta konsultativt 
och gränsöverskridande i kommunens olika verksamheter, oavsett geografisk lokalisation. 
Frågan kring demenscentra, det vill säga en fast lokalisation, hänskjuts till Lokalförsörjnings-
planen som ska fastställas senare under 2017. 
 
Aktuellt 
Ett demensteam bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, anhörigstödjare samt demens-
samordnare (sjuksköterska) föreslås starta sin verksamhet i januari 2019. Det finns också  
möjlighet till att även vårdhundsförare (undersköterska) skall ingå men den tjänsten är inte 
inrättad än.  
 

Konsekvenser av beslut 

 
Verksamhet 
Ökad kompetens och stöd till verksamheten i demensfrågor, oavsett geografisk lokalisation. 
 

Ekonomi 
Befintliga tjänster kommer att användas till teamet, förutom vårdhundsförare som kommer att 
behöva nyrekryteras. Kostnader för demensteamsverksamhet ryms inom avsatt budget. 
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Jenny Bengtsson, Vård och omsorg  Emma Pihl 
MAS/Demenssamordnare   Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
KPR 
Vård- och omsorgschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nationella riktlinjer för vår och omsorg vid demenssjukdom, remissversion (Socialstyrelsen) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20399/2016-11-7.pdf  
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Demensteam inom Vård och omsorg i Båstads kommun 

Ökningen av antalet demenssjuka i Båstads kommun kommer under kommande år att ställa 

högre krav på kompetens och samverkan. Genom att skapa ett tvärprofessionellt team 

bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, demenssamordnare (sjuksköterska), anhörig-

stödjare samt vårdhundsförare (undersköterska) så kan personer med demenssjukdom få  

en mer personcentrerad vård och omsorg. 

Demensteamets uppdrag och syfte 

Bistå med rådgivning och utbildning inom demensområdet både för ordinärt och särskilt 

boende. Detta stöd vänder sig även till alla personalgrupper samt direkt till personer med 

demenssjukdom samt deras anhöriga/närstående.  

Uppdraget utformas utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt 

från övriga evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. 

Syftet är att kunna anpassa och möta de specifika behov som kan finnas vid vård och omsorg  

av personer med demenssjukdom. 

Demensteamets innehåll 
De yrkeskategorier som är planerade att ingå i demensteamet och är: 

- Demenssamordnare (sjuksköterska) 

- Fysioterapeut 

- Arbetsterapeut 

 - Anhörigstödjare  

- Vårdhundsförare (undersköterska) 

 

Exempel på uppdrag för demensteamet 
- Handledning på vårdenhet 

- Utbildning och stöd till anhöriga  

- Samarbete med biståndshandläggare och boendesamordnare  

- Samverkan med övriga aktörer, t.ex. primärvård, specialistminnesmottagning 

 

 

 

Jenny Bengtsson 

Demenssamordnare/MAS i Båstads kommun 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
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 18 september 2017 godkänns.    
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 
 

*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 (3) 

2017-09-18 
Dnr: VN 000005/2017-900  

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2015-12-14, § 99  
Vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, LSS och socialpsykiatri. 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument 
för biståndshandläggarna inom SOL, LSS och  
socialpsykiatri. 

Uppföljning, SOL: Oktober 2017. 2017 

VN 2015-12-14, § 94 
Redovisning av det totala 
lokalbehovet inom Vård 
och omsorg. 

VN 000138/2015 Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal-
behov de kommande fem åren: för boende, personal 
och andra aktiviteter. Förvaltningen fick den  
5 september 2016 i uppdrag att göra en långsiktig 
lokalförsörjningsplan. 

Påbörjat i februari 2017. December 
2017 

VN 2016-06-13, § 63 
Kognitivt/Demenscentra 
i Båstads kommun. 
__________________________ 
Fd. Ombyggnation av 
Almgården i Grevie. 

VN 000067/2016 

 
Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag 
att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ 
demenscentra i Båstads kommun.  
 
Förvaltningen fick även i uppdrag att söka lämplig 
lokalisering efter det att en genomgripande konse-
kvensanalys samt omvärldsanalys gjorts. Förvalt-
ningen får i uppdrag att återkomma med en lämplig 
placering av ett kognitivt/demenscentra beläget  
i västra Bjäre. 

En arbetsgrupp om fem personer har  
utsetts under ledning av demens-
samordnare/MAS Jenny Bengtsson.  
Start av kommunövergripande demens-
team till VN 2017-09-25. 
 
Delen som gäller lokaliseringen kommer  
att hanteras inom ramen för ärendet om 
redovisning av det totala lokalbehovet 
inom Vård och omsorg (Se ovan). 

September 
2017 
 
 
 
 
December 
2017 

VN 2016-09-05, § 82 

Resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg. 

VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 
december 2016. Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med ett nytt förslag till resursfördel-
ningsmodell inom Vård och omsorg när genom-
lysningen av verksamheten är utförd. 

Genomlysningen av vård- och omsorgs-
verksamheten i Båstads kommun - slut-
rapporten - kommer upp för beslut i  
kommunfullmäktige under hösten 2017. 

Våren 2018 
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*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. 

 

2 (2) 
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-03-27, § 36 
Utökning av antalet platser 
på Aromagården och  
Myllefallet. 
 

VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med 
Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en 
förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 
gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen får i upp-
drag att redovisa beräknat/prognosticerat behov av 
gruppboendeplatser de kommande fem åren. 

Vård och omsorg inväntar besked från 
Båstadhem AB. 

2017 

VN 2017-04-24, § 43 
Assistansomkostnads-
ersättning. 
__________________________ 
Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor. 

VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell 
för assistanskostnader. 

Fortlöpande information till nämnden 
sker under hösten 2017. 

December 
2017 

VN 2017-04-24, § 50 
Fysiska aktiviteter på 
vård- och omsorgsboende 
i kommunen. 

VN 000049/2017 En kvalitetsuppföljning ska göras och redovisas 
inför nämnden under hösten 2017. 

Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
2017 

VN 2017-04-24, § 56 
Ekonomisk konsekvens-
analys av fler heltidstjäns-
ter på bekostnad av tim-
anställda inom Vård och 
omsorg. 

VN 000058/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle 
Larsson (L), med önskemål om en ekonomisk  
konsekvensanalys av fler heltidstjänster på  
bekostnad av timanställda inom Vård och  
omsorg. 

Hos förvaltningen för handläggning. November 
2017 

VN 2017-05-29, § 62 
Planering för nytt grupp-
boende enligt LSS. 

VN 000063/2017 Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja 
planeringen av nytt gruppboende enligt LSS. 

Ärendet har skickats vidare för beslut i 
kommunstyrelsen. 

November 
2017 

VN 2017-05-29, § 68 
Olyckor och tillbud på bilar 
inom Vård och omsorg. 

VN 000073/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Tony 
Ivarsson (M) med begäran till förvaltningen att redo-
visa olyckor/tillbud/krockade bilar inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde, bland annat mot  
bakgrund av arbetsmiljölagstiftningen. 

Till VN 2017-09-25. Redovisas i 
september 
2017 
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*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. 

 

3 (2) 
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-08-24, § 85 
Genomlysningen av vård- 
och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun. 

VN 000136/2016 En övergripande genomlysning av Båstads kommuns 
vård- och omsorgsverksamhet har resulterat i elva 
rekommendationer, varav en rekommendation för 
nämnden/politisk nivå i form av en budgetanpass-
ning och tio rekommendationer på tjänstemannanivå. 

Ärendet har skickats vidare för beslut i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Handlingsplan 
presenteras 
i november 
2017 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 
Delgivningar  
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde.  
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Protokollsutdrag KS 2017-09-06, § 206 - Beslut från kommunstyrelsen angående nytt 
gruppboende enligt LSS. Dnr: 000063/2017-700 
 
b). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-08-29.  
Dnr: 000035/2017-700 
 
 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

BÅSTADS KOMMUN 
2017-09-06 Vård- och omsorgsnämnden 24 av 34 

I 21}17 /-09• 1 3 
~__QD.Q~ 

KS § 206 Dnr KS 000673/2017 - 700 

Nytt gruppboende enligt LSS 

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

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29, § 62, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från vård- och omsorgs chef Emma Pihl. 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av nytt 
gruppboende enligt LSS. 

Arbetsutskottets förslag Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för nybyggnation 
av gruppboende enligt LSS. 

Yrkande 

Beslut 

Helena Stridh (BP), Christer de la Matte (M) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunsfyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för nybyggnation 
av gruppboende enligt LSS. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I 0) ;;/v C/~ 
7/ 
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~nkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-08-29 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

J.17 -09- 1 2 
. Dnr • • 1'!..QQQO.?..E,/. 
J&/.1.::..1:.Q.!2 ...... 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 29 augusti kl 9.00- 11.30 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin M Helsingborg 

Boris Svensson s Klippan 

Arvo Hellman s Bjuv 

Lena Benediktsson L Landskrona 

Sida 1av6 

-Eddie Grankvist -Bp- Båstad e\ VI C: ....-vc~'fc•ncle /~ 
Elisabeth Holmers s Perstorp 

Anette Hallberg 

lzabella Dzanko 

Brittmarie Hansson 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

Irene Ebbesson 

ERSÄTIARE 

Margit Johansson 

Hans-Bertil Sinclair 

Eva Olofsson 

Torgny Lindau 

Elisabeth Kullenberg 

Eva Olofsson 

Monica Pettersson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

s 
s 
s 
M 

s 

M 

M 

c 
Pf 

M 

c 
M 

Svalöv 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Båstad 

Bjuv 

Klippan 

Svalöv 

Perstorp 

Ängelholm 

Svalöv 

Åstorp 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

I Utdragsbestyrkande 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-08-29 

§ 27 Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Lena Benediktsson 

§ 27-29, 31- 35 

. I 6i(J"'- 1' ~ ~t'QcJ;)sll\. 
- ------·· ···· ·- - -»---~- --····· ·· · ' · · l< ...... ..... ............ ......... ....... . . 
Jessica Alfredson 

ff!~isl&a;;,;~ .. ..... ..... .. ........... . 
.. ~~&~ ............................. . Justerande 

Lena Benediktsson 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

Direktionen 

2017-08-29 

- -~2<). _l_} _~-9 -~ -b~·-···· · ···· · 
... 0.l.t ..... .lU. ~---· · ··- ··· - ····--· ·· 

Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av 6 
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PROTOKOLL 

Direktionen 

2017-08-29 

§ 28 Månadsrapport för juli månad med ekonomisk rapport 

Sida 3 av 6 

Månadens verksamhetsintäkter blev 5 mnkr. Övriga intäkter blev 296 tkr. Denna intäkt beror en 
finansiell lösning i samband med att vi avslutade tidigare telefoniavtal. Årsackumulerat är de totala 
intäkterna 37,8 mnkr, vilket motsvarar 57% av årsbudgeten 66 mnkr. Det något lägre utfallet beror 
främst på lägre försäljningsintäkter (55%) och lägre serviceintäkter (52%), vilket beror på att vi utför 
mindre service under semesterperioden. 
Månadens verksamhetskostnader blev 4,5 mnkr, varav avskrivningar 941 tkr. Årsackumulerat är 
kostnaderna totalt 36,7 mnkr, motsvarande 56% av årsbudgeten 65,6 mnkr. Månadens finansiella 
kostnader blev 13 tkr och årsackumulerat 100 tkr. Detta motsvarar 32% av årsbudget. Månadens 
resultat blev -122 tkr och årsackumulerat är resultatet 932 tkr, motsvarande 321% av årsbudget 290 
tkr. Det bör påpekas att årets kostnadsbudget har viss tyngd under hösten och vintern, då vi förutser 
särskilda kostnader inför och i samband med den planerade flytten till nya lokaler. 

Vid slutet av juli månad är värdet på de bokförda tillgångarna 56,3 mnkr, jämfört med 51,4 mnkr vid 
årets början. Likviditeten har varit ansträngd alltsedan återbetalningen av det kortfristiga banklånet. 
Under juli månad upptogs det banklån som direktionen tidigare beslutat om vilket gör att likviditeten 
nu är god. 
Vad gäller skulder och eget kapital är dessa totalt 55,3 mnkr. Skillnaden mellan tillgångssidan och 
skuld/eget kapitalsidan är 955 tkr, vilket utgör årets ackumulerade resultat. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 29 Uppföljning av revision av årsredovisning 

Vid granskningen av resultat- och balansräkning noterades fyra awikelser och förbättringsområden 

som till viss del åtgärdats. 

1. Rutin för inbetalning för att ti/lse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets 
bestämmelser. 
Är åtgärdat genom att ansvaret och rutinen tydliggjorts på ekonomiavdelningen 

2. Inventeringen ska utföras i nära anslutning till bokslutsdagen 
Är åtgärdat genom att beslut är taget att inventeringen görs sista vardagarna innan 

månadsskiftet i augusti respektive december. 

3. Korrekt avstämning mellan huvudboken och anläggningsregistret/lagersystemet 
Bland våra artiklar finns ett antal artiklar som både hyrs ut och säljs till kommunerna, till 
exempel sängar. I anläggningsregistret är artikeln registrerad med ett och samma 

Signaturer Utdrags bestyrkande 

l 
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~unkte" PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-08-29 
Sida 4 av 6 

artikelnummer oavsett om det är för uthyrning eller försäljning vilket i sin tur ger en 
felaktighet i bokföringen. Programmet för anläggningsregister/lagersystem (Sesam) har idag 
ingen rapport som gör korrekt åtskillnad mellan anläggningstillgång och lagertillgång. Frågan 
kommer att utredas vidare med systemleverantören och i diskussioner med revisorerna. 

4. Värdering av lagret enligt lägsta värdets princip (LVP) 
Värdering av tillbehör görs idag genom att ett begagnat tillbehör som är funktionellt och i 
nyskick har samma värde som ett nytt. Anmärkningen avser tillbehör som inte är 
individmärkta och därför inte har en individuell avskrivningstid . Att separera nya från 
begagnade i Sesam är idag inte möjligt och skulle dessutom innebära merarbete för både 
tekniker och lagerpersonal genom att vi behöver dubbla lagerplatser. 
Frågan behöver utredas ytterligare tillsammans med våra revisorer för att vi ska finna en 
lösning som fungera både praktiskt och bokföringstekniskt. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

(§ 30 Ekonomisk överenskommelse med Höganäs, är omedelbart justerat och 

finns i särskilt protokoll) 

§ 31 Lokal 2018 

Arbetet inför den förstående flytten är nu ordentligt påbörjat. Ett första brukarmöte har genomförts 

med Castellum och arbetet på Makadamgatan är i full gång för att iordningsställa lokalerna utifrån 

den rumsbeskrivning som ligger till grund för kontraktet. 

Under sommaren fick vi svar från Region Skåne att det inte är prioriterat med en flytt i dagsläget 

utifrån deras interna pågående processer. 

Diskussioner förs nu internt om hur lokalerna nyttjas på det mest optimala sättet . 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

Signaturer Utdragsbestyrkande 
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E~unkteo PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-08-29 

§ 32 Transport och sänghantering 

Sida 5 av 6 

Frågan om Medelpunkten eventuellt ska ta över transport och sänghantering i egen regi har utretts 

och föredrogs vid mötet. Utredningen visar på att det finns få fördelar med att hantera transporterna 

i egen regi och att detta bäst utförs av åkeriverksam heter med den rätta kompetensen . Utredningen 

visar varken på ekonomiska eller större verksamhetsvinster med att driva det i egen regi. 

Vad gäller sänghanteringen finns det däremot både ekonomiska vinster och fördelar utifrån 

verksamheten . Att hantera sängtransporterna ger oss en flexibilitet och beredskap som kan krävas i 

takt med att behoven ökar. 

Direktionen diskuterade de olika konsekvenserna och vilka för- och nackdelar som finns och på viket 

sätt en sänghantering i egen regi kan ge ett mervärde som kommer våra kunder till nytta . 

Direktionen beslutade 

att ge verksamheten i uppdrag att förbereda ett övertagande av sänghanteringen utifrån 

utredningens förslag 

att ge verksamheten i uppdrag att även i fortsättningen upphandla transporttjänsterna 

§ 33 Information om förändrad organisation från 2018 

Förbundschef har tagit fram förslag på förändrad organisation som kommer att gälla från 2018-01-

01. Detta sker i samband med att CS som teknisk chef kommer att gå i pension under våren/ 

sommaren 2018 då vi kommer att rekrytera en tjänst som chef för Teknik och service 

Förändringen innebär att verksamheten organiseras i två enheter, Lager och logistik som ansvarar för 

hela rekond och lagerhanteringen respektive Teknik och service som ansvarar för konsulenter och de 

tekniker som ger service ute i kommunerna . 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 34 Information om lokalt avtal om arbetstidsförkortning 

Förslag har tagits fram om att teckna ett lokalt avtal om arbetstidsförkortning som en ersättning fö r 

det avtal om HINK-tid som tidigare gällt . Innebörden av arbetstidsförkortningen är en generell 

Signaturer Utdragsbestyrkande 

!)' 0 '~ 'v V 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-08-29 

Sida 6 av 6 

förkortning om 40 timmar per kalenderår. Ett syfte är att ge möjlighet till ett hållbart arbetsliv med 

möjlighet att kombinera privatliv och arbetsliv. Avtalet kommer att tecknas att gälla från 2018-01-01. 

Direktionen beslutade 

att godkänna att lokalt avtal om arbetstidsförkortning tecknas enligt förslaget 

§ 34 Delegationsbeslut 

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

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

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

Tilldelningsbeslut positioneringshjälpmedel 2017:02 FC 

Låneansökan Swedbank FC+ ordf 

Avtal upphandlat ekonomisystem FC 

Fastställande av ny lön för FC från 20170401 Ordförande 

Fastställande av nya löner från 20170401 FC 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 35 Övriga frågor 
- Direktionen diskuterar kring höstens samråd och beslutar att detta skjuts fram till våren då vi är på 

plats i nya lokaler. I samband med detta arrangeras en workshop/seminarie med fokus på 

Medelpunktens strategiska utvecklingsfrågor och vilka tjänster som kan erbjudas 

medlemskommunerna . 

Utd ragsbestyrka nde 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2017-09-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2017-06-19 - 2017-08-31. 
 
b). Delegationsbeslut från kommunjuristen - Ansökan om ändrade villkor i hyreskontrakt. 
 
 
Förslag till beslut 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Henrik Andersson  
Nämndsekreterare 
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