
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 23 oktober 2017. 

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

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2017 Jenny H. 

4. lnformationsärenden: --

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

b). Nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv: Lägesrapport 
c). MAS/SAS informerar 

5. Avtal om gemensam patientnämnd inom Skåne Jenny 8. 

6. Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd Emma 
maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

7. Fysisk aktivitet för vård- och omsorgtagare i Båstads kommun Emma 

8. Förslag till sammanträdesdagar 2018 för vård- och Henrik 
orrisorgsnämnden 

9. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --

10. Delgivningar --

11. Delegationsbeslut --

Båstad den 16 oktober 2017 

z%:::k__ 
Eddie Grankvist 
Ordförande 

Henrik Andersson 
Sekreterare 

Besluts- Sidnr. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-8 

VN 9-13 

VN 14-18 

KF 19-21 

VN 22 

VN 23 

VN 24-27 

VN 28-55 

VN 56 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
2. Sonia Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 27 oktober kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Marianne Mjöberg Eriksson justeringsperson. 
I tur att justera är Ingrid Edgarsdotter med Sonia Larsson som ersättare. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170116\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\ha 2



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Förslagtill beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 - 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

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. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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BUDGET 
2017, tkr 
(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

Beställare 
Hemvårds peng -51 356 

Boendepeng -58 935 

Resultatenheter 
Hemvård 0 

Vård- och omsorgsboende 0 

Ram 
Centralt -9 916 

Myndighetsenheten -4 636 

Stöd och Omsorg -35 715 

Hälso- och sjukVård -29 178 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -29 688 

TOTAL VÅRD & OMSORG -219 424 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan - Sep 17 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

4462 

350 

-4584 

-5 406 

-85 

-106 

-3 571 

554 

1 952 

-6 435 

PROGNOS, tkr 
(årsavvike!se mot 

budget) 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

5 500 

100 

-4 050 

-5 750 

0 

40 

-5 505 

-840 

1 085 

-9 420 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och ornsorgsnämnden 

J017 -10- 1 3 
Dnr ••• /i.QQQf!.r?..~/. 
... '::R.l.1::.=.q_es. .. 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -9.4 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 1600 timmar. Prognosen för 
hemvårdstimmarna uppskattas till 141 000 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett 
prognostiserat överskott om 4,7 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 11,4 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 (98 procent) under perioden har medfört att verksamheten inte prognostiserar ett 
underskott trots ovannämnda skifte. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till -15 mkr. 

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). 

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. 

Introduktion av sommarvikarier är en del av resultatenheternas underskott, eftersom verksamheten 
under perioden för bredvidgång 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 4 mkr, och 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 98 procent. Flera lägenheter har 
varit i behov av renovering, vilket medför inkomstbortfall för utförarna eftersom de inte kompenseras 
under den tomställda perioden. Enligt en rekommendation i genomlysningen bör boendepeng utgå i 
två dagar efter att en vårdtagare avlidit för att minimera detta inkomstbortfall. Underskottet om 4,8 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär lägre intäkter för utförarna (ca -550 tkr). Andra 
orsaker till underskottet är punktinsatser för vårdtagare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat 
behov av bemanning då många vård- och omsorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. 

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

6



Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt under hela perioden, i genomsnitt har 11 platser 
varit belagda. Korttiden prognostiserar 1 mkr i underskott då vårdtyngden har varit hög, vilket kräver 
en ökad bemanning. 

Underskottet om 5,5 mkr för stöd och omsorg beror bland annat på ett antal poster där Vård och 
omsorgs budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), 
två köpta platser inom psykiatrin (-600 tkr) samt ett utökat behov av boendestöd och kontaktpersoner 
(-500 tkr). Ett nytt ärende av personlig assistans har också påbörjats under året (-700 tkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden har inte varit patientsäker fullt ut och 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 1, 1 mkr, främst beroende på 
att demensteamet inte startats upp fullt ut ännu, samt att mottagningsteamets verksamhet varit vilande 
under sommarmånaderna. 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 
prognosen uppgående till -560 tkr. 
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Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

JOT~L VÅRD & OMSORG= Vård .. och omsol'.gsnämndens ansvar 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

Beställare 

Hemvårds peng 
• Hemvårds peng X antalet hemvårds timmar, omvårdnadsavgifter från vård- och omsorgstagare 

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

Hyres intäkter från vård- och omsorgs tagare för blockuthymingen 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 moltagnlngsteam och avgiftshandläggare. 

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

- Köpta platser beträffande individer med funtionshandikapp eller psykisk funktionsnedsältning 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 
bilkostnader 

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

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

I nformationsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

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

b ). Nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv: Lägesrapport 

c). MAS/SAS informerar 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 

9



Verksamhetsstatistik 
2017 

Vård- och omsorg 

Särskilda boenden: 
Skogs/iden 

Ängagården 
Almgården 

Bjärehemmet 
As/iden 

Väntar på boende 

Vård- och omsorgsnämnden 

JO»o-~- 1 ~~ 
Dnr ................. !?.'Q 

.. 9..l:t.:: .. : Do . 
··········-· Jan Feb 

Antal 
platser 

46 99% 96% 
9 100% 100% 

24 99% 99% 
9 65% 99% 

35 94% 97% 

-

Mar Apr 

95% 97% 
99% 100% 
96% 97% 
98% 89% 
99% 98% 

- -

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Beläqqinqsqrad 

96% 96% 100% 100% 102% 0% 0% 0% 
100% 100% 100% 96% 100% 0% 0% 0% 

94% 101% 97% 95% 95% 0% 0% 0% 
97% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0% 
99% 99% 98% 100% 99% 0% 0% 0% 

Dagens Kö - Demens 6 
Dagens Kö - Somatik 8 

'--~~----'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Korttidsvård 

Skogsliden - avd Björken\ 14 \ 81% \ 80% \ 70% \ 86% \ 74% \ 78% \ 73% \ 84% \ 87% \ 0% \ 0% \ 0% \ 

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 

562 564 561 558 563 546 556 547 555 0 0 0 
1 009 895 979 930 939 925 965 960 943 0 0 0 

11 815 10 593 11 415 11 091 10 831 10 905 10 616 10 759 10 643 0 0 0 
4 680 351 4193 181 4 523 270 4 388 311 4 295 160 4 317 865 4 224 098 4 274 160 4 227 105 0 0 0 

I 271 o I o I o I - H 23 l ;41 24 I 25 \ 19 \ I \ I 

I 2241 2151 _u_ 221 ! 2151 211 ! 209! -203!---H 2.071 2161 ol ol ol 

I 493 I 493 I 484 I 484 I 485 I -491 I 487 I 493 I 500 I o I o I o I 

I 543 I 529 I 524 I 528 I 521 I 52.1}- 539 I - 523 I 522 I I I I 
10



Verksamhetsstatistik 2017 
Lss- och psykiatri insatser 

Insatser enligt LSS 
Personlig assistans 

Antal personer 

Antal verkställda tim egen regi/mån 

Antal betalda tim extern utf/vecka. 

Ledsagarservice 
Antal personer 

Antal timmar 

Kontaktpersoner: 

Avlösarservice: 

Antal personer - Nivå 1 
Antal personer - Nivå 2 
Antal personer - Nivå 3 

Antal personer 
Antal timmar 

Korttidsvistelse utanför hemmet 
Stödfamiljer - antal personer 

Korttidvistelse antal personer 
egen regi 

Korttidsvistelse antal 
personer extern utf. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 
12 

Antal externt 

Total 

Total 

jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec 

17 17 17 17 16 16 16 16 
5304 4929 5424 5214 4986 4932 5076 5092 

140 140 140 140 140 140 140 140 

91 91 10 101 10 1 11 111 121 12 
147 1 147 1 161 161 I 161 I 185 185 I 195 I 178 

22 22 19 19 19 19 19 
3 3 3 3 3 

0 0 22 22 22 22 22 22 22 0 0 0 

I 3~ I 3~ I 4~ l 4~ l ~~ l 4~ I u -~;J 6; l ~ J l I J 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

0 0 0 0 0 

7 7 7 7 8 8 8 8 6 
8 8 8 8 9 9 9 9 8 0 0 0 

C3 J 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I s I I I I 
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Antal internt (köp av skolan) 

Boende i familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar 

Total I 31 31 31 31 : I : I : I 41 s I O I o I o I 

Antal personer CJ)[ - 0 I 0 I - 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 

Boende, med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad 

Ängen - Trapphusboende 
Ängen Satellit 

Myllefallet 
Aromagården 

Extern 

Annan anpassad bostad 

Daglig verksamhet 

Antal personer - Intern 
Antal personer - Extern 

Insatser enligt Sol 
Boende 

Antal personer - extern 

Boendestöd 

Antal 
platser 

10 

5 
5 

Total 

Total 

6 7 7 7 7 7 8 8 8 
5 4 4 4 4 4 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 

I 4 I 4 I 41 4 1 41 4 I 4 I 4 I 4 lu I I I 

25 25 25 25 25 26 26 26 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 26 26 26 26 27 27 27 27 0 0 0 

C 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 31 4 I -4 C I I I 

Antal person~otal timmar \ 23 \ 23 \ 23 \ 231 24 \ 241 24 \ 241 25f j 0f 0J 
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Kontaktpersoner 
Antal personer - Nivå 1 
Antal personer - Nivå 2 
Antal personer - Nivå 3 

Total 

38 38 

38 38 

38 45 37 
5 
1 

38 45 43 

39 40 42 41 
5 5 5 5 
1 1 1 1 

45 46 48 47 0 0 0 

Meningsfull sysselsättning Total I 1 I 1 I 1 I 1H!==1J - tr= tr=1 ! 1 I I I I 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-03 

Handläggare: Jenny Bengtsson, MAS 

Dnr: VN 000129/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Avtal om gemensam patientnämnd inom Skåne 

Förslag til I beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nytt avtal tecknas med Region Skåne för en gemensam patientnämndsfunktion. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Avtalet om patientnämndsverksamheten för Region Skåne och Skånes kommuner är uppsagt 
och nytt avtal är föreslaget. 

Bakgrund 
Det tidigare avtalet med patientnämnden är uppsagt dels för att Förtroendenämnden bytt 
namn till Patientnämnden och för att ersättningen behövt uppräknas. En ny lag "lag om stöd 
och klagomål mot hälso- och sjukvården" träder i kraft 2018-01-01 och påverkar också 
utformningen av avtalet. 

Aktuellt 
Båstads kommun behöver se över hur man på bästa sätt möter gällande lagstiftning kring 
klagomål mot hälso- och sjukvård i kommunen. Genom att teckna nytt avtal med Patient
nämnden kan vi upprätthålla en god kvalitet på de klagomålsärenden som gäller vård och 
omsorg i Båstads kommun. 

Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
Bibehållen kvalitet i klagomålsärende gällande vård och omsorg. 

Ekonomi 
Kostnaden för att gå med i det nya avtalet med Region Skånes patientnämnd kommer att öka 
från 20 öre till 28 öre/kommuninvånare, vilket med dagens befolkningsmängd motsvarar en 
ökning om 1169 kronor. Detta ger en total årlig kostnad om cirka 4 100 kronor. 

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Jenny Bengtsson, MAS 
Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården 
- Utredning angående förslag om nytt avtal om patientnämndsverksamhet 
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Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss... Sida 1 av 3 

SVERIGES WW 
RIKSDAG W 

Start f Dokument & lagar f Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

Lag (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och 
sjukvården 
Svensk författningssamling 2017:372 

t.o .m. SFS 2017:776 

SFS nr: 2017:372 

Departement/myndighet: Socialdepartementet 

Utfärdad: 2017-05-18 

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:776 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 

Källa: Regeringskansliet I Lagrummet.se 

/Träder i kraft 1:2018-01-011 

1 § I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera 

patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras 

närstående inom den 

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som 

bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting, 

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av 

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad 

enligt socialtjänstlagen (2001 :453) som ges i samband med sådan hälso

och sjukvård, och 

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller 

delvis finansieras av landsting. 

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen 

(2017:725). 

https ://www .riksdagen.se/ sv I dokument-lagar/ dokument/svensk-forfattningssaml ing/la... 2017-10-03 15



Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss... Sida 2 av 3 

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) 

om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:372). 

2 § Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt 

hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan 

verksamhet som avses i 1 § första stycket 1-3 och att få klagomål 

besvarade av vårdgivaren. 

Patientnämnderna ska även 

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna 

behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och 

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 

3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter, och 

4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra 

berörda om sin verksamhet. 

Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets 

bästa. 

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög 

patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården 

anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen 

analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma 

landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av 

vården. 

4 § Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så 

att de kan utföra sina uppgifter självständigt. 

5 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt 1 

§ till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om 

detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som 

motiveras av överenskommelsen. 

6 § Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att 

slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § 
tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med 

första stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit 

skyldigheten enligt 1 § till landstinget. 

7 § Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg 

uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. 
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Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss... Sida 3 av 3 

Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och omsorg 

så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 6 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen 

för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över 

patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 3 

§ under föregående år. 

8 § Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med 

frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991 :1128) om psykiatrisk 

tvångsvård och i lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter 

om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168). 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets 
främsta företrädare. 

SVERIGES WW 
RII<SDAG W 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Utredning angående förslag till nytt avtal om 

patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Båstads 

kommun 

2017-10-02 

Varje kommun som bedriver hälso- och sjukvård är enligt den nya lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården (2017:372) skyldiga att ha en patientnämnd 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017372-om

stod-vid-klagomal-mot-halso- sfs-2017-372 . 

Denna nämnd ska ha kompetens att stödja och hjälpa patienter och deras närstående att föra fram 

klagomål till vårdgivaren och få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden i Skåne driver 

idag ett aktivt informationsarbete för att upplysa om patientens möjlighet att ge synpunkter på vård

och omsorg. Region Skåne har nu sagt upp avtalet och detta öppnar upp för diskussionen om vi ska 

bilda en egen nämnd i kommunen eller gå med i det avtal som Region Skånes Patientnämnd 

erbjuder. 

Att bedriva denna verksamhet inom Båstads kommun kommer att kräva minst två tjänstemän och 

dessa skulle behöva kopplas till en ny i kommunen. Det skulle sammantaget behövas en heltidstjänst 

för detta uppdrag. Det skulle krävas en bred kompetens och erfarenhet i dessa frågor för att kunna 

utreda klagomål och synpunkter. 

Sedan 2015 till dagens datum har endast en anmälan till patientnämnden gjorts gällande vård- och 

omsorg i Båstads kommun vilket inte talar för att driva det i egen regi. 

Kostnaden i det nya avtalet ligger på 28 öre/kommuninvånare och år och till denna kostnad kan inte 

kommunen ensamt bedriva patientnämndsverksamhet enligt gällande krav i lagstiftningen. 

Jenny Bengtsson 

MAS Båstads kommun 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-11 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000125/2017-905 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 % 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort är avgifterna 
desamma som för åt 2017 med undantag av matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och 
taxiresor. 

Bakgrund 
För vård och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respek
tive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där själv
kostnadspris gäller. Det åligger Kommunfullmäktige att besluta om avgifterna matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 

I stort är avgifterna desamma med undantag av: 

• Matdistribution (leveransavgift) 
Förslaget är att införa en abonnemangsavgift om 200 kronor per månad, det vill säga 10 % av 
maxtaxan. Förslaget innebär att vid nio eller fler leveranser per månad blir leveransavgiften 
lägre i jämförelse med avgiften år 2016 för matdistribution. För den enskilde som är i stort 
behov av matleverans (alla dagar) blir avgiften som lägst 6,50 kronor per leverans. 85 % av 
vårdtagarna med insats matdistribution berörs inte av avgift för matdistribution eftersom de 
antingen saknar avgiftsutrymme eller har uppnått maxtaxan via övriga insatser såsom trygg
hetslarm, omvårdnads- och serviceinsatser mm. Återstående 15 % har avgiftsutrymme att 
betala hela eller delar av avgiften för matdistribution. 

• Hjälpmedelsabonnemang 
Inför ett allt större hygienkrav utgår avgiften för "ej rengjort hjälpmedel" och istället ingår 
rengöring av hjälpmedel i hjälpmedelsabonnemanget. Avgiften för korttidslån utgår, och 
ingår istället i hjälpmedelsabonnemanget. 

• Lyan, taxiresor 
Avgiften höjs från 40 kronor tur och retur till 50 kronor tur och retur, då dessa inte justerats 
tidigare år. 
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2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget rörande matdistribution, uppskattas till ca 67 000 kronor i årlig 
intäkt från vård- och omsorgstagare, baserad på augusti månads vard- och omsorgstagare med 
befintligt avgiftsutrymme. 
Konsekvensen av att maxtaxan höjs från 2013 kronor per månad till 2044 kronor per månad 
uppskattas till en årlig intäktsökning om ca 75 000 kronor. 
Lyans intäkter på årsbasis är ca 28 500 kr och en 25% höjning innebär en intäkt på 35 600 kr, 
dvs konsekvensen blir en intäktsökning om ca 7 000 kronor. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2018. 

Magnus Ohlsson 
Myndighetschef 
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Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2018 

%avmaxtaxa 
Avgift Ny avgift 

Frekvens 
2017, kr 2018, kr 

Maxtaxa I högkostnadsskydd 100% 2013 2044 /månad 

Avgifter som ingår i maxtaxan 

Hemvård omvårdnad 11% 211 215 /timme 

Hemvård service (städ, tvätt, inköp) 21% 423 429 /timme 

Trygghetslarm 14% 275 279 /månad 

Hemsjukvård 11% 211 215 /månad 

Dagvård 0% - - /dag 

Matdistribution, avser abonnemangsavgift leverans 10% - 200 /månad 

Hjälpmedelsabonnemang 3% 60 65 /månad 

Hemvård korttidsplats/växelvård 3% 67 68 /dygn 

Hemvård vård- och omsorgsboende 100% 2013 2044 /månad 

%avmaxtaxa 
Avgift Ny avgift 

Frekvens 
2017, kr 2018,kr 

Avgifter som inte ingår i maxtaxan 

Lyan, taxiresor t/r 40 50 t/r 

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 101 102 /månad 

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel restvärde 
Förlorad larmklocka 50% 1000 1016 /styck 

Enligt 
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyresavtal /månad 
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2068 2100 /månad 

Avgift Ny avgift 
Frekvens 

2017,kr 2018,kr 
Kosttaxor {avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan} 

Vård- och omsorgsboende 

Frukost 10 15 /dag 
Lunch (pris från T&S) 61 47 /dag 
Mellanmål 10 5 /dag 
Kvällsmat (pris från T&S) 43 64 /dag 
Fullkost 124 131 /dygn 
Kostabonnemang 3782 3996 /månad 
Ordinärt boende 
Matlåda (pris från T&S) 71 64 /styck 
Dagvård 

Frukost 10 15 /dag 
Lunch 61 61 /dag 
Mellanmål 10 5 /dag 

Uppdaterat 2017-10-13 21



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000049/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Fysisk aktivitet för vård- och omsorgtagare i Båstads kommun 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick i uppdrag att efter kvalitetsgenomgång redovisa kvantiteten av fysiska 
aktiviteter på vård- och omsorgsboende i kommunen. 

Bakgrund 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) har begärt en redovisning av frekvens av fysisk aktivitet. 

Aktuellt 

1 (1) 

Den interna revisionen, kvalitetsuppföljningen, visar att det finns aktiviteter som främjar fysisk 
aktivitet varje vecka på vård- och omsorgs boende, om än inte varje dag. I genomförandeplanen 
planeras individuella aktiviteter. Inom hemvården ges stöd och möjlighet till fysisk aktivitet 
i enlighet med sökta och beviljade insatser. 

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-11 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000126/2017 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Föreslagen sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar i en sammanträdesplan inför nästa år. 
Elva måndagar föreslås nedan. Sammanträdena börjar klockan 13.00 (huvudregel). 

Följande datum föreslås: 

22 januari 2018 
26 februari 2018 
26 mars 2018 
23 april 2018 
21maj2018 
18 juni 2018 

20 augusti 2018 
24 september 2018 
22 oktober 2018 
19 november 2018 
17 december 2018 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunkansliet 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 

171011 \fel! talet kan inte representeras i angivet rormat.\ha 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-13 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 13 oktober 2017 godkänns. 

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

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-10-13 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

-
Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen Uppföljning, SOL: November 2017. 
Vägledningsdokument för i uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument 
biståndshandläggarna inom för biståndshandläggarna inom SOL, LSS och 
SOL, LSS och socialpsykiatri. socialpsykiatri. 
VN 2015-12-14, § 94 VN 000138/2015 Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal- Påbörjat i februari 2017. 
Redovisning av det totala behov de kommande fem åren: för boende, personal 
lokalbehovet inom Vård och andra aktiviteter. Förvaltningen fick 2016-09-05 
och omsorg. i uppdrag att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan. 
VN 2016-06-13, § 63 VN 000067 /2016 Förvaltningen fick 2016-09-05 i uppdrag att i ett En arbetsgrupp om fem personer har 
Kognitivt/Demenscentra första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ utsetts under ledning av demens-
i Båstads kommun. demenscentra i Båstads kommun. samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

Start av kommunövergripande demens-
Fd. Ombyggnation av Förvaltningen fick även i uppdrag att söka lämplig team godkändes i VN 2017-09-25. 

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

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

och omsorg när genom-lysningen av verksamheten kommunfullmäktige 2017-10-18. 
är utförd. 

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

1 (3) 

Till VN (*2) 

2017 

December 
2017 

December 
2017 

Våren 2018 
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VN 2017-03-27, § 36 I 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 

Utökning av antalet platser 
på Aromagården och 
Myllefallet. 

ruooboendeolatser de kommande fem åren. 
VN 2017-04-24, § 43 I VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell 

för assistanskostnader. Assistansomkostnads-
ersättning. 

Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor. 

VN 2017-04-24, § 50 
Fysiska aktiviteter på 
vård- och omsorgsboende 
i kommunen. 
VN 2017-04-24, § 56 
Ekonomisk konsekvens
analys av fler heltidstjäns
ter på bekostnad av tim
anställda inom Vård och 
omsor"'. 

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

VN 000058/2017 I 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. 

Vård och omsorg inväntar besked från 
Båstadhem AB. 

Fortlöpande information till nämnden 
sker under hösten 2017. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

VN 2017-05-29, § 62 
Planering för nytt grupp
boende enli!rt LSS. 

VN 000063/2017 I Beslut från KS 2017-09-06, § 206: Förvaltningen I Hos förvaltningen för handläggning. 
får i uppdrag att under 2017 påbörja en förstudie 
för nvbvizimation av gruooboende enligt LSS. 

*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. 

2017 

December 
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017 

November 
2017 

2 (3) 
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VN 2017-08-24, § 85 
Genomlysningen av vård
och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun. 

VN 000136/2016 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 

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 oå tjänstemannanivå. 

Ärendet har skickats vidare för beslut. Till 
kommunfullmäktige 2017-10-18. 

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

Handlingsplan 
presenteras 
i november 
2017 

3 (3) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Genomlysningen - Tillägg till löneanalys 

b). Protokollsutdrag från KF 2017-09-20, § 150 - Översyn och revidering av 
Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

c). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 5 september 2017 

d). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 14 september 2017 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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Tidigare presenterad lönejämförelse 
saknade bland annat ob-tillägg i Båstad 

• Den tidigare presenterade 
lönejämförelsen mellan Båstad och 
riket (till höger) indikerade betydande 
löneskillnader för vissa yrken 

• Efter avstämning med HR
avdelningen bekräftades att Båstads 
lönestatistik var utan lönetillägg som 
ob-, jour- och beredskapsersättning 

• SCB:s nationella statistik har dock 
inkluderat sådana tilläggsersättningar 

• Om hänsyn tas till detta, tycks de 
observerade skillnaderna försvinna 

• Lumells resonemang gick ut på att 
höga löner i Båstad inte driver 
underskottet. Detta resonemang 
håller fortfarande. 

Tidigare löneanalys: löneskillnad mellan 
riket och Båstad i kronor per månad 

Arbetsterapeuter 

Sjukgymnast* 

Biståndsbedömare 

Geriatriksjuksköterskor 

Distriktssköterskor 

Vårdbiträden 

Vårdare ........... ____ _ 

Personliga assistenter -2 089 ~ 
Undersköterskor hemtjänst etc. -2 481 ~ 

Yrkesgrupp med högre snittlön än riket 

• Yrkesgrupp med lägre snittlön än riket 

333 

300 

250 

* Som sjukgymnast kategoriserades i Båstads kommun anställda 
fysioterapeuter. 

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

Källa: Visma lönestatistik Båstad, SCB lönestatistik, Lumell-analys. 
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Enligt SKL:s statistik ligger medianlönen utan ob 
för undersköterskor i Båstad nära rikets 

Genomsnittlig månadslön för 
undersköterskor enligt tidigare 
analys, kronor, 2015 
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Median månadslön för undersköterskor 
enligt SKL, kronor, 2016 
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Not: Jämförelsen mellan Båstad, riket och Familjen Helsingborg avser tillsvidareanställda november 2016. 
Källa: Visma lönestatistik Båstad, SCB lönestatistik, SKL lönestatistik, Lumell-analys. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-09-20 11av21 

BAsTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017 -10- 0 3 
Dn/!.tl...fl..Q.{!./.,q_,y. 
.'];;..~{6. .. :.J::o o ................. 

KF § 150 Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden för Vård- och omsorgsprogrammet 2013. Programmet har 
setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är 
att presentera den politiska viljeinriktningen för vård och omsorgsarbetet i 
Båstads kommun. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 205. 
Reviderat vård- och omsorgsprogram, daterat 2017-08-14. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M): Tilläggsyrkande att programmet ska årligen följas 
upp i samband med årsredovisningen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Johan Olsson Swansteins (M) tilläggsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

3. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 
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Antagen av kommunfullmäktige den 20 september 2017, § 150 Dnr: KS 000475/2017-700 

Översyn och revidering av 

Vård- och omsorgsprogram 

2017 att gälla till 2025 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsviljan. Genom att välkomna nya ideer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 
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Innehållsförteckning 

Del 1 - Inledning 

Bakgrund 
Övergripande nationella mål och inriktning 
Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun 
Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov 
Insatser inom Vård och omsorg 
Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg 

Vård- och omsorgstagare 

Vård- och omsorgsverksamhet 
Boende och närmiljö 

Kompetens 
Kvalitet 

Del 3 - Begreppsdefinitioner 

Länklista 

sida 2 

sida 3 

sida 3 
sida 3 
sida 4 
sida 4 
sida 6 
sida 6 

sida 7 

sida 7 
sida 8 
sida 9 
sida 10 
sida 10 

sida 11 

sida 13 

2 

34



Q1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Del 1 - Inledning 

Bakgrund 

Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare behöver vård och 
omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Rätten att välja och möjlighet till 
självbestämmande är viktigt. 

Det övergripande syftet med Vård- och omsorgsprogrammet är att skapa målsättningar för den 
utveckling som kommunen vill se för våra kommuninvånare, dvs vad som ska nås. Detta 
innebär insatser av förebyggande karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. 
De som har behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga 
förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kommunen. När det gäller barn och 
ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar så att dessa växer upp under trygga och 
goda förhållanden. 

Beredningen för välfärd och kultur tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram ett Vård
och omsorgsprogram 2013 - 2020 för Båstads kommun. En tillfällig beredning fick 2017 i 
uppdrag att revidera programmet och det reviderade programmet ska gälla till 2025. 
Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för utvecklingen och 
inriktningen av vård och omsorg och ska vara styrande i respektive nämnds nämndsplan. 

Vård- och omsorgsprogrammet ska revideras/utvärderas om fullmäktige så beslutar, 
eller senast 2025. 

Övergripande nationella mål och inriktning 

Socialtjänstlagens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund) (SoL 2001:453, SFS 2010:427). Det innebär att: 

• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 

• kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 

• bemötas med respekt, 

• ha tillgång till god vård och omsorg. 

De nationella målen som berör funktionsnedsättning och funktionshinder är: 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet, 

• jämlikhet i levnadsvillkor för individer med funktionshinder i alla åldrar. 

Det politiska arbetet som berör funktionsnedsättning och funktionshinder ska därför 
inriktas på att: 

• identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 
funktionshinder, 

• förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, 

• ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet 
och självbestämmande. 
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Det är varje kommuns uppgift att omsätta de övergripande målen i lokala mål. 

Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun 

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet och gemenskap. 

Våra värdegrunder kan sammanfattas enligt följande: 

• Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet 

och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov, egenansvar, delaktighet och 
självbestämmande. 

• Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten. Närståendes behov av stöd 
ska uppmärksammas. 

• Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas och håller kvalitet 

genom sin professionella arbetsinsats och sitt förhållningssätt. 

• Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling samt en helhetssyn utifrån 
medarbetarnas och vård- och omsorgstagarens ansvar och delaktighet. 

Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov 

Svenska folket blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivslängden 
ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 
40-talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och 
tillgänglighet att öka. 

I genomsnitt erhåller 2% av Båstads kommuns befolkning mellan 65-79 år hemtjänst i ordinärt 
boende. För Sverige är nivån 2,7%. I genomsnitt erhåller 18,9% av Båstads kommuns befolkning, 
äldre än 80 år hemtjänst i ordinärt boende. För Sverige är nivån 20,2%. 

Tabellen nedan visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av hemtjänst i 
Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer 
i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. 

Hemtjänst 

Båstad Sverige Båstad Sverige 

År Antal personer Antal med Antal med Antal personer Antal med Antal med 

65-79 år hemtjänst 1 hemtjänst om 80+ år hemtjänst hemtjänst om 

nationell nivå nationell nivå 

2016 3 240 65 87 1156 218 233 
2017 3 264 65 88 1209 228 244 
2018 3 290 66 891 1246 235 252 

2019 3 293 66 89 1282 242 259 
I 

2020 3 284 66 89 1342 254 271 
2021 3 300 66 391 1380 261 279 
2022 3 248 65 88 1479 280 299 
2023 3 206 64 87 1585 300 3201 

2024 3163 63 851 1678 3171 339 
2025 3111 62 84 1770 335 358 

4 

36



ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

I genomsnitt erhåller 0,6% av Båstads kommuns befolkning mellan 65-79 år särskilt boende. 
För Sverige är nivån 1,1 %. I genomsnitt erhåller 8,2% av Båstads kommuns befolkning äldre 
än 80 år särskilt boende. För Sverige är nivån 13,1 %. 

Tabellen visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av särskilt boende i 
Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer 
i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. Platser för 
korttidsvård ingår inte i beräkningen. 

Särskilt boende 

Båstad Sverige Båstad Sverige 

Antal med Antal Antal med 

År Antal personer Antal särskilt särskilt boende personer Antal särskilt särskilt boende 
65-79 år boende om nationell nivå 80+år boende om nationell nivå 

2016 3240 19 36 1156 95 
2017 3 264 20 36 1209 99 
2018 3 290 20 36 1246 102 
2019 3 293 20 36 1282 105 
2020 3 284 20 36 1342 110 
2021 3300 20 36 1380 113 
2022 3 248 19 36 1479 121 
2023 3 206 19 35 1585 130 
2024 3163 19 35 1678 138 
2025 3111 19 34 1770 145 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Ålder Båstad Riket 
0-22 20 20 910 
23-64 39 44 564 
65- 8 5 930 
Summa 67 71404 
Andel av befolkningen 0,46% 0,71% 

Båstads kommun har en lägre andel personer med insatser enligt LSS än medelvärdet för 
Sverige. En av anledningarna kan vara att unga funktionsnedsatta följer samma mönster 
som andra ungdomar. Inflyttningen till större tätorter och storstäder har ökat och trenden 
går mot fortsatt urbanisering. 

Kognitiv sjukdom 

I Sverige beräknas ca 25 000 personer varje år insjukna i kognitiv sjukdom. En siffra som 
kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal om dagens befolknings
prognoser slår in och inget botemedel utvecklas. Båstad har en generellt högre medelålder 
och därav en större andel personer med demenssjukdom eftersom åldern är en stor riskfaktor 
för att utveckla kognitiva sjukdomar. 

151 
158 
163 
168 
176 
181 
194 
208 
220 
232 
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Insatser inom Vård och omsorg 

Alla insatser som genomförs inom Vård och omsorg ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), föregås av så kallade myndighetsbeslut. 

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och de 
överenskommelser som finns mellan Skånes kommuner och Region Skåne och föregås inte av ett 
myndighetsbeslut. Vid inträffat olycksfall, sjukdom eller motsvarande ska den enskilde erbjudas 
en samordnad vårdplanering. Detta för att den enskilde ska kunna ansöka om stöd enligt 
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Insatser, ansökan mm dokumenteras i en vårdplan. 

Insatser inom kommunens vård och omsorg initieras genom att: 

• kommuninvånaren ansöker själv och/eller genom god man, om insatser 
enligt SoL och LSS. 

• kommunen får in anmälan, där man uttrycker oro för kommuninvånare där det kan 
behövas insatser, en så kallad "orosanmälan". Den enskilde kontaktas och en eventuell 
ansökan från den enskilde eller dennes juridiska företrädare behandlas. 

Ansökan ger upphov till en individuell behovs bedömning, som genomförs som en dialog 
mellan biståndshandläggaren och den som har ansökt. En bedömning av behov enligt SoL eller 
LSS syftar till att bedöma den enskildes möjligheter till att uppnå skälig levnadsnivå, respektive 
goda levnadsvillkor i sin livsföring. Beslut enligt SoL och LSS kan bestå av flera insatser. 

Efter beslut om bistånd, enligt SoL, eller insatser, enligt LSS, ska en individuell 
genomförandeplan upprättas som beskriver hur biståndet/insatserna ska genomföras. 
Genomförandeplanen är en avgörande del av den sociala dokumentationen inom omsorgen 
av äldre och funktionshindrade. Planen är individuell och en överenskommelse mellan brukaren 
och verksamheten om hur stödet ska utformas utifrån de insatser som beviljats. 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av vård- och 
omsorgsarbetet i Båstads kommun. Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda 
nämnder ansvar för att beakta programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som 
beskriver vad som ska göras. Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom 
kommunens verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. I samband med 
kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige utvärderar 
programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 
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Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg 

lnriktningsmål: 

Vård- och omsorgstagare 

Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet 
och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett 
ömsesidigt, respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten. 

Ett antal kommuninvånare kommer från andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att 
planera för och möta de särskilda behov som finns eller kan komma att uppstå och samtidigt 

motverka utanförskap. 

En viktig uppgift är att underlätta för individens egen planering och ansvarstagande inför sitt 
åldrande och/eller utifrån dennes sociala miljö och/eller funktionsnedsättning. 

För Båstads kommun innebär detta att vård- och omsorgstagaren: 

• blir bemött med respekt och värdighet. 

• har inflytande över när och hur man får sin hjälp, samt att stödet är flexibelt och snabbt 
kan anpassas när och om behoven förändras. 

• får stöd för att utöva sina intressen, så att vardagen känns meningsfull och att det sker 
som en aktiv gemenskap med andra. 

• som yngre och med funktionsnedsättning bereds möjlighet till en adekvat och 
meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet och ett självständigt liv. 

• delges information som berör åldrandet, egen funktionsnedsättning, vikten av att ta 
hänsyn till egen hälsa och livssituation samt säkerhet och trygghet. 
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lnriktningsmål: 

Vård- och omsorgsverksamhet 

Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård- och omsorgstagarens 
resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

• vård- och omsorgsverksamheten ska ha ett individanpassat arbetssätt och genom 
ständigt utvecklingsarbete kunna möta våra vård- och omsorgstagares behov med 
hög kvalitet. 

• aktivt följa utvecklingen av olika behandlingsmetoder för att ge personer med kognitiv 
nedsättning vård med hög kvalitet och tidigt kunna möta den enskildes behov. 

• fortsätta arbetet med att skapa en hälso- och sjukvård av hög kvalitet där tydliga 
ansvarsgränser och utvecklande samverkansrutiner bidrar till att skapa smidiga och 
effektiva övergångar mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. 
Samverkansrutinerna och ansvarsfördelningen ska syfta till att alltid ha vård-
och omsorgstagarens bästa i fokus och arbeta med förebyggande hälsoarbete. 

• fortsätta arbetet med att följa, införa och använda modern teknik som underlättar 
vardagen för såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare. 

• fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vård- och omsorgsmottagarnas olika boenden. 

• det finns enkel och tydlig information över vart vård- och omsorgstagaren kan vända sig 
för att få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har då man är i behov av 
stöd och hjälp. Information bör även finnas tillgänglig på ett antal andra utvalda språk 

• arbeta aktivt med information om vård- och omsorgsverksamheten så att den 
verksamhet som genomförs blir väl känd för kommuninvånarna/blivande vård
och omsorgstagare. 

• inom ramen för det förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med utveckling av stöd 
till närstående. Närstående är en viktig resurs och samarbetspartner. 

• utveckla och fördjupa samarbetet med aktuella föreningar, stöd- och frivillig
organisationer, så att äldre personer och personer med psykosocial ohälsa eller med 
funktionsnedsättning kan ges möjlighet till att skapa och/eller behålla sociala nätverk, 
vilket bidrar till att skapa meningsfulla inslag i vardagen. 
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lnriktningsmål: 

Boende och närmiljö 

Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och behovet av vård och 
omsorg förväntas öka. Samtidigt förväntas morgondagens äldre och personer med funktions
nedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat utbud av produkter och 
tjänster. I slutet av perioden beräknas den största ökningen av antalet äldre kommun
invånare (över 65 år) bli i kommunens sydvästra del. 

I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt i bra bostäder. 

Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar inriktas mot ett allsidigt 
bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtelseformer som är lämpade för alla. 
Bostäder och miljöer anpassas i största utsträckning till att möjliggöra boende även för personer 
med funktionsnedsättning och bör ha tillgång till social och allmän service samt 
kommunikationer. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

• medverka till att vård- och omsorgstagare kan bo kvar i ordinärt boende med bibehållen 
livskvalitet. 

• planera utemiljö, bostäder, kommunikationer, offentliga mötesplatser och lokaler så att 
de är tillgängliga. 

• efter beräknat behov planera, bygga och anpassa vård- och omsorgs boende med 
tillhörande övriga lokaler så att de är väl anpassade och bidrar till en modern 
vård- och omsorgsverksamhet med kvalitet. 

• utveckla, bygga alternativt iordningställa ändamålsenliga bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som omfattas av LSS och som har behov av och beviljats ett boende 
enligt LSS. 

• efter behov planera, iordningställa alternativt bygga trygghets bostäder för äldre 
kommuninvånare i kommundelarna. Kan inte detta ske genom bostadsföretag på 
marknaden säkerställs detta genom ägardirektiv till Båstadhem AB. 

• uppmuntra entreprenörer till att bygga seniorbostäder där efterfrågan finns och på 
platser där eventuellt stöd kan samordnas med andra vård- och omsorgsresurser samt 
övrig allmän service. 

• bevaka utvecklingen av färdtjänst/kollektivtrafik och infrastrukturfrågor för att främja 
tillgänglighet och möjligheten till anpassade och goda allmänna kommunikationer. 
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lnriktningsmål: 

Kompetens 

Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs flera olika yrkesgrupper. Det krävs 
yrkesskicklighet, empati och social förmåga för samtliga medarbetare inom Vård och omsorg. 

Det är av största vikt att all personal på alla nivåer får möjlighet till vidarutveckling för att de 
ska växa i sin yrkesroll och höja verksamhetens kompetens och kvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

• utveckla och införa en personal- och kompetensförsörjning som ger möjlighet att 
flexibelt kunna möta de olika behoven av insatser inom vård- och omsorgsverksamheten. 

• öka kunskapen kring kognitiva och åldrandets sjukdomar och dess olika vård- och 
behandlingsmetoder. 

• utveckla och använda varje medarbetares kompetens för att möjliggöra beslut långt ut 
i organisationen. 

• arbeta aktivt för att utveckla och behålla den lokala certifierade vårdutbildningen 
(Båstads Vård- och omsorgscollege). 

lnriktningsmål: 

Kvalitet 

Ständigt utvecklingsarbete är nödvändigt för en modern vård- och omsorgsverksamhet. 
För att utveckla, stärka och säkra att vården ges på ett betryggande sätt ska verksamheten 
dokumenteras och följas upp. En väl fungerande hantering av synpunkter är en viktig 
del i kvalitetsförbättringsarbetet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

• fortsätta och intensifiera det förebyggande arbetet för att förhindra bland annat fallolyckor, 
trycksår, undernäring, ohälsa i munnen samt användningen av olämpliga läkemedel. 

• fortsätta utveckla mötesplatser för goda relationer, delaktighet och social gemenskap. 
Välkomna frivilliga och intresseföreningar. 

• fortsätta arbeta med viktiga faktorer såsom kontinuitet, kompetens och kommunikation 
för att öka trygghet och förhindra ensamhetskänsla. 

• den mat som serveras i kommunens regi ska vara miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. 
• all personal är skyldig att avvikelserapportera. Detta ska ske inom alla verksamheter i 

vård och omsorg. Avvikelsehanteringen är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. 
• resultaten från Vård och omsorgs synpunktshantering, kvalitetssäkringar och andra 

utvärderingar redovisas kontinuerligt till berörd nämnd, verksamhetsansvariga och 
personal inom vård och omsorg. 

• det ska finnas den tid och utrustning som krävs för att ett uppdrag ska kunna utföras 
på ett professionellt sätt. 
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Del 3 - Begreppsdefinitioner 

Anhörig 
En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Behovsbedömning 
Behovs bedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/muntligt eller på annat 
sätt från den enskilde och/eller dennes juridiska företrädare. Behovet och rätten till stödet 
handläggs enligt SoL och/eller LSS. Skälighetsbedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) 
eller utifrån goda levnadsvillkor, enligt LSS. 

Bostadsanpassning 
Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att klara 
livsföringen i eget boende utifrån bostadens karaktär. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 
Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad med särskild service. 
Båda boendeformerna innebär stöd gällande omvårdnad och fritid. 

Genomförandeplan 
En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS som görs tillsammans med den enskilde. 
Genomförandeplanen gäller för "hur" stödet ser ut utifrån den enskildes perspektiv. 
En genomförandeplan gäller tills en ny skrivs eller stödet upphör. 

Hemsjukvård 
Läkare på primärvårdnivå ska godkänna all överföring till den kommunala hemsjukvården. 
I ordinärt boende styrs den av tröskelprincipen. I vård- och omsorgs boendena har kommunen 
ansvaret för hälso- och sjukvården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning 
av vissa hjälpmedel är en del av det kommunala ansvaret. Förskrivning av hjälpmedel följer ej 
tröskelprincipen (läs mer nedan). 

Hemvård (tidigare Hemtjänst) 
Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den enskilde att bo hemma och 
ha kontakt med andra. Hemvård innehåller såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och 
insatser för att stimulera social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Insatsen ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygghet i den 

egna bostaden och tillgodose de behov den enskilde inte kan få tillgodosett på annat sätt. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
Lagen talar om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och gäller för 
samtliga vårdgivare. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador, samt sjuktransporter och omhändertagande av 

avlidna. 

Kon taktman 
Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård- och omsorgspersonal. 
I ett kontaktmannaskap ingår samordning av beviljat stöd eller insatser. En kontaktman ska 
helst vara en person i personalgruppen som har mest och mer ingående kontakt med den 

enskilde. 
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Korttidsboende 
En boendeform inom vård- och omsorgs boende som under kortare tid används vid övergående 
stödbehov. Målet är att återgå till ordinärt boende. Kan även användas i väntan på 
vidareutredning av vård- och omsorgs behov eller för växelvård för att avlasta närstående i 
omvårdnadsarbetet. För korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett 
myndighetsbeslut. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder goda levnadsvillkor, Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra 
lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. 

Närstående 
Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Ordinärt boende 
Boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. 

Parboende 
För den som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgs boende ska det anses ingå i en 
skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, under förutsättning 
att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. Första stycket gäller oavsett om maken 
eller sambon har behov av ett sådant boende. 

Seniorbostäder 
Används som samlings begrepp för alla varianter av mellan boendeformer, dvs seniorbostäder, 
plusboenden, bo gemenskap er, kooperativ etc, som ingår i det ordinära bostads beståndet. 
Sådana bostäder utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att 
de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder kan upplåtas som 
hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. I bostadsrätter kan maxålder förekomma. 

Socialtjänstlagen (SoL) 
Samhällets socialtjänst främjar människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. 

Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9 
Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och omsorg. Bostaden kan 
ses som en anpassad bostad som kommunen har tagit fram på grund av den enskildes behov 
av särskilt utformad bostad. 

Trygghets boende 
Ett trygghets boende är inte ett vård- och omsorgs boende utan ett ordinärt boende med en 
utökad service som trygghetsvärd/värdinna och vissa gemensamma utrymmen/funktioner 
som ingår i hyresavgiften. Lägenheterna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man 
får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Trygghets bostäder kan 
upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 
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Tröskelprincipen 
Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av regionen 
finansierad primärvård så har regionen vårdansvaret. 

Vård- och omsorgsboende 
En boendeform för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa 
kan service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har ansvar för såväl sociala som 
medicinska insatser, förutom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård- och 
omsorgs boende krävs en behovs bedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose 
vård- och omsorgstagarens behov kan vård- och omsorgs boendena ha olika inriktningar. Det 
kan vara inriktning mot kognitiva (demens) sjukdomar, somatiska (kroppsliga) sjukdomar eller 
andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. 

Ärendegång vid syn punktsärende 
Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt till all personal inom Vård och 
omsorg. Endast negativa synpunkter /klagomål handläggs medan positiva synpunkter tas tillvara 
som goda exempel. I handläggningen ingår en utredning av synpunkten/klagomålet där 
lärdomar dras och förbättringsförslag tas fram. Vård- och omsorgsnämnden informeras 
genom en sammanställning en gång om året. 

Länklista 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 
0431-770 00 

www.bastad.se - bastads.kommun@bastad.se 

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se - socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se - info@skl.se 
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Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Frånvarande 

2017-09-05, kl.17.00 -19.00 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Jan Gunnarsson, NHR 

Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Åsbo 

Sven Nordström, Reumatikerfören inge i Nordvästra Skåne 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Karl Lundgren, FUB 

Linda Wahlström, sekreterare 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

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

1 (3) 

Genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten är nu avslutad. Vård och 
omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 24 augusti 2017 och ärendet är nu 
skickat vidare till kommunfullmäktige (via kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen) för beslut. 

Kommunens återtagande av Åsliden i Östra Karup har fallit väl ut. All personal utom två 
sjuksköterskor, valde att gå över till kommunen som arbetsgivare. 

Vid nästa möte med handikapprådet kan vård och omsorg ev. presentera ritningar på det nya 
vård- och omsorgsboendet i Förslöv. 

Trygghetsboende - Båstadhem vill i nuläget inte ha samarbete med vård och omsorg utan 
kommer själv att anställa en värdinna. 

Rådet diskuterade den stängda bassängen på Vårliden i Båstad. Det finns möjliga alternativ 
te.x. på Vattnets hus i Ängelholm, Sommarsol i Vejbystrand och på Södra Sjukhuset i 
Ängelholm. Till Sommarsol kan man få komma på remiss från sjukvården och 
reumatikerförbundet kan erbjuda vissa tider på Södra Sjukhuset i Ängelholm. 
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4. Badhus i kommunen 
Efter diskussion om den stängda bassängen på Vårliden enades rådet om att rådet vill att det 
byggs ett badhus i kommunen. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

* Inget har hänt med övergångsställena på Köpmansgatan. Vid förra mötet bestämdes att 
presidiet skall sätta samman en skrivelse om detta som ska skickas till väghållaren, 
Trafikverket. 

* Rampen vid Turistbyrån nämns kort. Ledstången upplevs som hård och vass. 

*I entren på kommunkontoret öppnar fortfarande dörröppnaren fel dörr vid utgång. 

*Vid förra mötet diskuterades att det är för få handikapparkeringar utanför Willys och ett 
stort behov av bättre toaletter, handikapp-WC. Ordförande skulle plocka fram ritningarna på 
hur det var tänkt från början. Ordförande får åter i uppdrag att skriva till Backahill ang. 
handikapptoaletter och handikapparkeringar vid Willys/Entre Båstad. 

För övrigt godkänns anteckningarna och läggs till handlingarna. 

6. Vägledningsdokument Socialpsykiatri 
Dokumentet ska skickas ut till ledamöterna tillsammans med dagens anteckningar. 

7. Ledamöterna runt/övrigt 

Sven informerar om att det finns fina handikapptoaletter vid badet i Stora Hult. Jättefint gjort 
av Ängelholms kommun. 

Karl berättar om att hundar är tillåtna inomhus på Utsiktscafät i Killeröd. En kvinna fick 
vända i dörren p.g.a pälsdjursallergi. För övrigt har cafät en bra handikapparkering medan 
handikapptoaletten inte är fullt så bra. 
Ordförande får i uppdrag att skriva till ägarna på Utsiktscafeet och påtala problemen för gäster 
med allergi samt att handikapptoaletten har vissa brister. 

Karl tipsar också rådet om en typ av plastmattor som ligger på stranden i Torekov och Stora 
Hult. De är mycket bra ut tillgänglighetssynpunkt och det vore bra om det fanns sådana 
mattor på fler stränder i kommunen. 

Hedvig gör reklam för en aktivitet med parkinsonförbundet i Laholm den 20 september. 

Britt-Marie påpekar att hon tycker det är dåligt med tillgängligheten i Förslöv. T.ex. går 
kyrkotrappan rakt ut på trottoaren så gående måste ut i gatan för att passera. Vidare 
diskuteras trafiksituationen vid vårdcentralen/apoteket i Förslöv samt att det över lag är 
höga trottoarkanter i byn. 

När det gäller parkeringen vid Vårliden som flyttats för att göra plats åt nya flervåningshus så 
har ordförande varit där och tittat. Det finns många skyltar men inga besöksparkering såvitt 
ordförande kunde se. Det verkar som om antalet parkeringsplatser har minskat men enligt 
Båstadhem så har antalet ökat med 93 stycken. Ordförande noterade också att 
handikapplatserna är dåligt placerade utmed Vångavägen. 
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8. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 10 oktober klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Sekreterare Justerare 
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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2017-09-14, kl. 09.30-11.30 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Laila Jönsson, tjänstgörande ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare, del av mötet 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för sammanträdet, med ett 
par tillägg under punkten Övriga frågor. 

3. Information från Vård och omsorg samt nämndens ordförande 
Eddie Grankvist och Emma Pihl informerar. 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun: 
Slutrapporten från konsulten som genomlyst hela vård- och omsorgsverksamheten 
är klar. Nämnden beslutade om genomlysningen i augusti, som nu ska vidare till KS 
och KF med följande förslag: 1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgs
verksamheten och som sin egen sända den till kommunstyrelsen. 2. Genom
lysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete framåt. 3. Begära 
omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 4. Begära budgetanpass
ning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i enlighet med rapporten. 
5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018. Justera Båstads 
kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån föreslagen beräkning 
för uppföljning av kvalitetsmålet. 7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård 
och omsorg resurser för kvalitets- och utvecklingsarbete. 
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Ett par frågor uppkommer gällande vård/omsorg kontra skolan. Jämför skolpengen 
mellan Båstad och Laholm/ Ängelholm. Inte aktuellt, enligt Eddie. Istället tittar man 
över lokaler mm. 

Malens trygghetsboende och samlingslokal: Medfinansieringen ej längre aktuell. 
Båstadhem AB menar att lokalen enbart ska nyttjas av de som bor där. 
Matservering? Nej, åtminstone inte i kommunal regi. 

Bjärehemmet och 3-4:an i Västra Karup: Hur har informationen om fastighets
försäljningen nått ut? Bristfälligt, menar Tord. De som nu bor i de nio lägenheterna 
där har fortfarande Vård och omsorg som hyresvärd, oavsett vem som äger 
fastigheten. 

Bassängen på Vårliden i Båstad: Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 12 juni 
att stå kvar vid tidigare fattat beslut om att förhyrning av resterande lokaler på 
Vårliden upphör den 31 december 2017. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 
även av säkerhetsskäl att utomstående inte äger rätt att bada i bassängen på 
Vårliden under resterande hyresperiod, höst och vinter 2017. Detta har skapat en 
hel del upprörda miner under sommaren. Nya tag i ärendet på nämnden den 25 
september? KPR funderar på att sätta samman en skrivelse i ärendet. Vem vill driva 
badet nästa år? Kommunen behöver ett bad! Det kostar 20 kr per person att gå dit: 
höj priset! Ta Laholm som ett bra exempel som erbjuder badtillfällen med ledare 
fyra gånger i veckan för reumatiker m fl. 

Nämnden har beslutat att semesterresor utomlands inte ingår i personlig assistans 
som utförs av Båstads kommun. Beslutet ligger nu för överprövning hos förvalt
ningsrätten. 

Nu finns det ett utkast till ritningar på det planerade vård- och omsorgs boendet i 
Förslöv. Emma berättar att det kommer att bli ett somatikboende med 48 lägen
heter med egna tvättutrymmen mm, byggt i två plan i vinkel med trevlig utemiljö, 
frisör, fotvård, gemensamhetsutrymmen mm. Emma kommer så småningom att 
bjudas in till ett stormöte om detta via SPF i Förslöv. 

Kommentar från Eddie kring hyran av skolköken för att anordna matlagnings
kurser, som sägs ligga på hela 700 kr per tillfälle. Eddie menar att pensionärs
föreningarna eller motsvarande nu ska kunna hyra i stort sett utan någon kostnad. 

Åsliden i Östra Karup: Kommunen tar åter över Åsliden från och med den 1 oktober. 
Större delen av personalen samt chefen stannar kvar, vilket känns tryggt och bra. 

Mat och matdistribution nämndes kort. 71 kr per portion låter dyrt. 

Nämnden gör ett ständigt underskott. Skattehöjning att vänta? 

Inbrott på Bjäredalen i Förslöv i augusti, med försvunna datorer och telefoner 
som beklaglig följd. 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 31 maj godkänns och läggs till handlingarna. 
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5. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Uppdaterad broschyr från anhörigföreningen delas ut på mötet - se bilaga. 
Anhörigmässa äger rum den 6 oktober tillsammans med kommunens anhörig
center. 

Christer delar ut en ny mall beträffande fram tidsfullmakt. Sekreteraren mejlar även 
ut den till alla i rådet. 

Christer nämner SPF:s uppföljningsfrågor som skickades till Region Skåne med 
anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Gratis bussåkning för alla som fyllt 70 år? Detta vore toppen nu om det kommer bli 
svårare för alla äldre att ta om sina körkort. Ärendet ligger hos kommunalrådet. Vad 
kommer det egentligen att kosta? Christer har skickat in en skrivelse från SPF om 
detta, både till regionen och Skånetrafiken. 

Claes frågar om tillgänglighetsguiden. Råden m fl har skickat in sina yttranden. 
Utvecklingsstrategen på kommunledningskontoret ska nu sammanställa dessa och 
göra en ny tjänsteskrivelse med förslag till beslut som beräknas komma upp i KS 
i oktober. 

Claes berättar kort kring historiken när det gäller SPF:s lokalavdelning på Bjäre. 

Karin berättar om osäkerheter kring SPF:s hyrda lokal via kyrkan i Östra Karup. 

Tore berättar det senaste kring SMART Cards, som nu införts i Tyskland och inom 
kort även ett snarlikt system i Norge. Det ser dock fortfarande mörkt ut för svenskt 
vidkommande. 

Flera ledamöter lyfter fram klagomål på personalen vid Båstads apotek och 
kontakten/bemötandet där vid uthämtning av läkemedel. 

Ingela efterlyser tydligare adresser till våra äldreboenden mm. Det står tyvärr inget 
om detta i populärversionen av kommunens vård- och omsorgsprogram. 

SPF i Båstad startar en introduktionsutbildning för äldre angående läsplattor/iPads 
och mobiltelefoner/smartphones. Utbildningen kräver en kunnig pedagog. 

Fundera redan nu på frågor till den kommande utfrågningen av politikerna inför 
nästa års val. Även en uppföljande utfrågning bör äga rum strax efter valet. Gratis 
bussåkning för alla som fyllt 70 år kan vara ett sådant ämne att ta upp. 

6. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 19 oktober kl. 09.30 i Ingrid-Marie, med inledande kaffe/macka. 

cJ::lrll,d=,~ ' ~~..,_____ 
.fo~~ufuo~vv/"" Henrik Andersson 
Ordförande Sekreterare 

' #: ~/~-~ ··~ 
Laila J ö'}' on f~ 
Justera~ / 
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Lokalförening för 

anhörigvårdare i 

Båstad och Laholm 

• 

' 
' 
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Är Du anhö~ig/vårdare eller stödjer någon som behöver stöd 
eller som är långvarigt"sjuk eller funktionshindrad finns en 
förening för Dig. 

Vem är anhörig 
Anhörig är den som hjälper och stödjer någon som inte klarar vardagen 
på egen hand. Exempel på anhörig kan vara partner, förälder, barn, 
barnbarn, vän, granne, arbetskamrat. 

Vem är närstående 
Närstående är den som tar emot hjälpen och stödet. 

Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm 
är ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR och är verksam i 
Båstad och Laholms kommuner. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar helt ideellt. 

Bokskogen Hallandsåsen, Båstad, Laholm 
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Vår målsättning är 

att tillgodose behov av stöd och rådgivning till medlemmar '· 
och övriga anhöriga. 
att försöka vara behjälplig i såväl praktiska som mänskliga 
frågor. 
att skapa kontakter med politiker och andra beslutsfattare. 
att arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam. 
att anordna och medverka i gemenskapsfrämjande aktiviteter. 
att visa att ingen behöver stå helt ensam i sin vårdarroll. 

~.,, ~ , # _: _ ~ , • 

~- f I I '•M f / 

~ ' . ' .':, \ ,· ~.. .. . . . . ,:., 
., ., .. ' -· . ~ . , . •.• .,,.. ,'Jt ... ... . .. , ·, 

~- · ~ , -... . ..·· ~, 

En droppe dropp.ad i livets älv ·· ··:·" .. · ~ / .>: ".. \ .. 
' . , 0 I I ... . ;.• , •! f • fl 

·' • • • • . ~ . •• . • ..J 
•_fl .,. , I ~ ""'\ •• '. . - I ' __ ,.. 

har ingen lera# att flyta ~j~lv;. :, :.! ~:1 . )_} .... : _ 
Det ställs ett. krav· pci' v6.re~da r,f ~(Jppe: ;~ .. -· :~~ · 

"' I · , : JI ' ~. ~ '. ,i • jl • .• 

• • ' - - • I \ • I 

: # • . ' • ' J '.. fl ' ~ ~ I • • ~ 

Hjälp till att hålla de iindr.d .. oppet·~ ; · : .. "; .. - ·· 
.· .• ·...-

· :~ · . .[ag~ Danielsson 
, · .. ' ...... . . 

• • 
• 

Anhörigas Riksförbund 
Som medlem i Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm 
blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund (ingår i medlemsavgiften). 
Riksförbundet stöder de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att 
anhörigvårdare ska få samma stöd och rättigheter över heta landet. 
Du kan läsa mer om förbundet på www.anhorigasriksforbund.se. 
Som medlem får du även tidningen Vi anhöriga med fyra nummer per år. 

\ 
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Bli medlem i föreningen! 

Årsavgiften är 100 kr som betalas till bankgiro 529-8997 

Kontakter 

Lillemor Joh nsson, ordförande 
Telefon: 0430-303 52, 070-296 24 66 
Mail: lillemor.tore.johnsson@gmail.com 

Pia Sturesson, kassör 
Telefon: 070~692 69 67 
Mail: pia.sturesson@bjarenet.com 

Inger Westin, sekreterare 
Telefon: 0431-716 89, 073-229 82 82 
Mail: inger.westin.bastad@hotmail.com 

ANHÖRIGAS 
RIKSFÖRBUND 
Lokalförening för anhörigvårdare 
i Båstad & Laholm 

Version 2017-08-25 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Tj ä nsteskrive I se 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2017-08-01 - 2017-08-31 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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