
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 27 november 2017. 

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

Ärendemening Handläggare Besluts- Sidnr. 
instans 

Upprop -- -- --

1. Val av justeringsperson -- VN 3 

2. Godkännande av dagordningen -- VN 4 

3. Informationsärenden: VN 5-21 

a). Styrkort för bättre omsorg i Båstad 
b). Fontänhuset i Båstad 
c). Sommaren 2017: Utvärdering 
d). Arbetsmiljöverkets inspektion 
e) . Nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv: Lägesrapport 
f). Årshjul 2018 för nämndens plats besök (Bilaga) 
g). Psykisk ohälsa: Slutrapport (Bilaga) 
h). Så tycker de äldre om äldreomsorgen: Socialstyrelsens rapport 

4. Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober2017 Jenny H. VN 22-26 

5. Handlingsplan för budget i balans Emma VN 27-44 

6. Ekonomisk konsekvensanalys av fler heltidstjänster på bekostnad Emma VN 45 
av timanställda inom Vård och omsorg 

7. Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgs boende Ingrid VN 46-48 

8. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 3 Ingrid VN 49-51 

9. Förslag till Internkontrollplan 2018 Emma VN 52-53 

10. Uppföljning av vägledningsdokument för biståndshandläggarna Emma VN 54-55 
inom SOL, äldreomsorg 

11. Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag till förbundsordning Magnus KF 56-74 
med bilagor samt medlemsdirektiv (Omedelbar justering) 

12. Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap Magnus VN 75-76 
1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 
9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

13. Sammanträdesdagar 2018 för vård- och omsorgsnämnden Henrik VN 77 

14. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden -- VN 78-80 

15. Delgivningar -- VN 81-99 

16. Delegations beslut -- VN 100 



Båstad den 20 november 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~~ 
Henrik Andersson 
Sekreterare 

Sida 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 
1. Olle Larsson utses som justeringsperson. 
2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

Tjänsteskrivelse 

3. Justeringen äger rum fredagen den 1 december 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 Ulf Jiewertz justeringsperson. 
I tur att justera är Olle Larsson med Irene Ebbesson som ersättare. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170116\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\ ha 3



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till 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 kan inte representeras I angivet format. \ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-11-17 
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). Styr kort för bättre omsorg i Båstad 

b). Fontänhuset i Båstad 

c) . Sommaren 2017: Utvärdering 

d). Arbetsmiljöverkets inspektion 

e). Nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv: Lägesrapport 

f). Årshjul 2018 för nämndens platsbesök (Bilaga) 

g). Psykisk ohälsa: Slutrapport (Bilaga) 

h). Så tycker de äldre om äldreomsorgen: Socialstyrelsens rapport 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170ll6\fel! talet ka n inte representeras i a ngivet format.\ ha 
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Årshjul 2018 för vård- och omsorgsnämndens platsbesök 

I Januari 
Inget platsbesök 

Februari 

Bjäredalen 

Hemvård, Sjuksköterskor, Biståndshandläggare, Rehabilitering 

I Mars 
Bjärehemmet 

3-4:an och Hörnan 

I April 
Almgården 

Boende och Lyan 

Maj 

Ängagården, Myllefallet och nytt boende i Förslöv 

Juni 

Daglig verksamhet, Träffpunkt SOL, Personlig assistans, Socialpsykiatri 

I Augusti 
Inget platsbesök 

September 

Skogsliden 

Boende och Hemvård 

I ?ktober 
Asliden 

Boende 

November 

Ängen och Aromagården 

LSS-boende 

I December 
Inget platsbesök 
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Dnr: VN 000095/2017-700 

fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

· Handlingsplaner och 
fördjupad analys 

Enligt överenskommelse av Socialdepartementet och ·sKL 

med inriktning barn och unga 2017. 

UPPDRAG 

Psykisk Hälsa 
- uppdragpsykiskhälsa.se -
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KOMMUN 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Handlingsplan 
Båstad kommuns handlingsplan utgår från den länsgemensamma handlingsplanen som en 
regional samverkansgrupp psykiatri, som består av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, 
Skånes kommuner samt NSPH och IFS, fick uppdrag att revidera utifrån 2016 analys och 
handlingsplan. Båstads kommuns handlingsplan och analys ingår i samma dokument och syftet 
är att belysa både fokus område från förra året, kartlägga psykisk o-/hälsa för, samt årets fokus 
på barn och unga. Detta utifrån att Båstads kommun ej deltog, som enda kommun i Sverige, 
under förra årets överenskommelse. Under fokusområdena kommer det att finnas olika rubriker 
från den länsgemensamma handlingsplanen och analysen, samt Båstads kommuns lokala mål 
utifrån den insamlade fakta genom nyckelindikatorer för barn och ungdomar, samt andra 
områden som uppkom i samtal med verksamheterna inom olika förvaltningar. 

Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete 
Utifrån att ha kartlagt barn och ungdomar, samt vuxna, framkommer det genom insamlad fakta 
och samtal att vi inom kommunen inte är tillräckligt medvetna om våra egna förvaltningar 
utifrån ett förebyggande och främjande arbete. Det har identifierats många utvecklingsområden 
där förvaltningsöverskridande samverkan kan bidra till att arbeta tillsammans för individerna i 
förebyggande och främjande syfte. Ett annat område ~om Båstad kommun bör ha mer 
samverkan med är idrottsverksamheterna och deras insyn i barn och ungdomarnas vardagliga 
liv efter skolan, vilket även är en av nyckelindikatorerna för 2017 då Båstad kommun inte har 
någon siffra för deltagande i idrottsverksamheterna. 

Godkänd grundskola 
Utifrån de insamlade nyckelindikatorerna inför 2017 framkommer det att i Båstads kommun är 
totalt 88 % behöriga till gymnasiet. Godkänd grundskola är en viktig faktor för att förebygga 
psykisk ohälsa. Under 2017 har Båstad kommun börjat kartlägga och identifiera barn och 
ungdomar som är så kallade hemmasittande barn där de ser över vilka stödresurser som finns 
tillgängliga för att uppnå målet med godkänd grundskola. Därav kommer arbetet att fortsätta 
under 2018 utifrån länsgemensamma handlingsplanen från 2017 och för 2018. 

Kortsiktiga mål 2018 

Förbättrat samarbete mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin och 
förvaltningarna individ och familjeomsorgen, samt vård och omsorg. 
Fortsatt aktivt arbete med så kallade hemmasittande barn. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal hemmasittande barn 

Långsiktiga mål 

Fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal barn och ungdomar med gymnasiebehörighet. 
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Suicid 

BÅSTADS 
KOMMUN 

I den länsgemensamma analysen 2017 framkommer information från Folkhälsorapport Skåne 
2013 att en av de vanligaste dödsorsakerna i Skåne är självmord och fastän att det har minskat 
återstår åldersgnwpen 15-24 där det istället har ökat. Båstad kommun är en av få kommuner i 
Skåne som inte har instruktörer i MHFA Första hjälpen. Nyckelindikatorerna inom Båstads 
kommun under 2017 visar även på att det inte genomförs ett kommunalt 
suicidpreventionsprogram i dagsläget. Inom vissa förvaltningar finns det olika former av 
handlingsplaner utifrån suicidprevention, bland annat inom Vård och Omsorgsförvaltningen 
upprättas handlingsplaner för varje ensldld i samband med att det finns oro för suicidförsök. 
Grunden till de kortsiktiga målen är att, tillsammans med länsgemensamma handlingsplanen för 
2018, höja kunskapen hos personal inom kommun och region gällande suicid. 

Kortsiktiga mål 2018 

Tillsammans med Region Skåne arbeta i linje med regional suicidpreventiv 
handlingsplan, 
Genomföra MHFA utbildning (Se kapitlet "Första Hjälpen" för mer information), 
Samtlig baspersonal, chefer och handläggare inom socialpsyldatrin ska ha fullgjort SPiSS 
webbutbildning i förebyggande syfte, 
Arbeta fram rutiner kommunalt och förvaltnings överskridande gällande suicid. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal medarbetare som fullgjort SPiSS webbutbildning. 

Lånsiktiga mål 

Minska antalet suicid inom kommunen, 
Välfungerande samarbete och rutiner kring suicidprevention inom kommunen. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal medarbetare som fullgjort SPiSS inom kommunen och antal instruktörer inom 
MHFA. 
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BÅSTADS 
KOMMUN -

Fokusområde 2: Tillgängliga och tidiga insatser 
Ett område som har uppmärksammats under tiden av insamlandet av nyckelindikatorer och 
utifrån samtal med förvaltningar är att det vi inte har kunnat identifiera vem som arbetar med 
åldersgruppen unga vuxna som har slutat skolan. Skolans ansvar upphör efter att ungdomen har 
gått ut gymnasiet och efter det finns det ingen förvaltning som känner sig ansvarig i syftet med 
att identifiera vilka tillgängliga insatser som finns. Inom socialpsykiatri är åldersgruppen 18-67, 
dock utifrån att det finns en psykiatrisk diagnos och inte för individer som befinner sig i en 
riskgrupp för psykisk ohälsa och där det psykiska måendet kan förvärras och kan leda till en 
psykiatrisk diagnos. Vi upplever att i samband med att identifiera unga vuxna och deras mående 
kan vi försöka vara ännu mer medvetna om vilka utvecklingsområden som behövs och arbeta 
mot tidigare insatser och utveckla de redan tillgängliga insatserna som finns för ungdomar i risk 
för psykisk ohälsa. Detta arbete kan redan börja i tidigare åldrar utifrån diskriminerande och 
kränkande behandling i skolan och hur skolans arbete påverkar den enskilde och de har 
möjlighet att hjälpa ungdomarna tidigare än när de kommer upp i vuxen ålder. Idag är nedsatt 
psykiskt välbefinnande ett omfattande folkhälsoproblem och prognosen framåt är att psykisk 
ohälsa kommer att vara den dominerande folkhälsoutmaningen globalt vid år 2030 (Psykisk 
hälsa, 2017). 

Ett annat utvecklingsområde är bristen bostäder i bostadsmarknaden i Båstad. Många olika 
åldersgrupper svårt .att hitta bostäder eller har svårt att underhålla befintlig bostad och där det 
tillslut leder till vräkning eller avhysning. I samband med insamlandet av nyckelindikatorerna är 
att antal verkställda vräkningar /avhysningar som berör barn, då siffrorna 2015 var 13, 9 stycken 
och 2016 var det 0 st barn som drabbades. 

Vart vänder man sig? 
Under processen i framtagandet av nyckelindikatorerna som genomfördes med möten 
tillsammans med verksamhetsansvariga framkom det att det i dagsläget finns det ingen väg in 
för den enskilde utan det blir många kontakter innan den når fram till "rätt" kontakt inom 
kommunen. Vi har därför som avsikt att identifiera vilka "vägar in" som finns inom kommunen i 
samband med vilken målgrupp man tillhör eller identifierar sig med och vilket samarbete som 
finns i dag mellan förvaltningar. 

Kortsiktiga mål 2018 

Uppdatera kommunens hemsidor med kontaktinformation. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

· Genomförd kvalitetssäkring av kommunens hemsidor. 

Långsiktigt mål 

Det ska vara lätt att veta vart man ska vända sig när man behöver vård och stödinsatser 
kring psyldsk hälsa, 
Identifierat och målgrupperna och utifrån inventering och arbetat fram ett 
välfungerande arbetssätt för att arbeta mot en väg in och förebygga att 
barn/ungdomar/vuxna hamnar mellan stolarna inom förvaltningarna. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Brukarenkät som går ut i samband med utvärdering av åtgärder som beskrivs 
kortsiktiga och långsiktiga mål. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Föräldrastöd 
Vid sammanställningen av nyckelindikatorerna för 2017 visar det att det finns ett 
föräldrastödsprogram kallat "Aktivt föräldraskap", som är ett samarbete mellan skola och stöd 
och utvecklingsenheten, STU. 

Kortsiktiga mål 2018 

Implementera den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, 
Förbättrad samverkan med kommun, ideburna organisationer och Region Skåne kring 
föräldrastöd, 
Fortsätta arbetet med föräldrastödsgrupper inom STU och Individ och familjeomsorgen. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Antal utbildningsinsatser, 
Antal föräldrar som deltog under stödgrupperna. 

Långsiktiga mål 

Likvärdigt föräldrastöd inom kommunen. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Utvärdering av deltagarna vid föräldrastödsgrupperna utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter 
Kommunen har som avsikt att inkludera de enskildas delaktighet i utformandet av insatser och 
öka brukarinflytandet. 

Brukarrevision 
Brukardelaktighet är ett område som inte aktivt arbetas med idag och det är idag ytterst lite 
samverkan med brukarföreningar i Skåne som arbetar aktivt med förvaltningarna i samband 
med utformandet av insatser och brukarinflytande. Båstads kommun har som ambition att göra 
brukarrevisioner inom berörda verksamheter. 

Kortsiktiga mål 2018 

Göra en översyn över vilka verksamheter som skulle vara aktuella för en brukarrevision, 
Ta fram en struktur för hur brukarrevisoner ska· fungera inom kommunen, 
Göra en brukarrevision på boendestödet. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal genomförda brukarrevisioner. 

Långsiktiga mål 

I ökad omfattning genomföra brukarrevisioner inom verksamheter för barn och unga, 
samt vuxna. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Genomförda brukarrevisioner. 

Delaktighet 
I verksamheterna idag är vissa brukare delaktiga i olika former av forum, dock föreligger detta 
inte i alla verksamheter. För att inkludera större inflytande och delaktighet vid utformandet av 
verksamheterna finner vi att nedanstående mål föreligger för en ökad brukarmedverkan. 

Kortsiktiga mål 2018 

Utveckla formerna för delaktighet och inflytande för den enskilde 
verksamheter, 
Inrätta ett övergripande brukarsamverkansforum inom socialpsykiatri. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Genomfört brukarverkansforum. 

Långsiktiga mål 

befintliga 

Ha en tydlig brukardelaktighet genom livets alla faser i de olika förvaltningarna inom 
kommunen. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Utvärdering över brukardelaktighet. 
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SIP 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Inom Båstad kommun idag används Samordnad Individuell Plan (SIP) inom många 
verksamheter, dock dokumenteras detta ej i nyckelindikatorernas förslag på SIPkollen.se, utan 
det är upp till varje förvaltning inom kommunen att se över volymen av upprättade SIP:ar. För 
att få en enhetlig överblick över hela kommunen kommer olika program att ses över utifrån 
statistikinhämtande och för att nå upp till den länsöverskridande handlingsplanen för 2018. 

Kortsiktiga mål 2018 

Båstad kommun, tillsammans med andra kommuner, ska använda webbplattformen 
"Mina Planer" för SIP, 
Se över gemensam utbildningssatsning avseende SIP. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Antal SIP:ar upprättade totalt inom Båstads kommun under 2018. 

Långsiktiga mål 

Alla som har behov av och önskar en SIP ska erbjudas detta, 
Kvalitetssäkring avseende SIP, 
All vårdplanering inom olika vårdavdelningar kommuniceras digitalt. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Genomförd kvalitetssäkring av SIP. 
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Fokusområde 4: Utsatta grupper 
Identifierandet av utsatta grupper, utifrån den länsgemensamma analysen och handlingsplanen 
kontra kommunmedarbetares syn på vilka grupper som anses utsatta, är något som ständigt 
behövs arbeta för och analysera i det förvaltningsutvecklande arbetet. Förvaltningarna ser ofta 
tiJI utbildningstillfällen och vidareutbildning för att få mer kunskap om de utsatta grupper som 
finns i samhället och hur vi kan ha ett ännu bättre bemötande i vårt arbete, exempel på detta är 
skapa utrymme för fler HBTQ utbildningar. Ett annat exempel på en redan etablerad åtgärd är 
att stöd och utvecklingsheten och integrationsverksamheten upplevde att unga tjejers mående 
har försämrats i jämförelse med tidigare år och i samband med det startat tjejgrupper för att 
identifiera och stötta tjejerna i deras mående. En utsatt grupp som vi inte har kunnat identifiera 
utifrån nyckelindikatorerna är minoritetsgrupper, vilket är ett arbete som vi kommer att arbeta 
vidare med under 2018. 

Barn i samhällsvård 
Nyckelindikatorerna 2017 gav inget resultat gällande samhällsplacerade barn och eller 

. hälsoundersökningar för de barn och ungdomar som är samhällsplacerade. Inom elevhälsan har 
totalt 122 hälsosamtal givits under 2016. Detta påvisar att det behövs en tydlig planering inom 
kommunen utifrån målen som framgår i den länsgemensamma handlingsplanen för 2018. 

Kortsiktiga mål 2018 

Fortsatt samarbete mellan kommunen och Region Skåne kring barn i samhällsvård. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal genomförda hälsoundersökningar, 
Antal genomföra utbildningsaktiviteter. 

Långsiktiga mål 

BBIC ska vara tiJI grund inom alla förvaltningar som arbetar med barn och unga. 
Alla barn som placerats utanför hemmet ska i nära anslutning till placeringstiJlfället ha 
genomgått en hälsoundersökning. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal förvaltningar där BBIC har implementerats, 
Antal genomförda hälsoundersökningar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Ensamkommande och nyanlända 
Enligt den länsgemensamma fördjupade analysen framkommer det information att mellan 20 
och 30 procent av asylsökande flyktingar som kommer till Sverige berälmas lida av psykisk 
ohälsa. Många med psykiatrisk problematik har kontakt med primärvården och färre med 
specialistpsykiatrin. Studier pekar på att bland barn på flykt kan förekomst på PTSD variera 
mellan 20-50%. 

Vid möte med integrationsenheten i samband med insamlandet av nyckelindikatorerna så 
framkommer det att ensamkommande och nyanlända, barn och ungdomar, är större i Båstads 
kommun än nationellt och därav behövs ett förebyggande arbete om psykisk ohälsa i samband 
med att ungdomarnas insatser från integration avslutas när de blir myndiga. 

Kortsiktigt mål 2018 

Utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser, 
Utveckla formerna för psykosocialt stöd för individer med lätt till medelsvår psykisk 
ohälsa, 
Utveckla multikulturell kompetens för nyanlända med svår psykisk ohälsa. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Antal individer som "slussas ut" efter utskrivning från integrationsenheten 

Lånsiktiga mål 

Förbättrad psykisk hälsa hos målgrupperna, bland annat ensamkommande och 
nyanlända barn och unga. 
Att det ska finnas stöd för ungdomar i övergångenprocessen till vuxenlivet och 
informeras om vilket stöd som finns i kommunen. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Göra en utvärdering om den psykiska hälsan har förbättrats inom målgrupperna och om 
stödet för ungdomarna i övergångsprocessen har etablerats och är välfungerande. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn som anhöriga 
Det har inte genomförts en inventering, av vad som framkommer vid insamlingen till 
nyckelindikatorerna 2017, av barn till föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk och/eller 
utvecklingsstörning mellan 2013-2016. Inom kommunerna i Skåne förekommer det skillnader 
och erbjudande om stödinsatser är ofta inte jämlika, vilket gör att barn som anhöriga är 
utvecklingsområde inom Båstads kommun. 

Kortsiktiga mål 2018 

Fortsatt arbete med barn som anhöriga inom förvaltningarna och upprätta samverkan 
mellan förvaltningar. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Saknas. 

Långsiktiga mål 

Barn som anhöriga ska få tillgång till lagstadgat stöd. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Saknas. 

Samsjukhet och Missbruk 
Totalt under 2017 så är det fem · unga inom socialtjänstens missbruksenheter enligt 
nyckelindikatorerna 2017. Det framkommer även i resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i 
Skåne 2016 med inriktning mot Båstad att det finns en ökning när eleverna övergår från 
grundskolan till gymnasiet med användandet bland annat rökning, alkohol- och narkotikavanor. 

Kortsiktiga mål 2018 

Utveckla arbetet ined anhöriga, 
Arbeta vidare utifrån statistik som inkom till skolan under 2016 och svaren på 
frågeformulären gällande alkohol, narkotika och andra preparat, 
Gör en kartläggning inom kommunen om ansvar och stödinsatser i dagsläget. 
Fortsatt samverkan mellan förvaltningarna Individ och familjeomsorg och Vård och 
omsorg gällande samsjukhet hos vuxna. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Jämföra statistiken från 2016. 

Långsiktiga mål 

Fler preventionsprogram/projekt för barn och unga, samt vuxna i riskbruk, 
Ökat och välfungerande samarbete förvaltningsöverskridande för samsjuklighet. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Utvärdering av preventionsprogram/projekt, 
Statistik över preventionsprogram/samarbeten. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett område som är starkt kopplat till primärvården och något som 
många verksamheter ser, men kanske inte uppmärksammas tillräckligt för att få en 
kommunövergripande bild om vilket stöd som finns eller vilken kunskap som finns i det 
preventiva arbetet. 

Kortsiktiga mål 2018 

Etablera samverkan och identifiera stöd inom olika förvaltningar kring våld nära 
relationer. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Identifierat stödinsatser och vägar in för kommuninvånare. 

Långsiktiga mål 

Upprätta handlingsprogram gällande våld i nära relationer. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Utvärdering av handlingsprogrammen. 

Första hjälpen vid psykisk ohälsa 
STU har bland annat sett varningsflaggor utifrån den psykiska ohälsan bland flickor i Båstads 
kommun och utifrån den statistik som inkom 2016 så är det många barn och ungdomar som 
upplever att de mår psykiskt dåligt. Identifiera och arbeta med första hjälpen för barn och 
ungdomar. 

Kortsiktiga mål 2018 

Genomföra MHF A utbildning 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal MHFA instruktörer inom Båstad kommun 

Lånsiktiga mål 

Ha en etablerad och känd Första hjälpen inom verksamheterna och förvaltningarna. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal MHFA instruktörer och hur många medarbetare som har medverkat på 
utbildningstillfällena. 
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HBTQ 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Utifrån samtal i samband med insamlandet av nyckelindikatorerna framkommer det att 
verksamheten STU har haft HBTQ utbildning. Det framkommer även i samtal med andra 
förvaltningar att det behövs mer kunskap om HBTQ kommunalt och förvaltningsöverskridande. 

Kortsiktiga mål inför 2018 

Se över förvaJtningsövergripande utbildningar för att öka kunskapen om HBTQ 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal förvaltningar och medarbetare som har genomfört utbildningar gällande HBTQ 

Långsiktiga mål 

Ökad kunskap om psykisk ohälsa inom målgruppen individer som identifierar sig inom 
HBTQ. 
Skapa fler forum och verksamheter för individer som identifierar sig inom HBTQ. 

Mätbara indikatorer vid uppföljning 

Antal handlingsplaner för att öka medvetenhet och kunskapen om HBTQ och antal 
forum/verksamheter som aktivt arbetar med stöttning för individer som identifierar sig 
inomHBTQ. 

Inventering av ungdomar 0-24 år med psykisk funktionsnedsättning 
I dagsläget finns det inte någon inventering inom kommunen om hur många ungdomar i Båstads 
kommun som har en psykisk funktionsnedsättning. Inom Vård och omsorgsförvaltningen är 
detta en underrepresenterad målgrupp och förekommer sällan i myndighetsutövningen. Vi är 
skyldiga enligt 5 kap. 8 § att vara väl förtrogna med levandsförhållanden för människor med 
psykisk funktionsnedsättning. 

Kortsiktiga mål 2018 

Inventering av ungdomar 0-24 år med psykisk funktionsnedsättning 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Inventeringens resultat 

Långsiktiga mål 

Identifierat målgrupper som vi arbetar med eller bör arbeta med och utformat en 
välfungerande struktur för att fånga upp barn och ungdomar som efter skolans ansvar 
inte har kontakt med kommunen. 
Genomfört inventering inom alla åldersgrupper med psykisk funktionsnedsättning. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Sammanställning av faktorer till att ungdomarna ej har kontakt med kommunen. 
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KOMMUN 

Nyanlända till kommunen 
Integrationsförvaltningen har sett att flyttströmmarna till Båstad har ändrats och detta har 
inneburit att det är många individer i dagsläget som inte har kontakt med någon förvaltning då 
individerna kommer till Båstad efter att de har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det finns ingen 
direkt siffra om hur många som flyttar hit 

Kortsiktiga mål 2018 

Analysera inflyttningsströmmen till kommunen tillsammans med förvaltningen 
samhällsbygg om hur många nyanlända som kommer till Båstad. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal individer som flyttar till Båstad kommun. 

Långsiktiga mål 

Ha kontinuerliga analyser av inflyttningsströmmarna till kommunen. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal individer och jämförelse med tidigare års analyser. 

Ekonomiskt utsatta personer 
Kortsiktiga mål 2018 

Ökad medvetenhet om ekonomiskt utsatta personers ökade risk för psykisk hälsa 
Ökad medvetenhet om att personer med psykisk ohälsa oftare har en ekonomiskt utsatt 
situation 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal individer idag som befinner sig i ekonomiskt utsatthet. 

Långsiktiga mål 

Förbättrad samverkan mellan myndigheter i syfte att upplysa psykisk hälsa i samband 
med ekonomisk utsatthet. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Brukarenkätundersökning och öppna undersökningar. · 
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Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation 
Ledning, styrning och organisation är ett område som ofta diskuteras hur de är upprättade och 
samverkar kring den enskilde utifrån dennes behov. I dagsläget så förekommer det att den 
enskilde har många kontakter inom kommunen utifrån olika stödbehov, vilket i vissa lägen kan 
vara förvirrande. Vissa områden är inom olika förvaltningar och arbete/samverkan kring 
individen blir ofta begränsad utifrån sekretess mot varandras verksamheter. En del är bland 
annat gällande meningsfull sysselsättning då det är olika förvaltningar som arbetar med · olika 
former av sysselsättningar utifrån den enskildes behov och arbetsförmåga. Flertal gånger 
samverkas det inte i samband med att inom vissa sysselsättningar anses som insatser och måste 
därmed ha tillhörande diagnoser för att ha möjlighet att beviljas sysselsättning och de som inte 
inkluderas skickas inte vidare till arbetsmarknadsnämnden. Organisatoriskt sätt borde även 
samverkan med utbildningar ses över och att fler förvaltningar får samma utbildningar både 
inom både organisationen och i kunskapsutvecklingsarbete. 

Meningsfull sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering 
Kortsiktiga mål 2018 

- Utvärdera och kartlägga ansvar gällande strukturerad sysselsättning 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Långsiktiga mål 

- Förbättrad samverkan mellan förvaltningar inom kommunen, samt med Arbetsförmedling och 
Försäkringskassan. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

-Antal samverkansmöten inom kommunen, samt med arbetsförmedling och försäkringskassa. 

Jämlikt bemötande 
Jämlikhet är grund i bemötandet med den enskilde individen och tyvärr är det fortfarande 
omfattande brister inom Sveriges kommuner. Det huvudsakliga målet är att stödet ska ges på 
lika villkor och med respekt för alla människors lika värde. 

Kortsiktiga mål 

Gör en nulägesanalys över hur verksamheterna arbetar med jämlikt och jämställt 
bemötande. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal verksamheter som har handlingsplaner utifrån jämställdhet och jämlikhet. 

Långsiktiga mål 

Genomfört jämlikhet- och jämställdhetsanalyser och genomfört åtgärder för att ha ett 
med jämlikt och jämställt arbetssätt. 

Mätbara indikatorer för uppföljning 

Antal vidtagna åtgärder. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15 
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 
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Beställare 
Hemvårds peng 

Boendepeng 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

TOTAL VÅRD & OMSORG 
Kontroll total i ek. system 

Diff 

BUDGET 
2017, tkr 

(helår) 
minustecken står för 

kostnad 

-51 356 

-58 935 

0 

0 

-9 916 

-4 636 

-35 715 

-29 178 

-29 688 

-219 424 
-219424 

0 

PERIODENS 
AWI KELSE, tkr 

Jan - Okt 17 
minustecken står för högre 

kostnad än budget 

4 924 

96 

-4 649 

-4 825 

-318 

-82 

-4 210 

619 

2 011 

-6 434 
-6434 

0 

PROGNOS, tkr 
(årsawikelse 
mot budget) 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

5 500 

-140 

-4460 

-4 600 

0 

120 

-6 000 

-630 

1 110 

-9100 

~TADs KOMMUN 
Vård- OCh omsorgsnämnden 

1 2JJ17 -11- 1 5 
0nrlL&.'..t!Q.Q.C?.~/ 
.lo.1..1_=.iC!.2.. ... _ 
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Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

:fOifAL VÅRD & OMSORG= Vård- och omsor snämndens ansvar 

Beställare 

Hemvårdspeng 
- Hemvårds peng X antalet hemvårdstimmar, omvårdnadsavgifter från vård- och omsorgstagare 

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

Hyresintäkter från vård- och omsorgstagare 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 

Myndighets enheten 
- Biståndshandläggare, del av mottagningsteam 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 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 

- 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 inom ordinärt boende. 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -9.1 mkr 

Beställaren 
Under året har trenden fortsatt från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
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 1900 timmar. Prognosen för 
hemvårdstimmarna uppskattas till ca 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 underskott om 140 tkr, beträffande en ny extern korttidsplats. 
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 större underskott trots ovannämnda skifte. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till -14,5 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, Skogsliden, 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 4,5 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 3,6 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 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). 
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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 6 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), en ny plats inom LSS (-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 
700 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 -630 tkr. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000075/2017-906 

Handlingsplan för budget i balans 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 

1 (1) 

2. Vård- och omsorgsnämnden lägger "Handlingsplanen för effektivisering, förbättring 
och utveckling av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun" till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet mot bakgrund av Lumells genomlysning har mynnat ut i elva rekommendationer 
som föreslås genomföras på politisk och tjänstemannanivå. Föreliggande Handlingsplan 
omfattar de rekommendationer som omfattas av tjänstemannauppdraget. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att genom
lysa vård- och omsorgsverksamheten där syftet var att identifiera orsakerna till underskotten 
i verksamheten. 

Aktuellt 
Merparten av de elva rekommendationerna riktar sig till tjänstemannanivå, tio stycken. För 
att svara mot de utmaningar som verksamheten står inför har förvaltningen inom Vård och 
omsorg tagit fram en handlingsplan för effektivisering, förbättring och utveckling av vård
och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 

Verksamhet 
Utifrån handlingsplanen kommer Vård och omsorg att arbeta med effektivisering, förbättring 
och utveckling av verksamheten i syfte att nå ökad kostnadeffektivitet och kvalitet. 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet av samtliga åtgärder uppskattas rendera i en ekonomisk besparing. 

Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Handlingsplan för effektivisering, förbättring och utveckling av vård- och omsorgs
verksamheten i Båstads kommun. 
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Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 

Våren 2017 genomfördes en genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kom
mun. Genomlysningen föranleddes av de betydande utmaningar som verksamheten står inför i 
form av den höga andelen äldre i befolkningen, de senaste årens ekonomiska underskott och 
verksamhetens struktur i kombination med målet att bli en av Sveriges tio bästa vård- och om
sorgskommuner. 

Syftet med genomlysningen var att utreda verksamhetens ändamålsenlighet och att identifiera 
vad de ekonomiska problemen beror på samt vilka åtgärder som kan utföras för att förbättra, 
utveckla och effektivisera verksamheten. Genomlysningen innefattade olika typer av analyser 
som bygger på kommunintern och offentlig statistik samt avstämningar och intervjuer med 
medarbetare och externa parter. 

Föreliggande skrift innehåller vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan för att arbeta 
med effektivisering, förbättring och utveckling av verksamheten i syfte att nå ökad kostnadsef
fektivitet och kvalitet. Handlingsplanen tar avstamp i genomlysningens huvudrekommendation
er. 

En handlingsplan 

Genomlysningen presenterades i augusti 2017 och strax därefter inledde tjänstemännen inom 
vård- och omsorgsförvaltningen arbetet med att omvandla genomlysningens resultat och re
kommendationer till konkreta insatser för verksamheten. Fokus i handlingsplanen ligger på de 
områden varpå besparingsmöjligheter identifierades i genomlysningen. Handlingsplanen är 
indelad i elva områden: 

1. Styrkort 
2. Resursfördelningsmodell 
3. Verksamhetseffektivisering 
4. Inköpseffektivisering 
5. Övertid 
6. Sjukfrånvaro 
7. Stöd och omsorg och LSS-utjämning 
8. Bilanvändning 
9. Biståndshandläggning 
10. Kringtid i hemvården 
11. Attraktiv arbetsgivare 

Varje område presenteras och diskuteras var för sig och avslutningsvis sammanfattas huvud
punkterna i en tabell som återfinns sist i denna rapport. 
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1. Införande av styrkort 

"Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har de senaste åren präglats av en rad för
ändringar i sin struktur, dels avseende uppdelningen av olika verksamheter och dels gällande 
bokföringen av den ekonomiska statistiken. Detta har gjort att jämförelser över längre tidspe
rioder i vissa fall blir osäkra. Statistiken har också framlagts på olika sätt från år till år, och den 
mest detaljrika statistik som förelegat denna genomlysning har gällt för åren 2015 och 2016. 
Mot bakgrund av detta har de flesta ekonomiska analyser fokuserat på dessa två år, och den 
äldsta statistiken som funnits att tillgå utan alltför stora osäkerheter går tillbaka till år 2010. 
Tillförlitliga data för jämförelseanalyser från tidigare år har inte funnits." (Lumelle 2017, s. 8). 

För att skapa en översikt och bättre 
uppföljning av verksamheten kommer 
ett styrkort att införas. Med hjälp av 
detta styrkort kommer verksam
hetens utveckling kunna följas på ett 
mer strukturerat sätt och det blir tyd
ligt om och hur åtgärder för exempel
vis verksamhetseffektivisering, mins
kat övertidsuttag och minskad sjuk
frånvaro har effekt. I dagsläget saknas 
tillräcklig kunskap om vad som driver 
det ekonomiska underskottet i verk
samheten men med ett styrkort för
väntas denna kunskap öka och möjlig
göra mer ändamålsenliga åtgärder. Ett 
styrkort utgår från enhetsnivå och 
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och redovisas för nämnden. 

Styrkortet kommer även innebära att 
samma analyser genomförs i verk
samhetens samtliga enheter. Styrkor-
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tet möjliggör löpande och framtida Figur 1: Exempel på hur informationen i ett styrkort ut. 

analyser av verksamheten och dess 
enheter. Enligt Lumell (2017, s. 79) fanns det vid tiden gör genomlysningen inte någon på stabs
nivå som utför kvalificerade analyser men inom ledningsgruppen finns idag minst en person 
med kompetens att utföra sådana analyser. 

Verksamhetsfokus: Vård- och omsorgschef har löpande uppföljning med respektive enhetschef 
utifrån månadsresultat enligt styrkortet. Start januari 2018. 

3 

30



2. Resursfördelningsmodell 

Frågan om vilken resursfördelningsmodell som är mest ändamålsenlig för verksamheten inom 
Vård och Omsorg rör två huvudsakliga avvägningar; om man ska ha en fast eller volymbaserad 
ersättning samt om man ska organisera verksamheten utifrån en beställar /utförarmodell eller 
en mer integrerad förvaltning. 

Inom Vård och Omsorg används idag både fasta och rörliga resursfördelningsmodeller. Inom 
äldreomsorgen (inom särskilda boenden och i hemvården) används en volymbaserad boende
och hemvårdspeng och inom stöd och omsorg (LSS och socialpsykiatri) används en rambudget. 
Inom Vård och Omsorg är verksamheten idag organiserad enligt en beställar /utförarmodell. En 
förändring i någon av resursfördelningsmodellens båda delar (ersättning respektive organisat
ion) har effekter på förutsättningarna att bedriva en kostnadseffektiv, högkvalitativ och ända
målsenlig verksamet. Att justera resursfördelningsmodeller innebär emellertid ett stort arbete 
med faktainsamling och tidsmätningar. Lumell (2017) föreslår att Båstads kommun ska utreda 
frågan om resursfördelningsmodellen ska förändras på något sätt. Förvaltningen delar Lumells 
inställning och föreslår att en grundlig utredning av denna komplexa fråga genomförs i syfte att 
identifiera och diskutera alternativa förändringsåtgärder. 

Verksamhetsfokus: Under 2018 kommer schablonerna för resursfördelningen i verksamheter
na granskas och ett första resultat av denna granskning presenteras senast den 31 mars 2018. 

3. Verksamhetseffektivisering 

Det övergripande syftet med verksamhetseffektiviseringen är att använda medarbetares arbets
tid på ett mer ändamålsenligt sätt. Genom en effektivisering riktas arbetsinsatserna dit de bäst 
behövs och besparingar kan uppnås genom att kostnader för ineffektivt användande av arbetstid 
minskas. Verksamhetseffektiviseringen kan göras genom en rad olika åtgärder och förändringar. 
Inledningsvis kan vissa av åtgärderna kräva en investering men sådana investeringar antas bi
dra till större kostnadseffektivitet på längre sikt. Nedan diskuteras några av de åtgärder som 
kommer att aktualiseras inom verksamheten. 

Lumell (2017) poängterar att det idag saknas ett kvalitetsledningssystem som omfamnar frå
gor rörande vård- och omsorgsverksamhetens kontinuitet och kvalitet. Idag arbetar framförallt 
socialt ansvarig socionom (SAS) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med övergri
pande kvalitetsfrågor. Ett mer centraliserat ansvar för kvalitetsfrågor antas leda till en större 
likvärdighet i hela verksamheten samt en ökad kvalitet. Ett decentraliserat ansvar för kvalitets
frågor innebär en större risk för mikrolokala lösningar som inte förmår ta vara på den kraft som 
ett helhetsgrepp kan innebära. Därför antas införandet av ett kvalitetsledningssystem vara en 
nyckelfaktor i arbetet med att öka kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten. Detta bör ske 
under 2018. Införandet kommer att innebära kostnader för projektledning men ett kvalitetsled
ningssystem sparar resurser i verksamheten på längre sikt. Kostnaden i det initiala skedet bör 
därför betraktas som en investering. 

Verksamhetsfokus: Kvalitetsledningssystem är infört i verksamheten senast 31/12 2018. 
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En insats som förväntas ha betydande effekt på ett flertal områden är införandet av fasta 
scheman. Vård- och omsorgschefen har beslutat att användandet av programmet Time Care 

Planering ska avvecklas till förmån för införandet av fasta scheman. Förändringen antas frigöra 
tid motsvarande fyra heltidstjänster, spritt på olika håll i verksamheten bara genom avskaffan
det. Andra positiva effekter antas vara bättre kontinuitet för både vård- och omsorgstagare och 
medarbetare samt bättre framförhållning i verksamheten. Förändringen till fast schema förvän
tas även leda till en bättre arbetsmiljö genom minskad stress för medarbetarna vilket även kan 
leda till en minskning av sjukskrivningstalen (se nedan). Förändringen förväntas även minska 
övertidsuttaget (se nedan). Fasta scheman ska vara införda i verksamhetens samtliga enheter i 
januari 2018. 

Just nu pågår ett kommunövergripande arbete för att utveckla och förbättra intranätet. I sin 
nuvarande utformning upplevs intranätet som svårnavigerat och användarovänligt i det dagliga 
arbetet. I det nya intranätet förväntas information och rutiner bli lättare att hitta - och genom 
det blir de också lättare att följa. Rutiner som inte går att hitta är svåra att leva efter. Vård- och 
omsorgsverksamheten ser därför med tillförsikt fram emot det nya intranätet och förväntar sig 
att det kommer skapa förutsättningar för ett mer effektivt användande av arbetstiden då tidsåt
gången till att leta efter aktuella rutiner och riktlinjer antas minska avsevärt. 

Dokumentationssystemet har inte varit uppdaterat och lett till en större tidsåtgång för doku
mentation än vad som skulle vara fallet i ett uppdaterat system. Bland annat ha mycket tid lagts 
på att skriva meddelanden, läsa meddelanden och man har riskerat att missa meddelanden pga. 
mängden information som skickats denna väg. Det icke uppdaterade dokumentations-systemet 
har även lett till en dubbeldokumentation som bör undvikas både av etiska, juridiska och tids
mässiga skäl. Nu är en ny, uppdaterad version av systemet på gång och detta antas ha positiva 
effekter på användandet av arbetstiden för en rad olika professioner inom verksamheten. Vård 
och Omsorg har valt att uppdatera det befintliga dokumentations-systemet istället för att införa 
ett helt nytt eftersom nya system initialt kräver en ansenlig arbetsinsats samt höga investe
ringskostnader. 

Verksamhetsfokus: Dokumentationssystemet ska vara uppdaterat och den nya versionen an
vänds i verksamheten senast 30/9 2018. 

Hemvården i Båstads kommun är en reseintensiv del av vård- och omsorgsverksamheten. Idag 
utgår enhetsindelningen i hemvården från en karta över kommunen. Denna indelning bedöms i 
vissa avseende vara föråldrad (Lumell 2017, s. 58) och en mer optimal indelning skulle kunna 
utformas om en ruttoptimering utgjorde grunden för indelningen. Ruttoptimeringar kan ge
nomföras såväl med hjälp av digital mjukvara som manuellt. 

Sättet man organiserar hemvården på är lika viktig som de stödjande systemen för att medarbe
tarna ska kunna arbeta effektivt. Ruttoptimering handlar om att optimera rutter för hemvården 
med minsta möjliga resursåtgång både vad gäller tid och bränsle. Det viktigaste (när det kom
mer till att effektivisera verksamheten) är eventuellt inte att investera i ett specifikt datasystem 
för ruttoptimering utan snarare att se över och eventuellt justera i vilket skede planeringen av 
rutterna kommer in i bilden av verksamhetens organisering. 
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Ett projekt som syftade till att effektivisera användandet av kommunala transporter i tre olika 
län i mellersta Sverige visar att en tidig ruttplanering, som utgår från beviljade beslut snarare än 
en befintlig organisatorisk indelning, blir mer effektiv vad gäller åtgången av tid och bränsle. 

Sen ruttplanering Tidig ruttplanering 
Övergripande organisation Beviljade insatser 

Indelning av områden Ruttplanering 

Personalschema Planerade besök 

Beviljade insatser Personalschema 

Planerade besök Fordonsfördelning 

Indelning av områden 

Övergripande organisation 
Effektivare kommunala transporter, Länsstyrelserna och kommunerna i Uppsala, Västmanland och Söder-
manland. 

En tidigarelagd ruttplanering skulle i Båstads kommun kräva en form av tankekullerbytta ef
tersom nuvarande organisatoriska (geografiska) indelning behöver lösas upp och en ny indel
ning baserad på faktiska insatser skulle ta vid. 

I flera sammanhang ses Hallandsåsen som en viktig gränsmarkör mellan verksamhetens olika 
delar (till exempel mellan grupperna "hemvård norr" och "hemvård söder"). Åsens roll skulle 
behöva tonas ned för att en förändrad planering av hemvårdens rutter ska bli mer effektiv och 
ändamålsenlig. Båstads kommun är Båstads kommun och vård- och omsorgsverksamheterna 
sträcker sig över alla vädersträck. Med en stadigt växande åldrande befolkning och en kvarbo
endeprincip kan inte hemvårdens rutter år 2017 baseras på kompassnålens riktningar och en 80 
miljoner år gammal horst. 

En tidigarelagd ruttplanering som bygger på individuella behov och beviljade insatser antas vara 
ett kraftfullt verktyg i stävan efter ett mer effektivt användande av hemvårdens resurser. Utöver 
effekter på kostnaderna antas en ruttoptimering i hemvården leda både till mer effektivt utnytt
jande av medarbetarnas arbetstid och minskade utsläpp pga. smartare resvägar. 

Verksamhetsfokus: Ruttoptimering kommer vara genomförd senast 30/6 2018. 

Se över arbetsuppgifter för att använda medarbetares förmågor och kompetens är ytterligare 
ett sätt att effektivisera verksamheten på. Undersköterskor (som det råder brist på) lägger tid på 
att stå i kö för att handla matvaror, städa hemma hos vård- och omsorgstagare, tvätta bilar, etce
tera. Dessa tjänster hade kunnat skötas på ett mer effektivt sätt. Till exempel genom e-handel av 
livsmedel, städtjänster på entreprenad och en förändrad bilorganisation. Även att se över vilka 
arbetsuppgifter som görs av sjuksköterskor respektive undersköterskor antas ge effekter och 
vinster för både medarbetare och verksamhet att ta vara på medarbetares förmågor i större 
utsträckning än vad som görs idag. Att få ökat ansvar och bli erkänd för sina förmågor i arbetet 
stärker medarbetare och kan bidra till att fler växer i sina roller, trivs bättre på jobbet och arbe
tar kvar i verksamheten längre. 

Verksamhetsfokus: Förtroendevalda har redan fattat beslut om att digitala lösningar ska vara 
förstahandsvalet för till exempel inköp av matvaror i hemvården. För att möta detta ska verk
samheten under våren 2018 implementera processen som krävs för att möta fattade beslut. 
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Senast den 31 mars 2018 ska huvuddelen av inköpen ske genom digitala lösningar och kommer 
bland annat innebära att medarbetare i hemvården kan äga mindre tid åt inköp i fysiska butiker. 

Möjligheten att sköta fler administrativa uppgifter digitalt, till exempel genom läsplatta eller 
smart telefon, hade gjort transporttiden på passagerarsätet i hemvård- eller sjuksköterskebilen 
mer effektiv. Om administrativa uppgifter kan hanteras i bilen snarare än på ett kontor minskas 
antalet stopp på vägen, rutterna optimeras och tiden hos brukarna kan bli längre. 

Att kartlägga processer och förbättra dem har långsiktigt resurseffektiva konsekvenser. Under 
våren 2017 kartlades hjälpmedelsprocessen och kostnaden för den om- och tillbyggnad som 
planerades på Bjäredalen kunde minskas med 5 miljoner kronor. Detta är inte en besparing i 
ordets rätta bemärkelse utan snarare en kostnad som har undvikits. Genom att framöver detalj
granska andra processer i vård- och omsorgsverksamheten antas liknande kostnadsundvikan
den kunna identifieras. Sådana undvikanden bidrar till en minskad påbyggnad av underskottet i 
verksamheten. 

Verksarnhetsfokus: Kartläggningen av processer, som är ett ständigt pågående arbete, kommer 
omfatta fler delar av verksamheten framöver. 

I samverkan med teknik och service har en ny plan för rnåltidsbeställningar arbetats fram. 
Syftet med planen är att minska matsvinnet. Detta har fallit väl ut och bland annat inneburit 
minskade kostnader för vård och omsorg. Ett arbete har också inletts tillsammans med teknik 
och service för att säkra att självkostnadsprincipen gäller för vård- och omsorgstagare i kom
munen när det gäller måltider. Även detta antas ha positiva effekter på kostnaderna för vård och 
omsorg. Det kan dock ifrågasättas om medarbetare i bristyrken (undersköterskor) även fort
sättningsvis ska använda arbetstid till att distribuera mat till vård- och omsorgstagare. Istället 
kan arbetstiden omfördelas så att dessa medarbetare kan lägga mer tid hos dem som behöver 
stöd i måltidssituationen. Alternativa lösningar på matleveranser, till exempel distribution av 
kyld mat, behöver utredas. 

Verksarnhetsfokus: Alternativa sätt att hantera distributionen av mat till vård- och omsorgsta
gare i ordinärt boende kommer utredas. Denna utredning är klar senast 30 september 2018. 

En översyn, och i vissa fall omförhandling, av hyresavtalen med Båstad Hem och L. Jacobsen AB 
antas kunna leda till mer kostnadseffektiva hyresavtal gällande kommunens särskilda boenden. 
Syftet med översynen är, från vård och omsorgs perspektiv, att få till stånd en tydligare plan för 
underhåll av fastigheter samt mer detaljerade renoveringsplaner. I förlängningen skulle förbätt
rade planer av detta slag leda till en mer löpande renovering av lägenhetsbeståndet samt en 
större framförhållning vad gäller obrukbara lägenheter. Tydlighet och framförhållning av detta 
slag gör att prognoser gällande verksamheten blir bättre och minskade intäkter blir lättare att 
förutse och åtgärda. 

Båstads kommun är en relativt liten kommun och i en sådan uppstår ibland behov av att köpa 
platser i andra kommuner, till exempel om en kommuninvånare har olika typer behov av stöd 
och omsorg som kommunens egna boenden inte kan tillgodose. Hur detta köp av platser går till, 
hur vi planerar för dem samt hur aktuella rutiner ser ut behöver granskas och vid behov uppda
teras och/eller förtydligas. 
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4. I nköpseffektiviseri ng 

Av de totala kostnaderna för vård- och omsorgsverksamheten utgör inköp en betydande del. 
Lumell (2017) bedömer att 29 miljoner, motsvarande 8 procent av den totala kostnaden för 
verksamheten, gick till inköp 20161. Verksamheten behöver skapa sig ett helhetsgrepp om de 
inköp som görs idag samt skapa nya rutiner för framtida inköp. 

Med 1-2 inköpsansvariga personer i verksamheten skulle dokumentation och hantering av in
köp kunna bli mer enhetlig, avtal följas upp löpande och processen kring konkurrens-utsättning 
säkerställas på ett mer tillfredsställande sätt. Sammantaget antas en centralisering av ansvaret 
för inköp inom vård- och omsorgsverksamheten leda till en effektivare hantering och därigenom 
betydande besparingar. I det inledande skedet av en sådan centralisering av inköpsansvaret 
behöver respektive enhet inom verksamheten göra en noggrann kartläggning av dagens inköp 
av förbrukningsvaror. Grundläggande i detta arbete är att samtidigt höja kunskapen bland alla 
medarbetare om vilka rutiner och avtal som gäller. 

Verksamhetsfokus: Funktionen "inköpsansvarig" inrättas senast 31 mars 2018. 

Aktuella avtal gällande varor som köps in av vård- och omsorgsverksamheten upplevs inte säll
an som ofördelaktiga och kostsamma. En översyn och eventuella omförhandlingar antas i vissa 
fall kunna leda till avsevärt mer kostnadseffektiva avtal2. 

En betydande post på inköpskontot i vård- och omsorgsverksamheten är inkontinens
hjälpmedel. Även denna kostnad antas kunna minska med hjälp av en mer grundlig översyn av 
aktuella behov och en samtidig centralisering av inköpen. En översyn av inkontinenshjälpmedel 
antas också leda till en ökad livskvalitet för den enskilde brukaren eftersom hjälpmedlen anpas
sas bättre efter behov och fysik 

Verksamhetsfokus: Processkartläggning avseende inkontinenshjälpmedel pågår och kommer 
att vara klar senast den 31 december 2017. De verksamhetsförändringar som följer av kartlägg
ningen genomförs senast den 31 mars 2018. 

Under 2018 antas kostnaderna kunna minska med ca 1 miljon kronor som en följd av inköps
effektiviseringar. En nyckel till denna besparing antas ligga i fokuseringen av inköpsansvaret till 
endast 1-2 personer. Ett verksamhetsfokus på att effektivisera inköpen av förbrukningsvaror i 
verksamheten kan ge positiva effekter även på miljön till följd av ett mer sparsamt resurs
utnyttjande. 

1 Åsliden är inte inräknat i den procentsatsen eftersom det särskilda boendet återgick till kommunal regi först 
2017-10-01. 

2 Som exempel kan nämnas att blodtrycksmanschetter kostar ca 5000 kr/st om de köps in via rådande avtal. 
Motsvarande manschett kostar 699 kr/st på Apoteket. I webbutiker antas priset vara ännu lägre. 
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5. Övertid 

Övertidsersättning betalas ut när en medarbetare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och 
leder antingen till kompensation i form av antingen pengar eller ledig tid. Övertidsersättning blir 
dyrare för verksamheten än ordinarie lön. I Båstad är det i genomsnitt 2,15 gånger dyrare med 
en övertidstimme jämfört med en arbetad timme med ordinarie lön (Lumell 2017). 

Vård- och omsorgsverksamheten arbetar sedan en tid tillbaka med att öka grundbemanningen 
inom alla enheter. Genom denna ökning kommer det finnas ordinarie personal på alla arbets
pass, vilket det ibland saknas idag. Verksamheten har ännu inte nått ända fram till den grund
bemanning som krävs och i somliga fall har det varit svårt att behålla kompetenta vikarier i 
verksamheten. Detta leder till att ordinarie personal sätts in på vakanta pass och ett högt över
tidsuttag. Detta är negativt inte bara för ekonomin utan också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett 
ökat fokus på minskningen av övertidsuttaget antas ha positiva effekter även på sjukskrivnings
talen. Samtliga enhetschefer och enhetsassistenter har redan hösten 2017 fått i uppdrag att ar
beta för en minskning av övertidsuttaget i verksamheten. Ytterligare utbildning av chefer och 
enhetsassistenter planeras för att hitta långsiktiga strategier i syfte att minska övertidsuttaget. 

Antalet övertidstimmar antas minska som en direkt följd av införandet av fasta scheman ef
tersom vakanta turer återkommer med större regelbundenhet och timvikarier därför kan bokas 
i god tid. Genom att samtidigt skapa en god grundbemanning och en stabil vikariegrupp kan an
talet övertidstimmar minska eftersom antalet vakanta pass minskar och att ordinarie personal 
inte behöver anlitas för att lösa de vakanta pass som uppstår. Timvikarier som anställs i Båstads 
kommun behöver beredas möjlighet att gå bredvid på olika enheter för att kunna boka på pass 
på mer än ett ställe. 

I samband med införandet av ett styrkort (se punkt 1 ovan) kommer det skapas en tydlig struk
tur för uppföljning av övertidsuttaget eftersom statistik om detta inkluderas i styrkortet. Samma 
statistik kan senare även ligga till grund för mer avancerade analyser. 

Verksamhetsfokus: Samtliga enhetschefer åläggs ett besparingskrav om 10-15 procent på 
övertidskostnaden per enhet. Kostnaderna för övertidsuttaget inom Vård och Omsorg antas i sin 
helhet kunna minska med 300' kronor under 2018 och med 150' kronor under 2019. För med
arbetarna leder ett minskat övertidsuttag till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. 

6. Sjukfrånvaro 

Även när det gäller arbetet för att minska sjukfrånvaron är det viktigt att bygga upp en god 
grundbemanning. Liksom övertidsuttaget antas även sjukfrånvaron minska till följd av införan
det av fasta scheman eftersom stressen bland personalen antas minska i och med större konti
nuitet, bättre framförhållning och mer tid till de faktiska arbetsuppgifterna eftersom tiden som 
lagts på att administrera önskescheman försvinner. I samband med införandet av ett styrkort 
(se punkt 1 ovan) kommer det skapas en tydlig struktur för uppföljning av sjukfrånvaron ef
tersom statistik om detta inkluderas i styrkortet. Samma statistik kan senare även ligga till 
grund för mer avancerade analyser. 
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Sedan 2016 har det funnits en rutin som innebär att den medarbetare som blir sjuk ringer till 
berörd enhetschef för att sjukanmäla sig. Tidigare ringde medarbetaren till enhetsassistenten. 
Denna förändrade rutin förväntas öka enhetschefernas möjligheter att på ett mer strukturerat 
sätt identifiera arbetsmiljörealterad problematik och arbeta förebyggande. Detta är dock ett 
långsiktigt arbete som behöver löpa på ytterligare en tid innan det går att mäta och utvärdera 
effekter. 

Verksamhetsfokus: Vård och omsorg planerar tillsammans med HR- avdelningen och företags
hälsovården Feelgood ett projekt som syftar till att sänka sjukskrivningstalen. Projektet startar 
hösten 2017 och fokuserar i första hand de medarbetare som har haft det högsta antalet till
fällen av korttidssjukskrivning under året3• Sett till perioden mellan juni 2016 till juni 2017 rör 
det sig, enligt statistik från HR-avdelningen, om 55 medarbetare som är aktuella för projektet4. 
Projektet planeras vara fullföljt senast 30 september 2018. Kostnaderna för sjukskrivningar i 
verksamheten antas kunna minska med 200' kronor under 2018 och med 50' kronor under 
2019. Projektet som startas upp tillsammans med HR och Feelgood under hösten 2017 antas 
innebära en kostnad på 200' kronor under 2018. Denna kostnad ses som en investering ef
tersom projektets antas bidra till minskade sjukskrivningstal på lång sikt. 

7. Stöd och omsorg och LSS-utjämning 

LSS-utjämningssystemet innebär att kommuner med låga kostnader och få insatser kompense
rar kommuner med höga kostnader och många insatser ekonomiskt. Båstads kommun är en av 
de kommuner som betalar till utjämningssystemet. Totalt sett har Båstads kommun färre perso
ner inom LSS-verksamheter jämfört med snittet för riket. Det innebär att kommunen så länge 
det är fallet kommer att få betala till utjämningssystemet. Det som kan påverkas framöver är 
nivån på kostnaden. En avgörande faktor för nivån på LSS-utjämningen är kommunens statistik 
över insatser enligt LSS. Den statistik som rapporteras till Försäkringskassan, vilken utgör un
derlag för utjämningssystemet, kommer granskas för att bättre spegla den faktiska verksamhet
en. Lumell (2017) menar att den statistik som tidigare år har rapporterats kan misstänkas ha 
varit felaktig och därför lett till högre kostnader än nödvändigt för Båstads kommun. 

Verksamhetsfokus: En granskning av statistiken pågår och kommer vara klar senast 31 de
cember 2017. 

Bemanningen på gruppbostäderna inom LSS i kommunen behöver utredas. Detta kommer bland 
annat göras genom jämförelser med liknande kommuner5 för att relatera Båstads bemanning 
med deras. Lumell (2017) antar att bemanningen i Båstad ligger något högt i relation till behov 
och budget. Den planerade utredningen kommer ge faktiska mått på hur situationen faktiskt ser 
ut och först därefter är det möjligt att göra eventuella förändringar. 

Verksamhetsfokus: Utredningen av bemanningen kommer vara klar senast den 30 juni 2018. 

3 Denna grupp fokuseras i första hand eftersom denna typ av upprepad korttidssjukskrivning riskerar att gå 

över till långtidssjukskrivning. 
4 För projektplan FeelGood 
5 S.k. benchmarking. 
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Från Försäkringskassan får kommunen en schablonersättning för personlig assistans på 291 
kronor i timmen. Detta är en nivå som är gemensam för samtliga 290 kommuner och ligger på en 
nivå som bedöms kunna täcka kostnaden för insatsen. Eftersom verksamheten som implemente
rar den personliga assistansen inte får ersättningen att täcka kostnaderna planeras en översyn 
som fokuserar både handläggningen av ärenden gällande personlig assistans och schemalägg
ningen i verksamheten. En utökad samverkan med Försäkringskassan i omfattande personlig 
assistans-ärenden kan leda till en eventuellt höjd ersättning i enskilda fall. Detta kan ha positiva 
effekter på det ekonomiska utrymmet i verksamheter som implementerar insatsen. 

Verksamhetsfokus: Samarbetet med Försäkringskassan ska fortgå löpande och en rutin för 
samarbetet ska finnas på plats senast 30 juni 2016. 

8. Bilanvändning 

Hemvården i Båstads kommun är en bilintensiv verksamhet. Genomlysningen visar att bilan
vändningen på flera håll lämnar övrigt att önska vad gäller skötsel och varsamhet. Lumell menar 
att medarbetare "kör mindre försiktigt" och "brister i sin respekt för bilarnas värde" (2017, s. 
68). För att komma till rätta med det resursineffektiva bilanvändandet har en rad åtgärder iden
tifierats. Bilkörning är en riskfaktor i medarbetarnas arbetsmiljö som bör bedömas i en egen 
granskning. 

Inom Vård och omsorg finns inget centralt ansvar för bilarna. Ansvaret för bilarna ligger på de 
olika enheterna som efter bästa förmåga leasar och hanterar bilarna. Problemen med ett decent
raliserat fordonsansvar som det rådande är många. Bland annat är det svårt att få en överblick 
av bilsituationen och det påverkar möjligheterna att agera långsiktigt för att nå mål som rör 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Som en viktig grund för åtgärderna ligger behovet av en generellt förändrad inställning till 
kommunens bilar bland medarbetare. Med ett utökat bilansvar som till exempel innebär att 
medarbetare som använder bilar signerar "uttaget" av en bil både före och efter ett arbetspass 
samt åläggs att rapportera om något har hänt med bilen under passet. 

Med en ökad känsla av ett personligt ansvar för de gemensamma resurserna och en ökad re
spekt för användandet av bilarna antas kostnaderna för onödiga skador på bilarna minska. När 
det gäller just skador på bilarna planeras rutinerna för ansvar och uppföljning uppdateras och 
utvecklas. 

Under sommaren 2017 genomfördes en inventering av antalet bilar inom vård- och omsorgs
verksamheten. Inventeringen visade att det inte är möjligt att minska antalet bilar. Dock skulle 
skötseln av bilarna (tvätt, service, däckbyte, och så vidare), som idag utförs av omvårdnadsper
sonal, kunna effektiviseras genom att centraliseras och samordnas. Ett första steg har varit att 
tvätta, serva och städa bilarna mindre frekvent. Tidigare utfördes detta varannan vecka men 
från och med hösten 2017 sker detta var fjärde vecka. 

Vård- och omsorgsverksamheten har för närvarande 62 bilar, som är fördelade inom åtta enhet
er. För alla bilar finns en bilansvarig medarbetare som ansvarar för service, städ och underhåll 
samt däckbyte och besiktning. För att tvätta, serva och städa de åtta bilar som används inom en 
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av hemvårdsenheterna var fjärde vecka istället för varannan vecka sparar enheten åtta arbets
timmar6 per månad. Om vi antar att det tar lika lång tid att hantera alla bilar innebär denna för
ändring att verksamheterna sammantaget sparar 62 arbetstimmar per månad? som kan använ
das till vård- och omsorgsinsatser. 

För att slitaget på verksamhetens bilar ska bli någorlunda jämt föreslås en typ av rotations
modell införas. De olika hemvårds- och sjuksköterskegrupperna kör olika typer av sträckor och i 
olika typ av terräng och därför kan slitaget på bilarna bli mer jämt om samma bil inte alltid trafi
kerar samma område. Idag finns ett antal större bilar inom vård- och omsorgs-verksamheten. 
Antalet stora bilar bedöms kunna minskas och ersättas av mindre bilar som är mindre kost
samma både vad gäller bränsleförbrukning, försäkringspremier och leasingkostnad. 

Inom några områden som är mer tätbefolkade antas elcykel kunna användas i större utsträck
ning än idag. Möjligheterna till det utkristalliserar sig i den ruttoptimering som föreslås under 
punkt 3 ovan. Ett ökat användande av elcykel har positiva effekter för såväl ekonomin, miljön 
och arbetsmiljön. 

Alla bilar används samtidigt vid någon tidpunkt under dagen. Kartläggningen talar om hur 
många bilar som rullar inom de olika verksamheterna samt hur många mil de har gått och hur 
många mil de rullar i halvåret. Det finns bilar som rullar dygnet runt och detta sliter enormt 
mycket på bilen samt drar ner värdet på bilen. Ett system där det på ett enkelt sätt är möjligt att 
"snurra" bilarna inom verksamheterna krävs. Det som blir ett problem idag är att de är kopplade 
till "kod" i ekonomi systemet och det finns en budget till just den specifika bilen. Det behövs 
också ha en funktion som talar om hur mycket det är kvar på leasing perioden samt hur mycket 
det finns kvar i restvärde. 

Verksamhetsfokus: En samordnad bilhantering kommer utformas i samarbete med Teknik och 
Service senast den 30 september 2018. Inrättandet av en central funktion som hanterar verk
samhetens bilar kan fördela bilarna efter behov i verksamheten, ombesörja tvätt, däckbyte och 
annan service. Detta frigör tid för medarbetare som utför dessa uppgifter idag och effektiviserar 
hanteringen av bilarna. I denna centrala funktion ingår även övergripande administrering och 
samordning av bilanvändandet till exempel genom införandet av ett gemensamt bokningssy
stem. 

9. Biståndshandläggning 

Sedan 2010 har 97,2 procent av alla biståndsansökningar inom vård och omsorg beviljats. Det 
innebär att endast 2,8 procent av alla ansökningar avslås. Lumell (2017) nämner några tänkbara 
orsaker till denna bifallskvot; att kommunens demografiska sammansättning (med en hög andel 
äldre kommuninvånare) ser ut som den gör och att personer eventuellt inte ansöker om stöd 
förrän den dagen då de är i stort behov av stöd. Analyser har dock visat att bifallsnivåerna skiljer 
sig åt mellan olika handläggare. Det finns därför ett behov av att genom ytterligare utredning 
säkerställa att biståndshanläggningen är enhetlig och ändamålsenlig. 

6 
Uppgifter baserade på beräkning av Anne Hallen borg, enhetschef för hemvården i Förslöv och Grevie. 

7 På årsbasis motsvarar det 744 arbetstimmar. 
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Initialt kommer det vägledningsdokument som har formulerats att följas upp parallellt med in
satser som syftar till en generell kompetenshöjning i handläggargruppen. En gemensam utbild
ningssatsning antas leda till en ökad tydlighet gentemot individer som ansöker om stöd, en mer 
stringent bedömning av behov och en större samsyn bland handläggarna. I samband med infö
randet av ett styrkort (se punkt 1 ovan) kommer det skapas en tydlig struktur för uppföljning av 
bifallskvoten bland handläggarna eftersom statistik om detta inkluderas i styrkortet. Samma 
statistik kan senare även ligga till grund för mer avancerade analyser. 
Verksamhetsfokus: Processkartläggningen av biståndshandläggningen planeras vara klar sen
ast 30 juni 2018. 

10. Kringtid i hemvården 

I Båstads kommun utgår man från ett antagande om att kringtiden i hemvården är 25% av den 
totala arbetstiden. Lumell skriver följande om kringtiden i hemvården: 

"I Båstads kommun tycks en politisk ambition om 75 procent brukartid ha legat till 
grund för bestämmandet av kringtiden, snarare än en uppmätning av de faktiska 
tidsförhållandena. I flera andra kommuner utförs mätningar för att säkerställa att 
kringtiden är realistisk, exempelvis i Helsingborg och Borås. ( .. .) Sett ur ett nation
ellt perspektiv kan 25 procents kringtid anses vara lågt. Av 68 av SKL tillfrågade 
kommuner låg kringtiden mellan 26 procent och 53 procent, med ett snitt på 37 
procent. Genomsnittet för hemvårder i egen regi är enligt kommun- och lands
tingsdatabasen Kolada 51 procent år 2016." (Lumelle 2017, s. 51} 

I begreppet kringtid ingår restid för verkställande av insatser, tid för APT, dokumentation, ut
bildning, introduktion och tillfällen av dubbelbemanning som krävs för att säkra arbetsmiljön. 
Nivån på 25% kringtid upplevs av medarbetare som låg och den är de facto också låg i relation 
till kringtiden i andra kommuner. En mätning av de faktiska förhållandena i verksamheten antas 
kunna skapa både effektivare arbetspass och leda till minskad sjukfrånvaro som har orsakats av 
stress. Analysen av den faktiska kringtiden skulle också kunna leda till minskat bilkörande. Mät
ningen av kringtiden behöver utföras parallellt med ruttoptimeringen (se punkt 3 ovan) för att 
bli så ändamålsenlig som möjligt. Planeringen av resor till och från brukare har stor betydelse 
för den faktiska kringtiden. Möjligheterna till dokumentation på andra platser än ett kontor är 
också betydande för såväl minskningen av kringtiden som ruttoptimeringen. 

Det är till exempel inte kostnadseffektivt att återvända till basstationen (Bjäredalen, Skogsliden 
och så vidare) mellan varje hembesök, flera korta besök (till exempel tillsyn) är mer kostsamma 
än om flera insatser kan planeras in vid ett och samma, längre hembesök eftersom antalet resor 
kan minskas. Det är vård- och omsorgstagarnas behov som styr vilka insatser som ges men ef
fektiviteten i samband med insatserna behöver bedömas. Förändringar likt dessa har positiva 
effekter på kostnaderna, på personalens upplevelse av stress och kringflackande samt positiva 
effekter i form av ökad kontinuitet genom mer fokuserade och längre besök hos varje brukare. 

I en mätning av kringtiden behöver olika aspekter vävas in, bland annat hur många insatser som 
kräver dubbelbemanning. Den schablon som gäller idag utgår från en singelbemanning och det 
är missvisande eftersom flera insatser kräver två medarbetare för att utföras. Lumell (2017) 
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föreslår en höjning av kringtiden till 30% och förvaltningen föreslår att en mätning av kringtiden 
föregår en förändring av procentsatsen för att hitta en andel som speglar verkligheten. 

Införandet och användandet av digitala nycklar kan påverka kringtiden positivt genom att digi
tala nycklar lagrar uppgifter och kan användas som ett mätinstrument. Systemet registrerar vem 
av medarbetarna som låste/låste upp hos vilken vårdtagare och även tiden för besöket registre
ras. Den digitala nyckeln kan användas som ett verktyg när man mäter kringtid och även när 
man försöker ruttoptimera. Även den tid som skulle gå åt till att ställa om alla lås då en nyckel 
till nyckelgömman försvinner skulle sparas in. Detta är inte en obetydlig arbetsinsats eftersom 
det vid en försvunnen nyckel kan röra sig om ca 200 nyckelgömmor i ordinära boenden som 
behöver vridas om. 

Viktigt att poängtera är att avseende med en mätning av kringtiden i Båstads kommun inte är att 
hitta faktorer som kan minska den eftersom den ligger på en redan låg nivå, utan snarare om att 
undersöka hur kringtiden används och hur användandet kan bli mer effektivt. Antagandet är 
fortsatt att schablonen för kringtiden behöver ökas och med en mätning av kringtiden kan en 
sådan höjning bli faktabaserad. Mätningen av kringtiden föreslås sammanfalla med arbetet med 
ruttoptimering för att inte dubbelarbeta och göra liknande analyser två gånger (det är inte effek
tivt resursutnyttjande). 

Verksamhetsfokus: Mätningen av kringtiden i hemvården ska vara genomförd senast den 30 
juni 2018. 

11. Attraktiv arbetsgivare 

För att kunna rekrytera de medarbetare (både ordinarie och vikarier) som krävs för att kunna 
bedriva en god vård och omsorg behöver Båstads kommun vara en attraktiv arbetsgivare med 
arbetsvillkor som anses lockande. Det planerade arbetet med att digitalisera vården och omsor
gen antas locka till sig en delvis ny typ av medarbetare som kan berika verksamheten. Genom att 
visa att kommunens verksamhet ligger i framkant vad gäller digital utveckling kan attraktivite
ten som arbetsgivare öka. Detta påverkar möjligheterna att skapa en god grundbemanning posi
tivt samtidigt som digitaliseringen möjliggör effektiviseringar av verksamheten och frigör mer 
tid till vård och omsorg hos brukarna. 

Även framtagandet av interna utbildningar för att främja ett livslångt lärande och en ständig 
utveckling bland medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheten antas vara en faktor som 
påverkar bilden av Båstads kommun som en attraktiv arbetsgivare positivt. Förvärvandet av 
kunskaper och en löpande kompetensutveckling kan, jämte till exempel lönevillkor och arbets
miljöfaktorer, vara en viktig fördel för kommunen i den regionala konkurrensen om framtida 
medarbetare. Basala utbildningsinsatser kring basala hygienrutiner, förflyttningsteknik och 
brandrutiner kommer erbjudas löpande ett flertal gånger varje år. 

Verksamhetsfokus: Vård- och omsorgschef har fr.o.m. 2018 löpande uppföljning med respek
tive enhetschef om vilka medarbetare som har deltagit i de basala utbildningsinsatserna. 
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Avslutande kommentarer 

Ett övergripande budskap som går att utläsa i Lumells rapport är att vård- och omsorgsverk
samheten behöver bli mer enhetlig för att kunna skapa en större resurseffektivitet och genom
föra nödvändiga besparingar. Genomlysning föreslår att flertalet av de besparingsområden som 
identifierats kan hanteras genom en mer övergripande, i viss mån centraliserad, organisation. 

Lumell (2017) föreslår projektanställningar som inledning på flertalet av de besparingsprojekt 
som nämns. Projekt som arbetsform riskerar dock att bli kortsiktiga och verksamheten har där
för valt att väva in åtgärderna i den löpande verksamheten för att ge dessa en tydligare prägel av 
långsiktighet. Flera åtgärder har verksamheten redan börjat arbeta med men på några områden 
krävs ytterligare utredning och analys för att åtgärderna ska bli så ändamålsenliga och resursef
fektiva som möjligt. Lumelle föreslår en genomförandekostnad på 800' som är förenad med im
plementeringen av planerade åtgärder. Denna kostnad, som är helt nödvändig för att åtgärderna 
ska komma till stånd, avser framförallt arbetstid för att ta fram nya rutiner och strukturer i 
verksamheten. 

Lumell (2017) rekommenderar att en huvudansvarig projektledare för verksamhets
effektivisering utses och börjar arbeta med åtgärderna ovan hösten 2017. Eftersom åtgärderna 
för bland annat minskat övertidsuttag och minskad sjukfrånvaro och spänner över hela vård
och omsorgsverksamheten, berör samtliga enheter och kräver ett viss mån förändrat tanke- och 
arbetssätt har ledningsgrupen inom vård och omsorg dock valt att dela ansvaret för verksam
hetseffektiviseringen med varandra. Ansvaret för att verksamheten effektiviseras är hela led
ningsgruppens. 
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Sammanfattning av handlingsplanen 

2018 I 2019 I 2020 I 2021 I I I V 
I I 

Införande av styrkort VoO-chef Januari 2018 

VoO-chef har löpande uppföljning med respektive enhetschef. I Löpande 
I 

Resursfördelningsmodell 

Schablonerna för resursfördelningen i verksamheterna granskas. Q2 2018 

Verksamhets effektivisering -1 500' -1 500' -1 000' -1 000' VoO-chef Hösten 2017 

Kvalitetsledningssystem införs i verksamheten. Q4 2018 

Dokumentationssystemet uppdateras och används i verksamheten. Q3 2018 

Ruttoptimering kommer genomföras. Q2 2018 

Huvuddelen av inköpen i ordinärt boende sker genom digitala lösningar. Ql 2018 

Processkartläggningsarbetet omfattar fler delar av verksamheten. Löpande 

Utredning av alternativa sätt att hantera matdistributionen i ord. boende. Q3 2018 

Inköpseffektivisering I -1 000 ' -7 -7 -7 VoO-chef Januari 2018 

Funktionen inköpsansvarig inrättas I I I I Ql 2018 

Processkartläggning avseende inkontinenshjälpmedel genomförs. 31/12 2017 

Förändringar genomförs som en följd av kartläggningen av inkontinenshjm. Ql 2018 

Övertid -300' -150' -7 -7 VoO-chef Årsskiftet 17 /18 

Samtliga enhetschefer åläggs ett besparingskrav om 10-15 procent på över-
I Q4 2018 tidskostnaden per enhet. 
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Sjukfrånvaro -200' -50' -7 -7 VoO-chef Hösten 2017 

Bedriva projekt tillsammans med HR- avdelningen och Feelgood som syftar 
Q3 2018 till att sänka siukskrivningstalen. 

Stöd och omsorg (LSS utj) 0 -500' -7 -7 VoO-chef Hösten 2017 

Granskning av LSS-statistiken 31/12 2017 

Utredning kring bemanningen i LSS-verksamheter Q2 2018 

Ökat samarbete med Försäkringskassan Q2 2018 

Bilanvändning -50' -20' -7 -7 VoO-chef Våren 2018 

En samordnad bilhantering utformas i samarbete med Teknik och Service. Q3 2018 

Bistånds handläggning VoO-chef Januari 2018 

Processkartläggning av biståndshandläggningen. Q2 2018 

Kringtid i hemvården VoO-chef Mätning våren 2018 

Mätningen av kringtiden i hemvården genomförs. Q2 2018 

Attraktiv arbetsgivare VoO-chef Våren 2018 

Digitaliseringen av VoO kan locka nya medarbetarargrupper Löpande 

Löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar Löpande 

VoO-chef har löpande uppföljning med respektive enhetschef om medarbe-
Löpande tare som deltagit i de basala utbildningsinsatserna. 

Resurs för kvalitetsarbete 800 Budget 2018 

Budgetförstärkning 10 650 Budget 2018 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000058/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Väckt ärende - Ekonomisk konsekvensanalys av fler heltidstjänster 
på bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Olle Larsson (L) väckte 2017-04-24 ett ärende avseende ekonomisk konsekvensanalys av fler 
heltidstjänster på bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg. En exakt beräkning är 
svår att göra men generellt kommer fasta kostnader som är förknippade med antalet med
arbetare att minska medan den rena lönekostnaden kommer att påverkas i mindre grad 
då ökad tjänstgöringsgrad innebär färre antal anställda medarbetare. 

Bakgrund 
Olle Larsson (L) har väckt ett ärende avseende ekonomisk konsekvensanalys av fler 
heltidstjänster på bekostnad av timanställda inom Vård och omsorg. 

Aktuellt 
För att kunna rekrytera medarbetare på kort och lång sikt måste arbetet vara attraktivt. 
Det innebär bland annat att kunna försörja sig, få lån och få en god pension. 
Idag har 95 medarbetare en heltidstjänst, 231 medarbetare har 75-95% tjänst och 162 med
arbetare har 1-7 4% tjänst inom Vård och omsorg. Medarbetare tillfrågas vart annat år genom 
Medarbetarundersökningen om de vill utöka sin tjänstgöringsgrad. Vid förra mätningen (2016) 
önskade 14% av besvarande medarbetare att utöka sin tjänstgöringsgrad. Vid medarbetasam
talen lyfts också denna fråga för att fånga dem som är intresserade av detta. Det finns en stor 
del medarbetare som initialt önskar ökad tjänstgöringsgrad men när hela arbetstiden inte kan 
garanteras på ursprungsarbetsplatsen är det inte längre intressant att erhålla en heltidstjänst. 

Om alla medarbetare som idag har deltidstjänst erbjuds, och accepterar, en heltidstjänst mots
varar det 55 tjänster och bär en kostnad om 21,8 mkr årligen. Om de 14% som i Medarbetar
undersökningen aviserat ett önskemål om heltidstjänst motsvarar det cirka åtta tjänster och 
runt 3 mkr årligen. Dock är detta inte en tillkommande kostnad. I samma utsträckning som allt 
fler arbetar heltid kommer verksamheten att ha färre medarbetare. Kostnader som är förknip
pade med antalet medarbetare kommer att minska, till exempel kostnader på HR servicecenter 
och Bidrag för hälsa och livsstil. 

Färre medarbetare kan däremot komma att innebära en problematik med helgarbete då 
Båstads kommun sannolikt inte kommer att vara en attraktiv arbetsgivare om det krävs 
tätare helgtjänstgöring än idag. 

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

Datum: 2017-11-16 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000141/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgsboende 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 
2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige delges informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Interna revisioner görs av Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Sas (socialt ansvarig 
socionom). 

Aktuellt 
Interna kvalitetsrevisioner görs regelbundet inom Vård och omsorg i Båstads kommun av 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Socialt ansvarig socionom (SAS) . Tidigare har 
dessa inte redovisats på ett strukturerat sätt för Vård och omsorgsnämnden. Föreliggande 
revision omfattar vård och omsorgs boende i egen regi. Interna revisioner kommer att göras 
på samma sätt inom hemvård och stöd och omsorg och därefter redovisas för nämnden. 

Till stora delar är verksamheten i linje med de kvalitetskrav som satts upp. I de fall resultaten 
inte är tillfyllest kommer en handlingsplan att begäras in för åtgärder från enhetschefen för 
respektive boende. Resultatet av åtgärderna följs sedan upp av MAS och SAS. 

Åsliden har genomgått en grundlig kvalitetsrevision på alla avtalspunkter tidigare i år och finns 
därför inte med i denna redovisning. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern revision, vård- och omsorgsboende 
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~i BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

Granskning - Vård- och omsorgsboende 

Datum 
GRANSKNING AV SOL 

Finns aktuellt biståndsbeslut? 

Finns aktuella genomförandeplaner? 

Framgår det tydligt av planen HUR beviljade 

insatser ska utföras? 

Framgår det av planen om vård- och 

omsorgstagaren önskar besök under natten? 

Har "Min vård- och omsorgspärm" 

upprättats för alla boende? 

Finns i pärmen info om synpunkter och 

klagomål samt vykort med tillhörande 

kuvert? 

Dokumenteras "Händelser av betydelse" i 

Safe doc? 

Har alla boende en namngiven kontaktman? 

Finns det tydligt anslagen information om 

gemensamma aktiviteter på boendet? 

Har man "fysisk" aktivitet dagligen på 

boendet? 

Har vård- och omsorgs tagaren varit delaktig 

i genomförandeplanen? 

GRANSKNING AV HSL 

Finns OAS (omvårdnadsansvarig ssk) 

angiven? 

Finns ansvarig sjukgymnast eller 

arbetsterapeut angiven? 

Finns aktuella omvårdnadsplaner och/eller 

planer för HSL? 

Finns ett tydligt tydligt ordinationsunderlag 

för läkemedelshantering? 

Finns omvårdnadsplan för 

läkemedels hantering? 

finns det dokumenterat övertag av 

läkemedelshantering? 

Finns det beskrivet vilka delar av 

läkemedelshanteringen som ska ske som 

egenvård? 

Genomgår enskilt förskrivna hjälpmedel 

regelbunden tillsyn? 

GENERELLT 

Har alla medarbetare en korrekt och aktuell 

delegering? 

Har vård- och omsorgstagaren gett sitt 

samtycke till att delta i nationella register? 

Finns rutiner upprättade för hygienen i det 

gemensamma köket? 

Intern revision Vård- och omsorgsboende 
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Har all personal undertecknat och tagit del 

av "Basala hygienrutiner och personligt 

ansvar"? 

Har all personal skrivit under att de fått 

information om Lex Sarah? 

Finns ett välfungerande systematiskt 

brandskyddsarbete? 

Har det dokumenterats att personalen gått 

brandskyddsutbildning? 

Finns det rutin om en vård- och 

omsorgstagare försvinner från boendet? 

Genomförs dokumenterade 

medarbetarsamtal 1 gång/år? 

Genomförs regelbundna apt för personalen? 

Genomförs det regelbundet 

samverkansträffar, LOSAM? 

Skrivs det avvikelser? Åtgärder? 

Har all personal skrivit under och förstått 

innebörden av sekretess? 

Har all personal fått information och skrivit 

under vad som gäller angående kommunens 

It-policy? 

Utförs inflyttnings samtal då ny boende 

flyttar in? 

Ej godkänt 

Delvis godkänt 

Godkänt 

På de områden där verksamheten inte är godkänd ska enhetschefen göra en handlingsplan samt datum då bristen ska vara åtgärdad . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll för kvartal 3 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

I. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 3, godkänns enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontroll plan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2017 (se bilaga). 

Aktuellt 
Redovisning av kontrollmomenten från Intern kontrollplan för kvartal 3 2017 enligt den 
beslutade kontrollplanen inom vård och omsorgs ansvarsområde. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, kvartal 3 2017 
Redovisning av intern kontrollplan 

1 (1) 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2017 

Vård- och omsorgsnämnd 

1 

~ 
C· 
~ 
~ 
~ s 

Värd- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och 
omsorgsavgifter 

2 I Granskning av journaler 

Granskning av 
3 lkommunövergripande 

basläkemedelsförråd 

Återrapporteringsdatum 2017-10-15 

'% ~ \ I>' '@ \\ ~ 
$ -a ~ ~~ % i~ ~ s.. ~ P:'. .... ':' "' 

. 2 ggr/år/ 
Kontroll mot utförd [Avgift:- I Mars/Sep I 20% av alla fakturor 
insats handlaggare tember 

Att journalföring 
följer lagstadgade 
krav 

Förvaring, 
temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförråd 

Stab 

Mas 

2ggr/år/110% av Lss journaler 
Mars/Sep Var 20:e Sol journal 
tember Var ZO:e Hsl journal 

--
Genomgång av 

2 ggr/år/ !basläkemedels-förråden, 
Mars/Sep där temeratur och I 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 

. .. Att betalda fakturor 
4 I Gransknmg av leverantorsfakturor I är korrekta I Stab 

leverantörsfakturor hos 
1 gg/år I respektive 

beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

1

systematiskt arbetsmiljöarbete -
Redovisa 

5 sammanställning av I Stab 
SAM 

årlig uppföljning 
1 gg/år I Enligt rutin IJA 

Sammanställning över Redovisa 
6 I rekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av I Stab 2 ggr/år 

sjukskrivningstal uppföljning 

Redovisning av avvikelser/ Redovisa 
7 !synpunkter/ klagomål samt sammanställning av I Stab 

vidtagna åtgärder årlig uppföljning 

Sammanställning av 

1 /å I inkomna I A 
gg r avvikelser/synpunkter/k j 

lagomäl 

JA 

JA 

JA 

~ 
lll .., .... 
~ 

'""' 

i~Yffibölföri:eckning akfi.ie llf resultat 

Grön - inga avviltelser 
I . ' 1l . ~~{ 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportig!ng 

~ ~ ~ 
Kommentar 

lll lll lll eventuella .., ::i. ::i. .... avvikelser/ 
~ ~ ~ 
N w "" åtgärder 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

X 

Se tjänsteskrivelse 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2017-10-31 

Redovisning av internkontroll plan för kvartal 3 2017 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 

1 (1) 

Debitering av vård och omsorgsavgifter kontrolleras genom att slumpmässigt välja ut och kon
trollera 20 % av alla fakturor. Kontrollen som utförts för kvartal tre visar på två avvikelser där 
debitering inte skett. Avvikelserna avser hjälpmedelsabonnemang/insats hjälpmedel. Dessa av
vikelser förandleder ytterligare granskning för tjänstemännen av just hjälpmedelsabonne
mang/insats hjälpmedel. 

2. Granskning av journaler 
Granskningen visar att baspersonal ibland skriver journalanteckningar i fel lagrum. Mas och Sas 
har tidigare observerat detta och arbetar med att ta fram en lättförståelig dokumentationsmall 
för Hsl och SoL. 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Genomgång av basläkemedelsförrådet på Skogsliden är utfört och visar på god ordning och god 
följsamhet till rutin och riktlinje. 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Kommunen har anlitat ett företag för att kontrollera att alla leverantörer är trovärdiga. Enhets
assistenterna granskar fakturorna och konterar på rätt konto och enhetschefen gör en egen 
granskning innan fakturan attesteras. Om chef inte har varit inne i fakturamodulen på en vecka 
så går fakturorna vidare till dennes chef. 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Redovisas kvartal 3. 

6. Sammanställning över rekryteringsläge /vakanser/ sjukskrivningstal 
Redovisas kvartal 2 och 4. 

7. Redovisning av avvikelser/ synpunkter /klagomål samt vidtagna åtgärder 
Redovisas för 2017 under kvartal 1, 2018 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till internkontrollplan 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Internkontrollplanen 2018 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att 
respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina respektive verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden ska därför varje år anta en 
kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och omsorgs
nämndens ansvarsområde för 2018. Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna 
kontrollplaner där förvaltningen sett över och gjort en uppdatering av kontrollmoment för 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Verksamhetsområdeschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Internkontrollplan 2018 
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~ BÅST ADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 

~ 
~· 
~ 'a '§ 
~ %~ <J> .... 

~ s.. s - .... ;.;-
Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av värd och Kontroll mot utförd 
1 

omsorgsavgifter insats 

Att journalföring 
2 Granskning av journaler fö ljer lagstadgade 

krav 

Förvaring, 
Granskning av 

3 kommunövergripande 
temperatur, 
inventering av 

basläkemedelsförråd 
läkemedelsförråd 

Att betalda fakturor 
4 Granslming av leverantörsfakturor 

är korrekta 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
Redovisa 

5 sammanställning av 
SAM 

årlig uppföljning 

Sammanställning över Redovisa 
6 rekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av 

sjukskrivningstal uppföljning 

Redovisning av avvikelser/ 
7 synpunkter/ klagomål samt 

vidtagna åtgärder 

Upprättande av 
Redovisa 

8 sammanställning av 
inventarieförteckning 

ärlig uppföljning 

Intern kontrollplan återrapportering 2018 

Återrapporteringsdatum 2018 

~ !» '§ -<I .... ~ ~ ~ '§ ~~ ~ $ 
% ~ ~ ~ ~ Aktuellt 

~~ ; 
<J> p.. p.. P.. 'b r esultat 

Avgifts-
2ggr/år/ 

handläggare 
Mars/Sep 20% av alla fakturor JA 
tember 

2 ggr/är/ 10% av Lss journaler 
Stab Mars/Sep Var 20: e Sol journal JA 

tember Var 20:e Hsl journal 

Genomgång av 
2 ggr/år/ basläkemedels-förråden, 

Mas Mars/Sep där te mera tur och JA 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos 

Stab 1 gg/år respektive 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Stab 1 gg/år Enligt rutin JA 

Stab 2 ggr/är 

Sammanställning av 
inkomna 

Stab 1 gg/är 
avvikelser /synpunkter /k JA 

lagomäl 

Samtliga EC 
1 gg/år Sammanställning JA Stab 

~ 
Il> 
::1. 
~ .... 

X 

X 

X 

X 

X 

l'S:YIDti'OITörteCJming-aktuellt resultat 
~ 
Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Å!errapportering 

Kommentar 
~ ~ ~ eventuella Il> Il> Il> 
::1. ::i. ::1. avvikelser / 
~ ~ ~ 
N w "" åtgärder 

X Se tjänsteskrivelse 

X Se tjänsteskrivelse 

X Se tjänsteskrivelse 

X Se tjänsteskrivelse 

X 

X X 

Avser föregående kalenderår. 
Se tjänsteskrivelse 

X 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-17 

Handläggare: Frida Liljedahl/Emma Pihl 

Dnr: VN 000131/2015-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning av vägledningsdokument för biståndshandläggarna 
inom SOL, äldreomsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera väglednings

dokumentet SOL, äldreomsorg under 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden fattade i slutet av 2015 beslut om ett vägledningsdokument inom 
äldreomsorgen för biståndshandläggarna. Detta vägledningsdokument har följts upp under 
hösten 2017. I stort följer biståndshandläggarnas beslut om bistånd de riktlinjer som finns i 
vägledningsdokumentet. Avvikelserna är av en sådan karaktär att de ryms inom den individu
ella bedömning som alltid ska råda, alternativt att vägledningsdokumentet behöver 
uppdateras. 

Aktuellt 
Uppföljningen har gjorts utifrån de olika insatserna i vägledningsdokumenten. Där antalet 
ansökningar för en insats varit 50 eller färre under innevarande år har två ansökningar 
slumpmässigt valts och där antalet ansökningar för insatsen varit mer än 50 har fyra ansök
ningar slumpmässigt valts. I stort följer biståndshandläggarnas beslut om bistånd de riktlinjer 
som finns i vägledningsdokumentet. Det ska alltid finnas en individuell bedömning vilket gör 
att total följsamhet inte är relevant att eftersträva. Dock har det i uppföljningen visat sig att 
vägledningsdokumentet till det behöver uppdateras, då verksamheten hela tiden utvecklas, 
och förtydligas då det visat sig vara möjligheter till olika tolkningar av dokumentet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att ha ett vägledningsdokument borgar för en rättsäkerhet i bedömningarna av 
ansökningarna. 

Verksamhet 
Ett vägledningsdokument ger en tydlighet för verksamheten avseende den politiska 
ambitionsnivån och yttre ram för verksamheten. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Insatsanalys utifrån vägledningsdokument biståndshandläggning inom Vård och omsorg. 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 
2017-11-17 
Frida Liljedahl 

Insatsanalys utifrån vägledningsdokument bistånds
handläggning inom Vård och omsorg 

1 (1) 

Tabellen nedanför är en sammanställning om stickproven utifrån varje insats stämmer 
överens och är enhetliga med vägledningsdokumentet som antagits av vård och omsorgs
nämnden under 2015 (VN 2015-12-14, §99). 

Insatser Är beslutet enhetligt utifrån 
vägledningsdokumentet? 

Personlig omvårdnad Ja Nej 
Personlig hygien - -
På- och avklädning 2/2 
Förflyttningar 2/2 
Måltider och måltidsstöd 
- Måltider 4/4 
- Mål tidsstöd 2/2 
Egenvård 2/2 
Social samvaro 2/2 
Promenad och utevistelse 3/4 1/4 
Serviceinsatser 
Städning 4/4 
Tvätt/kläd vård 3/3 
Hushållssysslor /H usdjursomsorg 2/2 
Inköp och ärenden 4/4 
Matdistribution 4/4 
Trygghetslarm 4/4 
Tillsyn 2/2 
Trygghetsringning 2/2 
Stöd till anhöriga 
Avlösning 2/2 
Dagverksamhet för personer med demensdia-

2/2 gnos (dagvård) 
Ledsagning 4/4 
Kontaktperson 2/2 
Korttidsplats 
Korttidsvård 4/4 
Växel vård 2/2 
Vård- och omsorgsboende 
Särskilt boende 4/4 
Parboende 2/2 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000116/2017 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag till förbundsordning 
med bilagor samt medlemsdirektiv 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisionen, samt medlemsdirektiv, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för revidering och beslut 
2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. 

Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter. Genomgång 
av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med 
företrädare för medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således 
för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden. 
Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv från Medelpunkten. 
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Till kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, l<lippan, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga 

I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 framkom 
synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt 
reviderats och förtydligats på en del punkter: 

• Översyn av språket och vilka begrepp som används 
o Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar 

Q Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten 

o l<ompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för 
direktionen 

o Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva förbundets ändamål 
och syfte 

Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende: 

./ Budget, eget kapital 

./ Ansvar 

./ Resultatfördelning 

./ Medlemskommunernas styrning och insyn 

./ Inträde av ny medlem 

./ Likvidation och upplösning 

./ Ekonomisk reglering vid utträde 

Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd 
som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 

Vi ber nu respektive medlemskommun att fatta beslut om att anta förbundsordningen med 
tillhörande reglemente för direktionen (bilaga 1) och revisorerna (bilaga 2) samt 
medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet till Medelpunkten. 

Rima Axelson Alamin 
Ordförande direktionen 

Medelpunkten 
Viktoriagatan 4 
252 29 HELSINGBORG 

Jessica Alfredson 
Förbundschef 

vxl 042-19 85 50 
kundtjanst@medelpunkten.se 
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Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är kommunalförbundet Medelpunkten. Förbundet har sitt säte i 
Helsingborg. 

2 Medlemmar 

Medlemmarna i förbundet är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

3 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Angående uppsägning, utträde och likvidation se punkterna 16 
och 17. 

4 Ändamål 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Ledamot i direktionen ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av 
samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra 
år och räknas från och med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde 
året efter det allmänna valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt 
delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina 
arbetsformer i enlighet med särskilt reglemente, bilaga 1 till förbundsordningen. 

Presidium 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ett presidium med ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande på förslag från valberedningen enligt reglementet. En av de 
tre ordförandeposterna ska innehas av Helsingborgs stad i egenskap av största medlemskommun. 
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7 Revisorerna 

Förbundet skall ha 2 revisorer. Kommunfullmäktige i den vid årets ingång till befolkningen största 
och näst största medlemskommunen ska utse vardera en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revison sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. För revisorerna gäller 
reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av 

ledamot i direktionen 

förbunds med lems fullmäktige och kommunstyrelse 

revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

9 Kungörelser och andra t illkännagivande 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på Helsingborgs stads officiella anslagstavla. Tid och plats för 
budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

10 Budget, eget kapi tal och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 

lagen om kommunal redovisning. 

Budget 

Förbundets verksamhet finansieras genom hyresavgifter samt intäkter från försäljning av varor och 
tjänster. Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. Direktionen skall fastställa budgeten senast under november 
månad. Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten även fastställas av den 

nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå. 

Eget kapita l 

l<ommunalförbundets eget kapital skall vara 16 000 000 kronor. 

Årsredovi sning och uppföljning 

Direktionen skall senast den 31 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Vidare skall direktionen upprätta och översända 

delårsrapport till respektive medlemskommun 
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11 Ansvar 

Om förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder, är förbundsmedlemmarna skyldiga att 
reglera skulderna. Varje medlem ska skjuta till så stor del som svarar mot medlemmens andel i 
skulden. Medlemskommuns andel beräknas efter dess andel av de tre senaste årens totala 
omsättning. 

12 Resultatfördelning 

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till förbundets resultat utifrån sin procentuella andel av 
årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala omsättning. Föregående års 
resultat ska fördelas i sin helhet till medlemskommunerna utifrån deras andelar av det gångna årets 
totala omsättning. 

Direktionen beslutar om lämplig tidpunkt för denna fördelning, så att utbetalning av redovisat 
överskott sker vid tidpunkt då förbundets likviditetsbehov är tillfredsställt. 

13 Medlemskommunernas styrning och insyn 

Förbundet ska årligen till medlemskommunerna lämna följande rapporter: 

G Budget och verksamhetsplan 

e Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

0 Årsredovisning 

Härutöver ska förbundet löpande avlämna de rapporter över verksamhet och ekonomi som medlem 
efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 

medlemmar. 

Medlemmarnas samråd 

Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och 
vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen. 

Medlemsdirektiv 

Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje mandatperiod 
genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige . I direktivet anges bl.a vilken inriktning och 
utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur 
medlemmarna ska samverka. 

14 Arvoden och ersä ttningar t ill fö rtroendeva lda 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer ska utgå i 
enlighet med Helsingborgs stads vid var tid gällande regler om ersättning till förtroendevalda. 
Nivåerna på månadsarvode till ledamöter och ersättare motsvarar 9,25 % för ordförande, 4,5 % för 
vice ordförande och 1 % för ledamot/ersättare. Procentsatsen utgår från månadsarvodet till 
heltidssysselsatt kommunalråd. 
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15 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem 
ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna 
kommunen antas som medlem i förbundet. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 
förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 
överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen. 

Ny medlem ska tillträda förbundsordningen genom att förbundsordningen antas av den nya 
kommunens fullmäktige. 

16 Uppsägning och utträde 

En förbunds med lem har rätt att utträda ur förbundet. Utträde kan endast ske vid utgången av ett 
verksamhetsår, dvs den 31 december, med iakttagande av en uppsägningstid om minst 18 månader 
i förväg. När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar 
i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

17 Li kvidation och upplösn ing 

Om medlemmarna med kvalificerad majoritet beslutar att förutsättningarna att driva förbundet 

vidare inte längre föreligger skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidation skall varje medlemskommuns andel beräknas efter dess 
andel av de tre senaste årens totala omsättning. När kommunalförbundet trätt i likvidation skall 
förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen omvandlas till pengar genom försäljning 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs 
för en ändamålsenlig avveckling. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall denne till direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidation i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas beslut om 
vilken av kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst 

18 Ekonomisk reglering vid utträde eller likvidation 

Vid utträde ur förbundet förbinder sig utträdande medlems kommun att lösa de hjälpmedel som vid 
tidpunkten för utträdet hyrs av kommunen till bokfört värde med ett påslag om 25 procent på det 
bokförda värdet. Detta påslag innefattar dels värdet av hjälpmedelstillbehör som inte är upptagna i 
det bokförda värdet, dels de merkostnader som förbundet får i samband med utträdet. Om det 
framräknade värdet på de aktuella hjälpmedlen avviker från det andelsbelopp som utträdande 
kommun har rätt till ska mellanskillnaden regleras mot faktura. 
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19 Tvister 

Uppkommer tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall parterna söka lösa tvisten 
genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå överläggningar inom 30 dagar efter det att 
överläggningar påkallats. Försummas detta eller om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, 
avgörs tvisten genom allmän domstol. 

20 Ändring av förbundsordning 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning, med undantag av om ändringen gäller tillträde av 
ny medlem, ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att 
yttra sig över förslaget om förändrad förbundsordning. 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Bjuvs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Båstads 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Helsingborgs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Klippans 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Landskronas 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Perstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Svalövs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Åstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Ängelholms 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
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Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Örkelljungas 
kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning med bilaga 1 och 2 är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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Reglemente för direktionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 

1 Öve rgripande 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
liksom förbundsordning och detta reglemente. 

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos 
förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

2 Direktionens uppgift 

Direktionen ska 

• fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi 

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 

• se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt 

Förutom den rapportering som anges i Förbundsordningen punkt 13 ska direktionen vid anmodan 

rapportera till respektive medlemskommun hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är. 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

• Ledamot i direktionen 

• Medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

• Förbundets förtroendevalda revisorer 

3 Ekonomi 

Direktionen ansvarar fö r fö rbundets redovisning och medelsförvaltning. 

Direktionen ska 

• övervaka efterlevnaden av den fastställda budgeten och därvid se till att förbundets 

förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt 

• vårda och förvalta förbundets egendom väl och se till att förbundets behov av fö rsäkrings

skydd är tillgodosett 

e övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 
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Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt löne- och pensionsmyndighet 

och har hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet i egenskap av arbetsgivare och dess 

arbetstagare. I uppgiften ingår bl. a. 

anställningsärenden 

kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister 

löne-, anställnings- och pensionsvillkor 

beslut om stridsåtgärder 

arbetsmiljöansvar 

Direktionen ska ansvara för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens i förhållande till de 

fastställda målen. 

5 Speciella arbetsuppgifter 

Förbundsdirektionen är registeransvarig för de personuppgifter som direktionen för i sin verksamhet 

och förfogar över. Direktionen är arkivmyndighet. 

6 Samm ansättning 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare i enlighet med Förbundsordningen punkt 6. 

7 Ersättarnas tjä nstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett samman

träde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

I första hand ska förtroendevald från samma kommun som den förhindrade ledamoten tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättaren återgår då som ersättare. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt även vid sammanträde där ersättaren inte tjänstgör. 

Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt att delta I överläggningarna men har 

inte yrkande- eller beslutanderätt. 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande 
(presidium) vid mandatperiodens första sammanträde. Ordföranden skall leda, samordna och 
övervaka förbundets verksamhet i enlighet med förbundsordningen och detta reglemente. 
Presidiet biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter. Om varken ordförande eller 
vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen 
annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. 

Va/beredning, val av ordförande och presidium: 

Den avgående direktionen: 

e Ska utse valberedning och sammankallande efter förslag från presidiet. Valberedningen skall 
bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare kommuner vilka 
utses av direktionen. 

e Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 

o Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande 
direktionens första sammanträde. 

o Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt. 

e Under övergångstiden (från årsskifte efter att kommunala val är genomförda och fram till 
den nytillträdda direktionens första sammanträde) utgör de tre medlemskommunernas 
representanter som utgjort valberedning ett interimistiskt presidium. 

9 Tid och plats för sammanträde 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden för varje år. Sammanträde skall också 
hållas, när minst tre av direktionens ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. 
Tid för det första sammanträdet i en mandatperiod fastställs av den avgående direktionen. 
En begäran om extra sammanträde görs skriftligen och ställs till ordförande och ska innehålla 
uppgifter om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra 
sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförande. 

10 Kal lelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast sju kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. Ordförande beslutar i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
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För varje sammanträde låter ordföranden upprätta föredragnings lista, vilken om möjligt sänds ut 
samtidigt med kallelsen. Uppstår fråga om behandling av ärende som ej upptagit på 
föredragningslista, skall direktionen omedelbart efter utseende av protokolljusterare besluta, om så 
får ske. 

12 Ärendens beredning 

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas bereds och föredras i vederbörlig 
ordning. 

13 Protokollsan teckn ingar 

Ordförande ansvarar för att direktionen för protokoll vid sina sammanträden. Protokoll från varje 

sammanträde ska ställas till direktionens ledamöter och ersättare samt förbunds medlemmarnas 

styrelser och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll ska ställas till de kommunala nämnder, andra 

myndigheter och enskilda som berörs av beslutet i protokollet. 

14 Just ering av protokol l 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan direktionen justerar 

den. Bestämmelser om hur justering av protokoll ska tillkännages framgår av Förbundsordningen 

punkt 9. 

15 Reservat ion 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

16 Delgivning 

Delgivning av direktionen sker med ordförande eller med någon annan som direktionen bestämmer. 

17 Delegering av beslutanderätten 

Direktionen ska i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar till 

förtroendevalda och anställda (delegationsordning). 
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordförande 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen 

bestämmer. 

19 Förvaltningsledning 

Förvaltningsorganisationen leds av en verkställande chef som har befattningen förbundschef. 
Förbundschefen leder verksamheten närmast under direktionen och är inför direktionen ansvarig för 
verksamheten. 

20 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Reglemente för revisionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 

1 Revisionens formel la reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. God 
revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 

·uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges kommuner och 
landsting) 

2 Revisorernas anta l och organisat ion 

I förbundet ska finnas två revisorer. Revisorerna väljs enligt förbundsordningen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Uppdraget 
är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 
inledas med dubbla grupper revisorer. Revisorn från den största medlemskommunen är 
sammankallande för att leda sammankomster och sammanträden. 

3 Revisorernas ekonomi 

Ersättning till revisorerna utgår till revisorerna för egen tid enligt Helsingborgs stads regler om 
ersättning till förtroendevalda och för övrigt enligt nedlagda kostnader. 

4 Revisorernas sakkunniga biträden 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 Revisorernas arbetsformer 

Sammankallande kallar till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. Minnesanteckningar ska föras vid 
revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar 
upprättas. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokolletjusteras av båda revisorerna. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En skrivelse, eller 
motsvarande, i revisorernas namn i granslmingsarbetet fordrar att båda revisorer är eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande. 
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Revisionsberättelsen lämnas till samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige senast den 1 april varje 
år. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor 
efter att utlåtandet upprättats. Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till 
förbundets direktion. I revisionsberättelsen förtecknas avlämnade rapporter. 

7 Revi sorerna och direktionen 

Revisorerna och företrädare för direktionen ska ha regelbundna överläggningar, minst en gång varje 
år. Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

8 Revi sorern as arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. 

9 Änd ring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Medlemsdirektiv för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
1 Inledning 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 
Kommunalförbundet har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning. 

Av förbundsordningen punkt 13 framgår att förbundets ändamål och syfte ska beskrivs närmare i ett 
direktiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas 
fullmäktige. I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling verksamheten i 
förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur medlemmarna ska samverka. 

2 Syfte 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 

ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. 
Med hjälpmedel avses i detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild 
kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala 
konsumtionsvaror. 

3 Uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 
kommunerna har ansvar för. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan 
Region Skåne och kommunerna. 
Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling 
och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, 
rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 
Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 
möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 
full funktion. 

4 Målin riktn ing 

Förbundet ska utgöra en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en 

hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. Förbundet ska arbeta 

med samordning, inköp, service och utveckling på följande sätt. 

Samordning- Använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel 

används i så hög grad som möjligt och genom att underhålla hjälpmedlen så att de kan användas 
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under hela sin förväntade livslängd. Bedriva verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha 

en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella 

behov. Ett brett sortiment ökar också valmöjligheten för den enskilde samtidigt som det är 

ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel. 

Inköp- Kontinuerligt genomföra upphandlingar och avtalsuppföljningar för att upprätthålla en hög 

kompetens och kunskap. Genomföra upphandlingar på större volymer vilket ökar möjligheten till bra 

pris men också möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella villkor. 

Service- Ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som 

inger förtroende och som ger en positiv känsla. 

Utveckling- Vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens 

och ha en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. 

Nätverka för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och 

förskrivning. Delge medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper. 

5 Samverkan 

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är i Skåne delat mellan kommunerna och Region Skåne enligt 

särskilt avtal. För att hantera frågeställningar som rör ansvarsfördelningen finns en tillsatt 

sam rådsgrupp och en styrgrupp med medlemmar från både kommuner och Region Skåne. De 

kommuner som är medlemmar i Medelpunkten representeras av utsedd person med mandat att 

företräda medlemskommunerna. Medelpunkten har ett särskilt uppdrag att föra dessa frågor vidare 

till övriga medlemskommuner. Medelpunkten ska också utifrån uppdraget som 

hjälpmedelsverksamhet samverka med Kommunförbundet Skåne och delta i de nätverk som är 

aktuella inom området på regional och nationell nivå. 

6 Dia log 

Medelpunkten ska utifrån sin roll som hjälpmedelsverksamhet bjuda in till en god dialog med 

representanter från medlemskommunerna. 

Dialogen ska säkerställa en god samverkan mellan medlemskommunerna och Medelpunkten i frågor 

som rör förskrivningsprocess och hjälpmedelsfrågor. 

7 IT-stöd 

Medelpunkten ska tillhandahålla och förvalta gemensamt IT-system som ger stöd för 

hjälpmedelsförsörjningen. Medelpunkten ska rapportera relevant och tillförlitlig information om 

händelser och transaktioner till kommunerna tillsammans med överenskomna uppföljningar. 

Medelpunkten ska också ansvara för utbudsplanering för kommunerna på invånartjänsten 1177 .se. 

8 Upphandling av hjälpmedel 

Medelpunkten har i uppdrag att för medlemskommunerna göra de upphandlingar av hjälpmedel 

som behövs för att tillgodose medlems kommunernas behov. 

Syftet med upphandlingar är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men innefattar också krav på 

service, transporter och tillgänglighet. För Medelpunktens del görs upphandlingar av hjälpmedel 
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tillsammans med övriga hjälpmedelsverksamheter i Skåne via upphandlare på l<ommunförbundet 

Skåne. 

9 Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån goda ekonomiskt hållbara principer och sträva efter att ha 

resurseffektiva arbetsmetoder. Verksamheten finansieras genom hyresavgifter och de intäkter som 

kommer från försäljning av hjälpmedel och tjänster. 

Den ekonomiska styrningen av Medelpunktens verksamhet sker i huvudsak genom den budget och 

den treårsplan som direktionen fastställer under november månad. Budgeten som utgår från den 

förväntade utvecklingen i medlemskommunerna och de investeringar som kommunerna planerar 

innehåller resultatbudget med prissättning och bemanningsplan samt investerings- och 

likviditetspfan. 

9. 1 Ra pportering 

Förbundet ansvarar för att till medlemskommunerna löpande ge in: 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

Protokoll från direktionens sammanträden 

Förbundets verksamhetsplan och budget med kommande treårsplan 

Förbundets delårsbokslut och årsredovisning 

Revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förbundet ska i övrigt lämna medlemskommunerna den information om 

verksamheten som de begär 

9.2 Uppföljning 

Uppföljning av Medelpunktens verksamhet, målinriktning och ekonomiska utveckling görs 

kontinuerligt och rapporteras till direktionen enligt följande struktur: 

Månadsrapporten ska innehålla en resultatrapport, en balansrapport kommentarer till dessa och 

eventuella större händelser eller avvikelser. I rapporterna ska jämförelser göras mellan årets utfall, 

årets budget samt föregående års utfall. 

Tertiafrapporten utgör en förenklad delårsrapport, där samtliga konton är avstämda och 

periodisering har skett av alla större belopp. 

Delårsrapport som även innehåller en verksamhetsrapport samt en helårsbedömning av det 

innevarande året. Samtliga konton ska vara avstämda och periodisering ska ha skett av samtliga 

belopp. Rapporteras även till medlemskommunerna. 

Årsredovisning, med ett innehåll som motsvarar delårsrapporten, men med ytterligare uppgifter för 

att det gångna årets verksamhet ska kunna bedömas. Rapporteras även till medlemskommunerna. 
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10 Samråd 

Förbundets direktion ska minst en gång per mandatperiod bjuda in till medlemssamråd med syfte 

att diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter från medlemskommunerna med mandat 

att företräda medlems kommunen i dessa frågor. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på 

initiativ från någon av medlemskommunerna. 

Samrådet syftar också till att följa upp medlemsdirektivet samt i samband med detta överväga 

eventuell revidering av befintligt direktiv. 

När respektive fullmäktige har antagit medlemsdirektivet ska förbundet se till att direktivet fastställs 

av förbundsdirektionen. 

Detta medlemsdlrektiv har antagits av Bjuvs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Båstads kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Helsingborgs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av l<lippans kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Landskronas kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Perstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Svalövs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

. Detta medlemsdirektiv har antagits av Åstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Ängelholms kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Örkelljungas kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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l:irl BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-11-15 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Tj ä nsteskrive I se 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-07-01 - 2017-10-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

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

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

170817\fel! talet ka n inte representeras i angive t format.\ha 
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Ei verkställda beslut;avbrott och gynnande domar 

Kvartalsrapport av ej verkställda beslut från Båstad T \ 'Z. O/ '}-- - 01 -t:J ( - <?.., o t ?-- I0-3 / 
m Föregående I Nästa ~--;;mw 

tr:lf-:l rTO' Dokument (1) 

Ärendemening: 

Senaste aktivitetsdatum: 

Avd/Enh: 

Handläggare: 

Kontakter. 

Proj ekt: 

Ärendekategori: 

Inriktning: 

Beskrivning: 

Sekretess: 

Atkomstgrupp: 

Diarieenhet: 

Registreringsplan: 

På papper: 

Dossiernummer. 

Gallringskod: 

Processplan: 

Processplan ansvarig: 

Processtatus: 

Progress: 

Ärendereferenser 

Inspektioner 

Ärendenoteringar 

Fas: 

Bevakningsdatum: 

In/ Ut: 

Pro cessplan 

Ärende: 37868/2017 Skapad datum: 2017-10-13 Ärendestatus: Behandlas Typ: Ej verkställda beslutjavbrott och gynnande domar 

Filer i ärendet (OJ Externa kontakter Medhandläggare 

Kvartalsrapport av ej verkställda beslut från Båstad 

2017-1 0-13 15:23 

Sydöst/HS o Socialtjänst 1 

B Kaisu R Kull 

Förvaltning Verksamheten för Vård och omsorg Båstad 

Rapportör ~ Magnus Ohlsson 

Kvartalsärenden 

Socialtjänst 

Offentlig 

Alla 

Centralarkiv 

Ärendearkiv - Ärendearkiv 

Ja 

8.8.3 - Ej verkställda beslut - kvartal 

S - Sparas 

Ingång 

In 

Fler mappar T 

Ärendestart Ar. 

Kvartal: 

Län: 

Kommun: 

Stadsdel/Kommundel/ Nämnd: 

Beslut finns Sol ÄO: 

Avbrott finns Sol ÄO: 

Beslut finns Sol OF: 

Avbrott finns Sol OF: 

Beslut finns Sol IFO: 

Avbrott finns Sol IFO: 

Beslut finns LSS OF: 

Avbrott finns LSS OF: 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017 -11- 1 5 3 
DnrlLl.!/..Q2.QQf.. , 
J:: .. e.l..C..--::.7.:.~~-·- -

2017 

3 

SKÅNE LÄN 

BÅSTAD 

Kommunstyrelsen BÅSTAD 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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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 
21 maj 2018 
18juni2018 

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 format.\ ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-17 
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 17 november 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 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-11-17 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget 
-

Status(*1) 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen 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 behandlades i kommun-
Resursfördelningsmodell Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett fullmäktige 2017-10-18. 
inom Vård och omsorg. nytt förslag till resursfördelningsmodell inom Vård 

och omsorg när genomlysningen av verksamheten 
är utförd. 

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

1 (2) 

Till VN (*2) ,I 

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, § 56 
Ekonomisk konsekvens
analys av fler heltidstjäns
ter på bekostnad av tim
anställda inom Vård och 
omsor ... 
VN 2017-05-29, § 62 
Planering för nytt grupp
boende enligt LSS. 
VN 2017-08-24, § 85 
Genomlysningen av vård
och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun. 

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. 

VN 000063/2017 

VN 000136/2016 

Beslut från KS 2017-09-06, § 206: Förvaltningen 
får i uppdrag att under 2017 påbörja en förstudie 
för nvbvggnation av gruppboende enligt LSS. 
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 tiänstemannanivå. 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 

Vård och omsorg inväntar besked från 
Båstadhem. 

Fortlöpande information till nämnden 
sker under hösten 2017. 

Till VN 2017-11-27. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

2017 

December 
2017 

November 
2017 

December 
2017 

Ärendet behandlades i kommunfullmäktige I November 
2017-10-18. Handlingsplan presenteras 2017 
till VN 2017-11-27. 

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

2 (2) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-11-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
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). Av samtliga parter undertecknat avtal om patientnämndsverksamhet mellan 
Region Skåne och Båstads kommun 

b). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 19 oktober 2017 

c). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 10 oktober 2017 

d). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 7 november 2017 

e). Sammanträdesdagar 2018 för KF, KS och KS au 

f). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-10-17 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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Patientnämndens kansli 

Datum 2017 -10-31 

AVTAL 

Mellan Region Skåne och Båstads kommun har träffats följande 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

§ 1 
Patientnämnden Skåne åtar sig att åt Kommun bedriva patientnämnds
verksamhet i enlighet med den lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården som ersätter lag (1998:1656) om patient
nämndsverksamhet mm. och träder i kraft den 1 januari 2018 (prop. 
2016/17:122). 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den 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. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklirigen och hög patient
säkerhet i vården genom att hjälpa patienter att få den information de behöver 
för att kunna ta till vara sina intressen i vården, främja kontakterna mellan 
patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 
samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter. 

§2 
Patientnämnden Skåne förbinder sig att tillhandahålla och bekosta den 
patientnämndsinformation i form av broschyrer som ska finnas tillgänglig för 
allmänheten hos Kommunen. Kommunen ska se till att dess invånare och 
berörda verksamheter i Kommunen samt dess personal, inklusive 
verksamheter enligt avtal, f'ar information om Patientnämndens verksamhet, 
såväl genom spridning av ovan nämnda broschyrer som genom information 
på Kommunens webbsida eller motsvarande samt i den allmänna 
kommuninformation som kan förekomma. Information om Patientnämnden 
får utöver detta även ske på annat sätt. 

1 (3) 

Postadress: Patientnämndens kansli, Region Skåne 
291 89 Kristianstad 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

E-post: patientnamnden.kansli@skane.se 
www .skane.se/patientnamnden 
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Region Skåne 

2 (3) 

§3 
Kommunen och dess organ samt tjänstemän ska vara Patientnämnden Skåne 
behjälplig i sin handläggning av ärenden. Kommunen och dess organ samt 
tjänstemän ska snarast och utan kostnad ge nämnden den information och de 
svar som begärs och som nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter. 
Detta gäller även de privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård enligt 
avtal med Kommunen. 

§4 
Patientnämnden Skåne ska till Kommunen årligen eller efter begäran redovisa 
de ärenden som nämnden erhållit för handläggning i avidentifierat skick vad 
gäller anmälaren. Kommunen ska informera Patientnämnden om de åtgärder 
som vidtagits eller planeras vidtas i Kommunen för att förhindra upprepning 
av det inträffade som föranlett ärendet. 

§ 5 
Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för detta avtal. När part 
byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den 
andra parten. 

§6 
Detta avtal ersätter tidigare avtal och gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-
12-31. Om avtalet inte sagts upp av endera parten senast sex ( 6) månader före 
avtalstidens utgång förlängs avtalet med perioder om två (2) år i taget med 
likalydande uppsägningstid. 

Avtalet kan även under vissa omständigheter sägas upp i förtid enligt 
§ 8. Uppsägning ska ske skriftligen. 

§7 
Kommunen ska ersätta Patientnämnden Skåne för dess åtaganden enligt 
avtalet. Ersättningen utgörs av ett fast pris per kommuninvånare och ska 
erläggas, efter anmodan, den 31 juli varje år, baserat på invånarantalet den 
1 januari samma år. 

Ersättningen per kommuninvånare för 2018 uppgår till 0,28 kr (28 öre). 
Ersättningen räknas årligen upp med föregående års årsmedeltal för 
landstingsprisindex (LPIK), som fastställs av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och publiceras av SKL i mars varje år. Uppräkningen görs 
exklusive läkemedelskostnader, med föregående års ersättning som 
utgångspunkt. 

Exempel: Ersättningen per kommuninvånare för år 2019 kommer således att 
fastställas genom att 2018 års ersättning om 0,28 kr uppräknas mot av SKL 
fastställt LPIK för 2018. Ersättningen efter uppräkning multipliceras sedan 
med antalet kommuninvånare per den 1 januari 2019. Beloppet ska, efter 
anmodan, erläggas till Patientnämnden Skåne senast den 31 juli 2019. 
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Region Skåne 

3 (3) 

§ 8 
Uppkommer under avtalsperioden för endera parten väsentliga förändringar i 
förutsättningarna för avtalet, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är vardera 
part berättigad att begära omförhandling av avtalet som är direkt påkallad 
härav. Begäran om omförhandling ska framställas skriftligen. Om parterna 
inte nått en överenskommelse inom en (1) månad från begäran har den part 
som framställt begäran, oaktat vad som framgår av § 6, rätt att säga upp 
avtalet i förtid med 12 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska göras 
skriftligen och uppsägningstiden löper från det att den andra parten mottog 
uppsägningen. Ärenden som aktualiserats och inte hinner slutföras under 
uppsägningstiden ska fullföljas av Patientnämnden. 

§9 
Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning 
av avtalet ska i första hand lösas genom överläggning mellan Patient
nämnden Skåne och Kommunen och om så är behövligt därefter avgöras av 
allmän domstol. 

Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Kristianstad 2017-10-31 
För Patientnämnden Skåne 

Ann Toure 
Ordförande 

0f.i.~triit~.G;~4.Y.1~ .~ 
För Båstads kommUIQ..()/}-(/-/ € 
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liiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2017-10-19, 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 
Lena Nilsson, ersättare 
Bo Wendt, ordförande i kommunstyrelsen, del av mötet 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Henrik Andersson, sekreterare 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen. 

3. Nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv 
Bo Wendt, ordförande i kommunstyrelsen, har bjudits in till dagens möte. 
Det planerade vård- och omsorgs boendet i Förslöv diskuteras. Rådet anser att 
det ska finnas balkonger i varje lägenhet: marginell merkostnad till ett så stort 
bygge, som ska nyttjas 30-50 år framåt i tiden. Rådet föreslås att på nytt skriva 
ner sina synpunkter inför byggnationen i en skrivelse till kommunen. 

4. Gratis bussåkningför alla äldre i och inom Båstads kommun 

1 (3) 

Rådet är eniga om att detta är en bra ide. Det finns redan i t.ex. Ängelholm, 
Helsingborg och Örkelljunga. Även Laholm är på väg att införa det. Om åldern sätts 
vid 70, 75 eller 80 år kan diskuteras. Tord redogör kring antalet i de olika ålders
kategorierna. Totalt handlar det om cirka 2 000 personer som skulle beröras av 
detta. Räknat på cirka 75 resor per år och att knappt hälften av dessa personer 

· nyttjar det så landar vi på en årskostnad på ungefär 2 mkr. Smidigt med Jojo-kortet. 
Jätteviktigt att de äldre kommer ut och detta hade verkligen underlättat för många. 
Bo och Eddie lovar att ta upp ärendet på kommande budgetberedningsmöte. 
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Hur kommer gratisåkningarna redovisas i bussåkningsstatistiken? 
Eventuellt samarbete med grannkommunerna samt Pågatågen? 

2 (3) 

Bo menar att vi redan betalar my~ket pengar varj~ år ,ti!l. Skånetrafiken, cirka 4 mkr, 
och många av de som berörs nyttjai: färdtjänsten idag, vissa med ledsagare. 

Men det är svårt att få färdtjänst som det ser ut idag. Behovet av att få transport är 
stort och ökar hela tiden. Rädsla/oro över att för egen maskin ge sig ut i trafiken. 

5. Information från Vård och omsorg samt nämndens ordförande 
Eddie Grankvist informerar. · 

Budgetprognosen så här långt 2017 ser dyster ut: just nu cirka -15 mkr för Vård och 
omsorg. Nu försöker man bromsa upp detta allt vad man kan och förmår inom alla 
berörda enheter. 

Åsliden i Östra Karup har nu åter gått över i kommunens regi. Alla utom två i 
personalen har valt att fortsätta efter övertagandet. . 

Bassängen på Vårliden i Båstad: Dyrt att ha det kvar. Båstadhemtar över badet efter 
årsskiftet, vi får se vad som sker då. Förmodligen väntar stora renoveringsbehov. 
Eddie nämner, som en parentes, bad i 34-gradigt vatten kontra bad i havet när 
temperaturen ligger kring 13 grader. 

Tillfälliga vistelser: Många tillfälliga vistelser sommartid men säsongen ser ut att bli 
längre än vanligt, från maj till oktober. Största andelen hittar vi ute i Torekov. 
Den ekonomiska kompensationen från hemkommunerna är långt ifrån tillräcklig. 
Hemtagningsteamen kostar ofta dubbelt så mycket som den vanliga VO-personalen. 

Demensteamet: Nämnden har nyligen beslutat starta ett kommunövergripande 
demensteam, ett tvärprofessionellt team som ska verka i samtliga verksamheter 
där behov finns. 

Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor: Nämnden beslutade i april att 
semesterresor utomlands inte ingår i personlig assistans som utförs av Båstads 
kommun. Detta beslut överklagades och nu har Förvaltningsrätten meddelat att 
ärendet hamnar på Försäkringskassans bord. 

Ytterligare kommentar från Eddie kring hyran av skollokaler för matlagnings
kurser/snickerlutbildningar etc. Eddie menar att pensionärsföreningar eller 
motsvarande ska kunna vara där gratis. 

Mer pengar (aktivitetspengar) till SPF /PRO via KPR inför nästa år: cirka 15 000 kr. 
Ärendet ska behandlas politiskt innan årsskiftet. 

Anhörigmässan den 6 oktober var mycket väl genomförd. 

Eddie lovar att hjälpa anhörigföreningen med lokalbokning mm inför deras 
inbjudan den 23 november med en familjejurist kl. 13.30 - 16.00. 
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6. Uppföljning av nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Sekreteraren mejlar ut ett underlag inför nästa möte med KPR, då även vård- och 
omsorgschefen bjuds in för att berätta mer om detta. 

7. Genomgång av protokoll från föregående möte · 
Protokollet från mötet den 14 september godkänns och läggs till handlingarna. 
Kort kommentar om att det planerade vård- och omsorgs boendet i Förslöv skulle se 
sä lyxigt och dyrt ut, mot bakgrund av de bilder sorri arkitekten tagit fram i ett första 
utkast/skiss. Som nämnts tidigare så funderar rådet på att inom kort skriva ner sina 
synpunkter om detta vård- och omsorgsboende. 

8. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Vård- och omsorgsprogrammet: Sekreteraren mejlar ut detta till alla i KPR efter 
mötet. 

De bristfälliga matlådorna: förpackningen/innehållet. Eddie tar med sig frågan. 

Gunilla påminner om det viktiga arbetet med att försöka introducera alla äldre 
till att lära sig mobiltelefoni etc. 

Claes berättar att han enbart hört positiva kommentarer kring det nya trygghets
boendet vid Vårliden i Båstad. 

Karin berättar om de fortsatta osäkerheterna kring SPF:s hyrda lokal via kyrkan 
i Östra Karup. Eddie tar med sig frågan. 

Ingela berättar om SPJi'-mötet "En välplanerad äldreomsorg". Sekreteraren tar 
gärna emot underlaget från detta möte och skickar det vidare till alla i KPR. 

9. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 14 december kl. 09.30 i Ingrid-Marie. 

~ ~ti~} 'io-J. l , I 17; -- .~tli -~v 
Tar Kn tsson 
Ordförande 

~~ 
Henrik Andersson 
Sekreterare 

G2ac 
Claes Wastensson 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar ~Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-10-10, kl.17.00 -19.00 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Lena Jönsson, RBU 
Kerstin Hörup, SRF 

Jan Gunnarsson, NHR 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 

Sofia Nygren, sekreterare 

Frånvarande Britt-Marie Rosander, DHR 

Sven Nordström, Re11matike1före11i11gen i Nordvästra Skåne 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Ordföranden öppnade dagens möte. Hedvig Olofsson valdes att justera 
dagens anteckningar. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkändes. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

Åsliden är nu i kommunens regi. Alla utom två av personalen kommer att fortsätta i 
kommunens regi. Brukarna uppskattar kommunens mat. Vi har kö till våra boenden men 
den är inte jättelång. Kön till demensplatserna är dessvärre längre. 

1 (2) 

Assistansersättning diskuterades, se bilaga. Mycket av ansvaret läggs över på kommunerna. 
Båstads kommun utreder möjligheten att bygga ett eget LSS-boende. 

Båstads kommun och åtta andra kommuner har tillsammans med SKL sökt medel från 
Europeiska socialfonden till utbildning i digitalisering av vården. I nämnden har man tagit 
beslut om ett mobilt demensteam för att jobba samlat hemma hos brukaren. 

Nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv är antaget och om det inte överklagas kommer det 
att påbörjas efter årsskiftet. Arbetet med förskolan är redan påbörjat. 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

o Inget har hänt med rampen vid Turistbyrån. 
o Även rampen till församlingsgården är funktionsoduglig. 
o Entren till kommunhuset. Det är expedierat till parkingenjören. 
o Jan Gunnarsson har varit i kontakt med butiksinnehavaren. Rådet bestämmer sig 

för att skicka brev till Willys. 

För övrigt godkänns anteckningarna och läggs till handlingarna. 
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5. Uppdatering: p-platser vid Vårliden 

En boende på Vårliden har kontaktat ordföranden för att få hjälp med handikapplats. 

Ordföranden har pratat med Niklas Örning (13åstadhem, hyresvärd) . Den boendes önskemål 

om märkt P-plats närmare lägenheten har nu tillgodosetts. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 

o Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningens representant, rapporterade kort från 
Anhörigdagen. Relativt god tillströmning av besökare och ett mycket intressant 
föredrag avslutade dagen. Förhoppningsvis kan nästa års anhörigelag förläggas till 
annan veckodag och på biblioteket där anhörigdagen normalt brnkar förläggas. 

o Stationen är problematisk, då tre intressenter som ansvarar för olika delar av 
området. 

o Öppet hus med föreläsningar på fontänhuset i oktober. 
e Remiss: utbyggnad av Hotell Skansen. Synpunkter ska vara inne den 17 /11. Rådet 

bestämmer sig för att bjuda in planarkitekt Ermna Johansson till nästa möte för att 
diskutera planen. 

o Hålor i Strandpromenaden i närheten av Norrviken har uppmärksammats. 
o Saknas belysning på en del cykel vägar, tex Fogdarp. 
o Kungsbacka kommun har bestämt att handlare inte får sätta upp trottoarpratare. 

Rådet efterfrågar samma här. Ordförande ska framföra det till med trafikingenjör 
Andreas Jansson. 

o Turistbyrån diskuterades. Information gällande om dörröppnare har tillkommit och 
om dörrlisten tagits bort efterfrågdes. Ingen som visste. 

o Vägledningsdokument Socialpsykiatri skickades ut till ledamöterna tillsammans 
med anteckningarna från föregående möte. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 7 november klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

· Båstad den ; 1 oktober 2017 V lJ / 
.' i .u1 1/}'fd;rt/eli ·' t.~ l/jf'~ ~li{,; id t«Q.r ofia Nygren 

/ ' Ordförande/ <V''" Sekreterare 
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.av 2 

För att få en liten jämförelse så kostar de två senaste jobbskatteavdragen 

drygt 20 miljarder med tveksam effekt på sysselsättningen enligt experter. De 

totala jobbskatteavdragen på 100 miljarder har enligt Konjunkturinstitutet 

givet ca 100 000 jobb, dvs. en kostnad på 1 miljon per jobb. 

Den sänkta krogmomsen har enligt Konjunkturinstitutet givet ca 4 000 jobb, 

dvs . till en kostnad av 1,35 miljoner per jobb. 

Andra jämförelser (siffror för 2012): 

ROT och RUT kostade ca 17 miljarder 

Barnbidrag kostade ca 24 miljarder 

Föräldrapenning l<ostade ca 25 miljarder 

Ränteavdragen för lån !<ostade ca 25 miljarder 

Jag kan konstatera att väldigt få ifrågasätter dessa kostnader jämfört med 

LSS! 

Jag kan också konstatera att ett jobb inom LSS kostar betydligt mindre för 

samhället än de som uppstår via jobbskatteavdrag och sänkt krogmoms. 

Varför ifrågasätts då just LSS kostnaderna av politiker och media? 

LSS är ju en lönsam affär för staten och kommunerna! 

201 4-05-14 16:51 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-11-07, kl. 17.00 - 18.15 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet laka/avdelning Bjäre/Äsbo 

Karl Lundgren, FUB 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Sofia Nygren, sekreterare 

Frånvarande Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Jan Gunnarsson, NHR 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård- och omsorg och nämnden 

1 (2) 

--, ... -...,._ 

Ordförande Ingrid Edgarsdotter går igenom senaste nytt från Vård- och Omsorgsnämnden. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att redovisa kvantiteten av fysiska 
aktiviteter på vård- och omsorgs boende i kommunen. Den interna revisionen visar att det 
finns aktiviteter som främjar fysisk aktivitet varje vecka på vård- och omsorgs boende. I 
genomförandeplanen planeras individuella aktiviteter. Inom hemvården ges stöd och 
möjlighet till fysisk aktivitet i enlighet med sökta och beviljade insatser. 

Karl Lundgren, FUB framhåller vikten av fysisk aktivitet för människors välbefinnande. 

Nya vård- och omsorgs boende i Förslöv har ännu inte fått ett namn. 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Anteckningarna godkänns och läggs 
till handlingarna. 

5. Remiss- detaljplan Repslagaren 22 

Planarkitekt Emma Johansson är föredragande. Hotell Skansen vill bygga om sin entre och 
inlastningsplats. Området omkring hotell Skansen regleras av sju olika detaljplaner. Hotell 
Skansen och omgivande verksamheter har planer på ytterligare ett antal tillbyggnadsförslag. 
För att möjliggöra detta behöver en ny detaljplan upprättas. 

Rådets yttrande: Kommunala Handikapp Rådet förutsätter att gällande lagstiftning angående 
tillgänglighet på allmänmark, mått och markbeläggning, följs och tillgodoses. 
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6. Ledamöterna runt/övrigt 

- Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningens representant, rapporterar från Fontänhustet 
Båstads "öppet hus dag" den 12 oktober 2017. Den inleddes med rundtur i huset och 
därefter gavs det tre föreläsningar angående Fontänhusets historia, evidens baserad 
forskning av rehabiliterande effekter hos medlemmarna samt medlemmarnas egna 
historier om vägen till Fontänhuset. Hedvig berömmer Fontänhuset för bra 
genomförande och givande föreläsningar. 

- Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, berättar kort om den sociala verksamhet, med 
b.la. syverkstad, som hon bedrivit på Migrationsverkets asylboende Valhall Park Då 
asylboendet Valhall park har lagts ner kommer verksamheten att omlokaliseras till 
Grevie kyrkas församlingshem. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 5 december 2017 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 7 november 2017 

1'7} /}!n/V}df& 115vJ~ 
~nl! ~o~~r - Vafir;y,;g[}JJ -
Ordförande Sekreterare 

Sven Nordström 
Justerare 
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111, BÅSTADS 
<w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2017-11-08 22 av 31 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

KS § 259 DnrJ.f.o.~eJ.i. / 
1--oi. f-·· 

Dnr KS 001045/2017 - 901 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 ········· .1: .. -:: .. f. 00 ··············· 
Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i 
en sammanträdesplan. 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-18. 

1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 
2. Beslutet delges utbildnings-nämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och myndighetsnämnden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

93



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: KS 001045/2017 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

1 (1) 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och myndighetsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i en 

( sammanträdesplan. 

Följande datum föreslås för 2018: 

Månad Kommunfullmäktige Kommunst}rrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
(Onsdagar kl. 18.30) Onsdagar kl. 10.00 Tisdagar kl. 09.00 

(huvudregel) (huvudre,qel) 
Januari 2018-01-24 2018-01-10 2018-01-30 
Februari 2018-02-28 2018-02-14 2018-02-20 
Mars 2018-03-21 2018-03-07 2018-03-20 
April 2018-04-18 2018-04-04 2018-04-17 
Maj 2018-05-16 2018-05-02 2018-05-22 
Juni 2018-06-20 2018-06-07 --

Juli -- -- 2018-07-16 
Augusti -- -- 2018-08-21 
September 2018-09-19 2018-09-05 2018-09-18 
Oktober 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-23 
November 2018-11-21 2018-11-07 2018-11-20 
December 2018-12-19 2018-12-05 2018-12-18 

( Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium, ledningsgruppen, kommunkansliet, kommunstyrelsen. 

Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-10-17 

VA/ Oooo3S/ 
AN i< o fVl / "-O { 't-"f o o 
2017 - 1'/- Q .J Sida 1av5 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 17 oktober kl 9.00- 10.15 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Eddie Grankvist 

Anette Hallberg 

lzabella Dzanko 

Brittmarie Hansson 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

ERSÄTIARE 

Margit Johansson 

Alinda Zimmander 

Margit Johansson 

Irene Ebbesson 

Monica Pettersson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Signaturer 

t~ td/ 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

M 

s 
Bp 

s 
· s 

___. s 
M 

M 

s 

M 

s 
M 

Helsingborg 

Klippan 

Båstad 

Svalöv 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Bjuv 

Landskrona 

Bjuv 

Båstad 

Åstorp 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-10-17 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

Anette Hallberg 

§36- 42 

UNDERSKRIFTER 

:;ho~~~ · ····· ···· · ·· · · · ··· · ·· Sekreterare 

Jessica Alfredson 

Ordförande 1/!1::~111-····················································· 
I 

Justerande ... {-:/.~~.r:!~ .... ~~l('4i.r ............................................. . 
Anette Hallberg •7 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvoringsplats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

Direktionen 

2017-10-17 

Sammanträdesrummet, Medelpunkten 

Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av 5 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-10-17 

§ 36 Inledning och val av justerare 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

Upprop genomförs. 

Till justerare väljs Anette Hallberg, (S) Svalöv 

§ 37 Delårsrapport 2017 

Sida 3 av 5 

För perioden 20170101- 20170831 har Medelpunkten upprättat delårsbokslut. Denna omfattar 

verksamhetsberättelse med kommentarer till måluppfyllelse samt periodiserade balans- och 

resultaträkningar. Medelpunkten har fortsatt inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. 

Redovisningsprinciperna är desamma som under tidigare år. Delårsrapporten kommer efter 

direktionens möte lämnas t ill revisorerna fö r granskning. Revisionsrapporten behandlas sen vid 

direktionens möte i november. 

Direktionen beslutar 

att godkänna delårsrapport 2017 avseende utfallet under tertial 1 och 2 

att godkänna helårsbedömningen för hela år 2017 

att delårsrapport med helårsbedömning lämnas till revisorerna för granskning 

§ 38 Arbetet med treårsplan för 2018-2020 och budget för 2018 

Resultatbudget för 2018 ska, tillsammans med en treårsplan, fastställas vid direktionens 

sammanträde den 27 november. 

Arbetet har inletts och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som verksamheten 

har. Budgeten för 2018 kompletteras utifrån de kostnader som den kommande flytten innebär samt 

de förändrade förutsättninga r som verksamheten står inför med övertag av sänghanteringen, 

tillträde av Höganäs och ett sortiment. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

Signaturer 

lj 

,,, 
.,,f:.. 

•lf 

Utdrags bestyrkande 
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E;~nkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-10-17 

§ 39 Tilläggsavtal till hyreskontrakt på Makadamgatan 

Sida 4 av 5 

Information om planeringen inför den kommande flytten och de förberedelser som görs av lokalerna 

Utifrån beslutet att Medelpunkten från halvårsskiftet 2018 kommer att hantera sängarna i egen regi 

finns möjligheten att utnyttja optionsytan i hallen intill vilket vi bedömer vara en lämplig och bra 

lösning. Till detta finns en möjlighet att även hyra det entresol plan som finns tillgängligt ovanför. 

Det finns förslag om att detta utrymme kan användas för de hjälpmedelsom står i förråd ute i 

kommunerna och som efter teknisk service skulle kunna säljas till annan kommun. 

Utrymmet kan också innebära att vi kan hantera fler artiklar som hyresprodukter vilket är efterfrågat 

av flera kommuner. Förslagen är presenterade för representanter för kommunerna och responsen 

var positivt och att ett bredare hyrsortiment uppskattas. 

Direktionen beslutar 

att godkänna att förbundschef tecknar ett tilläggsavtal för de tillkommande ytorna 

§ 40 Mötesdagar 2018 

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2018. Presidiemötena behandlar den nyss avsiutade 

månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas. Förslag till dagar 

för presidiemöten är andra tisdagen i varje månad. Förslag till dagar för direktionsmöten är tredje 

tisdagen i månaden vid sex tillfällen, med undantag för februari då mötet hålls på en onsdag för att 

inte sammanfalla med regionfullmäktige . 

Direktionen beslutar 

att fastslå de föreslagna mötesdagarna för 2018 

I Utdragsbestyrkande Signaturer 
/ 

(/,Il-
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E~:nkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-10-17 
Sida 5 av 5 

§ 41 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyhe. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20170905 Tjänsteavtal §frankly medarbetarverktyg FC 

20170925 Tilldelningsbeslut Gånghjälpmedel 2017:03 FC 

§ 42 Övriga frågor 

i!pturer t//j 

• Margit Johansson, (M) Bjuv, ställer frågan om Höganäs kommuns de l i det 

borgensåtagande som kommunerna nu fattar beslut om. Enligt planeringen 

kommer låneansökan att lämnas till Helsingborg under 2017, efter att 

medlemskommunerna godkänt borgensåtagandena. Höganäs kommun 

tillträder först eher årsskiftet varför de inte tar del i borgensåtagandet. 

• Eddie Grankvist, {BP) Båstad, önskar att punkten godkännande av 

dagordningen läggs till på kommande kallelser. 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Tj ä nsteskrive I se 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2017-09-01 - 2017-09-30 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

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

1 (1) 
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