
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 18 december 2017. 

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

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Informationsärenden: 

a). Nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv: Lägesrapport 
(Bygg konsult Anders Hjert bjuds in kl. 13.00) 

b). Styrkort för bättre omsorg i Båstad 
c). Resultat av inspektion från Arbetsmiljöverket (Bilaga) 
d). Fontänhuset 
e). Ev. information från MAS/SAS 

4. Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2017 Jenny H. 

5. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg Ingrid 

6. Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften Ingrid 
för trygghetslarm 

7. Remiss - Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata --

8. Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten --
Plommonet i Båstad 

9. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --

10. Delgivningar --

11. Delegations beslut --

Båstad den 11 december 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~~ Henrik Andersson 
Sekreterare 

Besluts- Sidnr. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-27 

VN 28-32 

VN 33-42 

KF 43-44 

KS 45-49 

VN --

VN 50-52 

VN 53-69 

VN 70 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 
1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

Tjänsteskrivelse 

2. Marianne Mjöberg Eriksson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 22 december Id. 13.00 på kommunkansliet. 

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

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

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 

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

Datum: 2017-12-08 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Tj ä nsteskrive I se 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-12-11 
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). Nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv: Lägesrapport 
(Byggkonsult Anders Hjert bjuds in kl. 13.00) 

b). Styrkort för bättre omsorg i Båstad 

c). Resultat av inspektion från Arbetsmiljöverket (Bilaga) 

d). Fontänhuset 

e). Ev. information från MAS/SAS 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 

170116\fel! talet kan Inte representeras i angivetformat.\ha 

1 (1) 
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Dnr: VN 000127/2017-700 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Avdelningen för inspektion 

Helena Eneroth, 010-730 91 82 
arbetsmiljoverket@av.se 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning 

2017-11-24 2017 / 057364 

BÅSTADS KOMMUN 
VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH 
OMSORG 
269 80 BÅSTAD 

Resultatet av inspektionen 7 november 2017 

Ert orgallisationsnummer: 
Arbetsställe: 
Besöksplats: 
Besöks datum: 
Deltagare i inspektionen: 

212000-0944 
BÅSTAD KOMMUN, VO VÅRD OCH OMSORG 
VÅNGAVÄGEN2, BÅSTAD 
25 och 26 oktober, 7 november 2017 
Enrma Pihl, VerksamhetschefVård och omsorg 
Kristina Geiger, Kommunchef 
Eddie Grankvist, Ordförande i Vård och 
omsorgsnä:mnden 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal 
Irene Ebbesson, vice ordförande Vård och 
omsorgsnä:mnden 
Ola Andersson, HSKO Vision 
Marianne Malm, HR chef 
Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordförande 
Christina Palmkvist Wester, Samverkansansvarig 
Försäkringskassan 
Nils Olof Johansson, arbetsmiljöinspektör 
Helena Eneroth, arbetsmiljöinspektör 

Vi var hos er den 25 och 26 oktober och den 7 november 2017 och inspekterade 
ert arbetsmiljöarbete genom att besöka hemvården i Förslöv, Grevie, Torekov, V 
Karup och Häradsvägen och det särskilda boendet Almgården, samt 
förvaltningsledning, verksamhetsledning och politiker. Vid inspektionen såg vi 
en del som fungerade bra, men vi hittade också en del som ni behöver förbättra. 
I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister vi såg och de krav vi 
nu ställer. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med 
anledning av de brister och krav vi redovisar här. 

• hur ni har uppfyllt kraven 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats:www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

Sid 

1 (12) 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!l 

2017-11-24 2017 /057364 

• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017 /057364 i svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

INFORMATION 

Under 2017-2019 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av 
äldreomsorgen. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet 
arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna 
bransch för ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Brist 

Ni har centrala, skriftliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas men dessa är inte i tillräcklig grad kända av dem som berörs. Detta 
kan leda till att viktiga kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
I samband med inspektionsinsatsen framkom att enhetscheferna inom 
Äldreomsorgen inte känner till Båstads korrununs centrala rutiner för att 
undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller 
olycksfall för medarbetarna. De delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som genomförs av enhetscheferna inom Äldreomsorgen är skyddsrond av 
lokaler, undersökningar och i viss utsträckning riskbedömningar av 
vårdtagarnas boendemiljö samt en enkät om årlig uppföljning som begärs in av 

Sid 
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~ARBETSMILJÖ tlJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninQ 

2017-11-24 2017 / 057364 

HR. Det görs således i dagsläget inga undersökningar och riskbedömningar av 
arbetsmiljöfaktorer som erfarenhetsmässigt utgör risker för medarbetare inom 
äldreomsorgen såsom: 

" en samlad bild av belastningsergonomiska risker, dvs den totala fysiska 
belastningen för medarbetarna 

• organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer inkl förekomsten av starkt 
psykiskt påfrestande arbete. 

0 trafiken - förflyttning till och från vårdtagares ordinära boenden 
• mikrobiologiska arbetsmiljöfaktorer - smitta 
• kemiska arbetsmiljöfaktorer - tex i samband med städning, diskning, tvätt 

Krav 

1.1 Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att era chefer inom Äldreomsorgen, 
såväl inom hemvården som inom de särskilda boendeformerna, känner till och 
arbetar enligt de rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete som ni som 
arbetsgivare har fastställt. 

Se 5 och 6 §§ AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 . 

2 Kunskaper, befogenheter och resurser för systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Brist 

De sorh hät tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet i er 
verksamhet har inte i tillräcklig omfattning de befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens som krävs för att kunna utföra uppgifterna 
I samband med inspektionsinsatsen framkom att enhetscheferna inom 
Äldreomsorgen inte har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i 
arbetsmiljön eller hur de ska gå tillväga för att undersöka, riskbedöma och vidta 
åtgärder för normalt förekommande risker. Några undersökningar avseende 
medarbetarnas arbetsmiljö utöver skyddsrond av lokaler och medarbetarsamtal 
görs inte i dagsläget. 
Vidare har ni kontkatpersoner inom hemvården som ni beskriver ska 
genomföra undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön i de ordinära 
boendena. Enligt medarbetare och skyddsombud genomförs dessa 
undersökningar i varierad grad och omfattning. Kontaktpersonerna har inte fått 
någon utbildning/information om hur dessa undersökningar ska gå till eller 
hur man bedömer de risker man finner i samband med undersökningen. 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!l 

2017-11-24 2017 / os7364 

Underlaget/ checklistan som används för dessa undersökningar saknar flera 
viktiga aspekter i arbetsmiljön som behöver undersökas. Det saknas en rutin för 
hur detta arbete ska gå till. Kontaktpersonerna har inte fått denna 
arbetsmiljöuppgift skriftligen tilldelad men enligt vad som framkom i samband 
med inspektionsinsatsen är det enhetschefers och medarbetares uppfattning att 
kontaktpersonerna har denna arbetsmiljöuppgift. 

Om de personer som ska bedriva arbetsmiljöarbetet i organisationen inte har 
tillräckliga befogenheter, resurser eller kunskaper för de arbetsmiljöuppgifter de 
ska utföra i verksamheten minskar effekten av arbetsmiljöarbetet då risker 
kanske inte uppmärksammas eller kan åtgärdas. 

Krav 

2.1 Ni ska se till att de som har fått uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom er Äldreornsorgsverksamhet har de befogenheter, 
resurser och kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt den kompetens som 
krävs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Kunskaperna ska minst omfatta: 

" 
0 

0 

regler som har betydelse för er arbetsmiljö inom Äldreomsorgen, 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och olycksfall, 
metoder för undersökning och riskbedömning 
åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö för alla. 

b. Nfska aiilifa FOrefagshäls6vård eiler motsvarände sakkunnig hjälp med .. 
särskilda kunskaper inom områdena belastningsergonomi, organisatorisk och 
social arbetsmiljö, smitta samt våld och hot i arbetsmiljön när ni åtgärdar 
kravpunkten ovan. Vidare ska den ni anlitar ha särskilda kunskaper om 
metoder för undersökning och riskbedömning som lämpar sig för 
Äldreomsorgen. 

Upplysning 
Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser 
avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och 
kunskaper Med kompetens avses förmåga att omsätta kunskaper i det praktiska 
arbetet med arbetsmiljön. 

Se 6 § AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknini:i 

2017-11-24 2017 / 057364 

3 Verksamhetsanpassade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen 

Brist 

Ni saknar verksamhetsanpassade rutiner som beskriver hur ni ska arbeta med 
ert systematiska arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen vad gäller 
undersökningar och riskbedömningar. Ni har i Båstads kommun centrala 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ni beskriver i dessa rutiner 
att de olika verksamheterna ska anpassa rutinerna för att passa den 
verksamhetsspecifika arbetsmiljön och de risker som finns där. Ni kunde i 
samband med inspektionsinsatsen inte uppvisa eller beskriva rutiner för att 
undersöka och riskbedöma arbetsmiljöfaktorer som erfarenhetsmässigt utgör 
risker för medarbetare inom Äldreomsorgen. Tex så har ni kontaktpersoner 
inom hemvården som ni beskriver ska genomföra undersökningar och 
riskbedömningar av arbetsmiljön i de ordinära boendena. Enligt medarbetare 
och skyddsombud genomförs dessa undersökningar i varierad grad och 
omfattning. Kontaktpersonerna har inte fått någon utbildning/ information om 
hur dessa undersökningar ska gå till eller hur man bedömer de risker man 
finner i samband med undersökningen. Underlaget/ checklistan som används 
för dessa undersökningar saknar flera viktiga aspekter i arbetsmiljön som 
behöver undersökas. 
Vid inspektionen framkom också att ni saknar rutiner för hur städning ska gå 
till i de ordinära boendena som har städning som tilläggstjänst i biståndet. Era 
undersköterskor som utför städningen använder sig av den utrustning och de 
rengöringsmedel som finns i de ordinära boendena utan att veta om dessa är 
lämpliga ur en arbetsmiljösynpunkt. Ni har inte gjort någon bedömning av vare 
sig utrustning och rengöringsmedel eller av de belastn:ingsergonomiska 
aspekterna av arbetsuppgiften. 
Då arbetsmiljöförhållandenoch därmed risker kan skiljasig åt i hög grad inom 
kommunal verksamhet är det viktigt att varje verksamhet anpassar eller gör 
tillägg till de centrala rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att 
man säkerställer att man får en så fulltäckande bild som möjligt över kraven och 
riskerna i arbetet. Denna bild behöver sedan synliggöras för den nivå som 
tilldelar resurser så att krav och resurser hamnar i balans. En mer än tillfällig 
obalans mellan krav och resurser ökar riskerna för ohälsa eller olycksfall i 
arbetet. 

Krav 

3.1 Ni ska ta fram verksamhetsanpasade rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Äldreomsorgen i de fall där de centrala rutinerna inte 
är fullt ut tillämpbara eller behöver kompletteras. De rutiner som avses är 
rutiner som säkerställer att undersökningar görs av arbetsförhållandena och 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!l 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

2017-11-24 2017 / 057364 

därvid också bedö:mningar av riskerna för ohälsa och olycksfall. Av rutinerna 
ska framgå att undersökningarna ska göras i samband med att arbete på ny 
plats påbörjas, men också regelbundet och inför förändringar. Av rutinerna ska 
framgå att minst följande arbetsmiljöförhållanden undersöks: 

• belastningsergonomiska förhållanden (i samband med tex 
personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning, mathantering) 

• riskerna för våld eller hot om våld 
0 

• 
• 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (tex förekomsten av 
ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande arbete, arbetstidens 
förläggning, kränkande särbehandling) 
mikro biologiska hälsorisker (smitta) 
kemiska hälsorisker i samband med städning (inkl disk och tvätt) 

För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöförhållanden 
ingå: 

0 bilkörning och cykling i tjänsten 
.. undersökning av arbetsmiljön i ordinära boenden 

Av rutinerna för undersökning ska även framgå hur undersökningarna ska gå 
till, när de ska göras och vem som är ansvarig för att de blir gjorda. 

Av rutinerna ska också framgå att utifrån resultatet av undersökningarna ska 
bedömningar av riskerna för ohälsa och olycksfall göras. Riskbedömningen ska 

·· ·dnkumenteras skriftligtochdetskaavdenframgådels·vfikarisketnä ät; dels 
om riskerna är allvarliga eller inte. 

Av rutinerna ska framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen och 
riskbedömningen i en tidsatt skriftlig handlingsplan anger de åtgärder som ni 
anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte genomförs 
omedelbart. Av handlingsplanen ska också framgå vem som ska se till att 
åtgärderna genomförs. 

Av rutinerna ska också framgå att ni ska kontrollera de genomförda åtgärderna. 

Rutinerna ska vara skriftliga och Arbetsmiljöverket vill ta del av dessa. 

Se 4, 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 4, 5 och 6 §§ AFS 2012:02, 5, 9, 10, 11, 12 och 13 
§§ AFS 2015:04 samt 4 och 5 §§ AFS 2005:01. 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 

ARBETSMILJÖ 
~ VERKET 

Datum 

2017-11-24 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

4 Kunskaper belastningsergonomi och färdigheter förilyttningsteknik 

Brist 

Vår beteckninQ 

2017 /057364 

Era arbetstagare har inte tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar 
och arbetsrörelser/ hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas/vilka 
risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell 
hantering medför/ tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 

Krav 

4.1 Ni ska se till att era arbetstagare inom såväl hemvården som inom de 
särskilda boendeformerna har tillräckliga kunskaper om: 

" lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 
0 hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, 
0 vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig 

manuell hantering medför, och 
tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 

Ni ska även se till att era arbetstagare får instruktioner och möjlighet att träna in 
en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. 

b. Ni ska ta hjälp av Företagshälsovård eller motsavarande sakkunnig hjälp med 
särskilda kunskaper inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. 

Se 9 § AFS 2012:02 samt 7 § AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

5 Rutin för introduktion -Äldreomsorgen, hemvård och särskilda boenden 

Brist 

I samband med inspektionsinsatsen berättade ni att ni inom hemvården brukar 
ge sorrunarvikarier både teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet genom att 
erbjuda en veckas introduktionsutbildning och 3-4 dagars bredvidgång. Ni 
beskrev vidare att uppemot 25% av era sorrunarvikarier inte har möjlighet att 
delta i introduktionsutbildningen. Ni anställer medarbetare inom hemvården 
och de särskilda boendena under andra delar på året än inför sommaren och det 
varierar hur introduktionen för dessa medarbetare går till. Ni saknar 
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• ARBETSMILJÖ raJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin11 

2017-11-24 2017 / 057364 

verksarnhetsanpassade rutiner som bekriver hur introduktion av nya 
medarbetare eller medarbetare som återkommer efter längre frånvaro ska gå till. 

Bristande introduktion i arbetet kan medföra att det blir otydligt för den 
nyanställde vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet/ rollen, hur det ska utföras, 
fördelning av arbetsuppgifter mellan arbetsgrupper/ avdelningar samt hur 
arbete ska prioriteras. Dessa otydligheter kan medföra känslor av osäkerhet, oro 
och otillräcklighet. En annan konsekvens är att arbetsgivaren förlorar kontrollen 
över det egentliga arbete som utförs och därmed också över riskerna i 
arbetsmiljön, tex att krav och resurser för arbetet är i balans för medarbetarna. 
Det medför även att nya medarbetare återkommande själva måste lösa 
otydligheterna, vilket blir ett krav i sig som kan leda till ohälsa. Ytterligare en 
konsekvens av otillräcklig introduktion i arbetet och därmed oklarheter 
avseende arbetets innehåll och utförande är att det kan leda till 
samarbetssvårigheter och konflikter mellan medarbetare, vilket i förlängningen 
kan leda till förekomst av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Krav 

5.1 Ni ska se till att ni har verksarnhetsanpassade, skriftliga rutiner som innebär 
att medarbetare och chefer som är nyanställda, vikarier, som återkommer efter 
en längre frånvaro eller har fått nya arbetsuppgifter, får den introduktion och de 
kunskaper som är nödvändig/ a för att klara sitt arbete utan att riskera att 
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
Av rutinerna ska framgå att introduktionen ska anpassas efter arbetstagarens 
förutsättningar och säkerställa att berörd arbetstagare får tillräckliga kunskaper 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Av rutinerna ska vidare framgå att introduktionen ska innefatta information om 

............ de risker som finns i arbetet samt vilka rutiner och instruktionernom gäller i 
verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Av rutinerna ska också framgå vem som ska göra vad i introduktionens olika 
delar. Rutinen ska dokumenteras skriftligt. 

Se 5 och 7 §§ AFS 2001:01 samt 3 kap. 3 § AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

6 Kunskaper om arbetsmiljöförhållanden som kan innebära risker för våld eller hot om våld 

Brist 

I samband med inspektionen framkom att arbetstagarna inom hemvården ofta 
arbetar hemma hos vårdtagare med demenssjukdomar eller psykisk ohälsa och 
att det det förekommer att vård tagare är utåtagerande. Detta medför att 
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arbetstagarna riskerar att hamna i situationer som kan medföra våld eller hot 
om våld. Såväl skyddsombud som arbetstagare vittnar om att personalen i 
hemvården inte har tillräckliga kunskaper om demenssjukdomar och psykisk 
ohälsa för att så långt det är möjligt förebygga situationer som kan medföra 
våld eller hot om våld. 

Krav 

6.1 Ni ska vidta åtgärder som säkerställer att era arbetstagare inom hemvården 
har sådan utbildning/kunskaper och har fått sådan information samt 
instruktioner att de kan utföra arbetet på ett säkert sätt med hänsyn till risken 
för våld eller hot om våld. De åtgärder ni vidtar ska minst omfatta kunskaper i 
bemötande av personer med demenssjukdomar och personer med psykisk 
ohälsa. 

Se 4 § AFS 1993:02. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

7 Våld och hot - larmrutiner Äldreomsorgen 

Brist 

Ni saknar rutiner för att larmens funktion kontrolleras regelbundet och som 
innebär att era anställda övar åtgärder vid larm. 

Krav 

7.1 Ni ska åtgärda bristen. 

Se 3 och 7§§·AFS1993:02.· 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

8 Kunskaper om smittrisker - verksamhetsområde Vård och omsorg 

Brist 

I samband med inspektionsinsatsen framkom att ni inte i tillräcklig omfattning 
gett arbetstagarna utbildning och kunskaper om smittrisker i arbetet. 

Krav 

8.1 Ni ska se till att alla inom verksamhetsområde Vård och omsorg som utför 
arbete som kan medföra risker orsakade av smittämnen på arbetsplatsen ska få 
tillräcklig information om dessa risker och hur man ska undvika dem 
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Utbildningen ska ge kunskap om: 

" god hygienisk arbetsmiljöpraxis, inklusive verksamhetens rutiner för detta 
hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat material 

0 hur man använder säkra produkter för att skydda sig mot stick- och 
skärskador 

0 betydelsen av vaccinationer 
• hur man minskar risken för smitta om en oönskad händelse har inträffat. 

Se 14 och 22 §§ AFS 2005:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

9 Kemiska arbetsmiljörisker - förteckning, säkerhetsdatablad 

Brist 

Ni saknar förteckning och säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som 
hanteras i verksamheten. 

Krav 

9.1 a. Ni ska ta fram en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i 
verksamheten, såväl vid de särskilda boendena som i hemvården. Av 
förteckningen ska framgå på vilket sätt kemikalien används i er verksamhet, 
vilka riskerna med kemikalien är samt vilka skyddsåtgärder som krävs vid 
hanteringen. 

b. Ni ska ta fram säkerhetsdatablad för de kemiska.produktersomhanteras i 
verksamheten. 

Se 6 och 7 §§ AFS 2011:19. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

10 Tillbudsrapportering - kunskaper 

Brist 

Vid inspektionen framkom att det rapporteras väldigt få tillbud i er verksamhet. 
Det var, hos en del av arbetstagarna, oklart vilka tillbud eller situationer som 
ska rapporteras till arbetsgivaren och på vilket sätt. Man har inte tillräckligt 
diskuterat vid vilka förhållanden eller situationer i verksamheten som man bör 
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göra en tillbudsanmälan. Vid mspektionen gavs exempel på tillbud som skulle 
kunna ses som riskförhållanden som inte rapporterats. 

Krav 

10.1 Tillbudsrapportermg - kunskaper 

Ni ska se till att arbetstagarna får kunskaper om 

.. 

.. 
.. 

att de ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet till 
arbetsgivaren 

vad de ska rapportera som tillbud, ohälsa och olycksfall 
hur de ska rapportera 

Se 7 och 9 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Se 7 och 9 §§ AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmanmg till er att åtgärda de 
brister och risker som vi såg vid mspektionen. Kraven är ställda utifrån vår 
tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni mte åtgärdar bristerna och 
riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som 
beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas 
med vite, vilket betyder att den som mte följer föreläggandet kan tvmgas 
betala en summa pengar. 

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller mte får lov att göra en viss handlillg. Ett förbud kan förenas med 
vite, vilket betyder att den som mte följer förbudet kan tvmgas betala en 
summa pengar. 
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Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats 
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Helena Eneroth 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
emma.pihl@bastad.se 
kris tina. geiger@bastad.se 
eddie. grankvist@bastad.se 
ingrid.pihlsgard@kommunal.se 
irene.ebbesson@bastad.se 
bo.wendt@bastad.se 
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Avdelningen för inspektion 

Helena Eneroth, 010-730 91 82 
ar betsmiljoverket@av.se 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning 

2017-11-24 2017 / 057871 

BÅSTADS KOMMUN 

269 80 BÅSTAD 

Resultatet av inspektionen 7 november 2017 

Ert organisationsnummer: 
Arbetsställe: 
Besöksplats: 
Besöksdatum: 
Deltagare i inspektionen: 

212000-0944 
BÅSTAD KOMMUN KOMMUNKONTOR 
V ÅNGA V AGEN 2, BÅSTAD 
25 och 26 oktober, 7 november 2017 
Emma Pihl, VerlsamhetschefVård och omsorg 
Kristina Geiger, Kommunchef 
Eddie Grankvist, ordförande Vård och 
omsorgsnämnden 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal 
Irene Ebbesson, vice ordförande Vård och 
olllsorgsnänlllden 
Ola Andersson, HSKO Vision 
Marianne Malm, HR chef 
Christina Palmkvist Wester, Samverkansansvarig 
Försäkringskassan 
Bo Wendt, ordförande Komunstyrelsen 
Nils Olof Johansson, arbetsllliljöinspektör 
Helena Eneroth, arbetsllliljöinspektör 

Vi var hos er den 25 och 26 oktober och den 7 november 2017 och inspekterade 
ert arbetsmiljöarbete genom att besöka hemvården i Förslöv, Grevie, Torekov, V 
Karup, Häradsvägen och det särskilda boendet Almgården samt 
förvaltningsledning, verksamhetsledning och politiker. Vid inspektionen såg vi 
en del som fungerade bra, men vi hittade också en del som ni behöver förbättra. 
I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister vi såg och de krav vi 
nu ställer. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med 
anledning av de brister och krav vi redovisar här. 

0 hur ni har uppfyllt kraven 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverkel@av.se •Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 
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• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna . 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017 /057871 i svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

INFORMATION 

Under 2017-2019 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av 
äldreomsorgen. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet 
arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna 
bransch för ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Rutiner för undersökning, riskbedömning och 
åtgärder 

Brist 

Ni saknar rutiner som innebär att ni fortlöpande undersöker 
arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er 
verksamhet för såväl chefer som övriga arbetstagare. 
Se bristbeskrivning avseende arbetsbelastningen för chefer inom 
verksamhetsområdet Vård och omsorg under punkt 2 i denna skrivelse. 
Se bristbeskrivning avseende arbetsbelastningen för medarbetarna inom 
hemvården under punkt 3 i denna skrivelse. 
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Krav 

Datum Vår beteckninll 

2017-11-24 2017 / 057871 

1.1 a) Ni ska se till att ni har rutiner, som innebär att ni fortlöpande undersöker 
arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er 
verksamhet. 
Rutinerna ska säkerställa att minst följande faktorer omfattas av 
undersökningen: 

0 

• 
• 

Kraven i arbetet för såväl chefer som övriga arbetstagare. 
Om resurserna för arbetet är anpassade kraven. 
Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa . 
Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande. 

0 . Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

Rutinerna ska också säkerställa att följande faktorer omfattas av 
undersökningen. 
Om chefer och övriga arbetstagare har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särsldlda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Rutinerna ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Av rutinerna ska framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen bedömer 
om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska också 
framgå att riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå om 
riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska också se till att ni har en rutin som innebär att ni, utifrån resultatet av 
riskbedönmingen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan anger de åtgärder som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs 
omedelbart. I planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Ni 
ska även se till att ni har en rutin som innebär att de genomförda åtgärderna 
kontrolleras. 

Upplysning och råd 
Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 
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systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut. 

Med krav menas de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. 
Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska 
och sociala förhållanden. Kraven kan också vara kognitiva, emotionella och 
fysiska. 

Med resurser avses det i arbetet som bidrar till att antingen uppnå mål för 
arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder eller 
arbetsredskap, kompetens eller bemanning, rimliga och tydliga mål, 
återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet, socialt stöd från 
chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning. 

För att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver 
orsakerna till riskerna identifieras. Genom att påverka orsakerna till riskerna 
kan dessa minskas. Handlingsplanen med planerade åtgärder bhr lättare att 
förstå och använda om åtgärderna beskrivs steg för steg, tydligt och konkret. 

Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 9, 10, 11, 12 och 13 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § 
AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

2 Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning för chefer inom Vård 
och omsorg 

Brist 

Ni har inte undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era chefer 
inom verksamhetso1mådetVårdochomsorg: ··· · · 
I samband med inspektionsinsatsen framkom att era enhetschefer inom 
Hemvården upplever en hög arbetsbelastning. En mycket stor del av 
arbetstiden går åt till rekryterings och bemanningsfrågor och de har svårt att 
hinna utgöra ett tillräckligt stöd för sina medarbetare. En av enhetscheferna har 
43 st fast anställda medarbetare och utöver det också ett antal timanställda. 
Verksamhetschefen för Vård och omsorg har 17 st underställda varav 13 är 
direktrapporterande enhetschefer. Verksamhetschefen uppger att 50% av 
hennes arbetstid är allokerad till politiker och att hon inte hinner utgöra det 
stöd för sina enhetschefer som de behöver. 
En del av de brister som verksamhetschef, enhetschefer och skyddsombud 
beskriver i samband med inspektionsinsatsen och som de anser bidrar till den 
höga arbetsbelastningen är: 
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0 Sommargäster som bor i Båstad korrrrnun under allt större delar av året och 
har beviljade hemvårdinsatser sin hemkorrrrnun. De kommer ofta med kort 
varsel, eller ändrar sin vistelselängd med kort varsel. Förutsättningarna för 
att ge omvårdnad är många gånger mycket svårare i en trång sommarstuga 
än i det riktiga boendet i hemkorrrrnunen och ändå kopieras insatserna utan 
att på nytt bedömas enligt förutsättningarna i sommarhemmet. Det händer 
även att vårdtagare som bor på särskilda boenden i sin hemkommun 
kommer till Båstads kommun på sommaren och ska ges omvårdnad i 
sommarhemmet utan de förutsättningar som finns på särskilda boenden i 
form av tex utrymme och hjälpmedel. Enligt enhetscheferna tar det mycket 
tid och är komplicerat att planera och genomföra hemvårdsinsatserna för 
sommarboende. I dagsläget uppgår hemvårdsinsatserna för sommarboende 
till 3250 timmar och denna siffra är ökande. Enhetscheferna beskriver att de 
utöver sin egen enhet täcker en kollegas enhet under semestern och 
samtidigt försöker få hela organisationen kring sommargästerna att 
fungera. Enhetscheferna uttrycker att situationen som de befinner sig i på 
sommaren är omänsklig . 

0 Stora svårigheter att rekrytera personal till Äldreomsorgen under hela året 
och särskilt inför sommarperioden. 

• Grundbemanningen räcker inte till. Det saknas personal för att täcka 
behovet av hemvårdsinsatser. Detta beror enligt enhetschefer och 
skyddsombud bla på att arbetsgivaren räknar tillgängliga timmar per 
medarbetare felaktigt då man räknar på 25 semesterdagar per medarbetare 
trots att 73 % av medarbetarna har 31 semesterdagar. Flera 
hemvårdsinsatser genomförs med dubbelbemanning då arbetet inte kan 
utföras ensam pga belastningsergonomiska risker eller risker för våld eller 
hot om våld eller då arbetsuppgiften är starkt psykiskt påfrestande. Ingen 
dubbelbemanning är inräknad i grundbemanningen vilket ytterligare 
bidrar till att personalen inte räcker till för att täcka behovet av 
hemvårdsinsatser. Enhetscheferna inom hemvården använder upp till 70% 
av sin arbetstid för rekryterings/bemanningsfrågor. 
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• Enhetscheferna rapporterar i ett flertal olika system och de beskriver att IT 
systemen inte fungerar felfritt. De upplever också att IT stödet brister, både 
avseende tillgänglighet och förmåga att lösa problemen som uppstår. 
Enhetscheferna beskriver vidare att HR stödet som köps in från 
Helsingborg inte utgör det stöd som de behöver i personalflönefrågor. 

Enhetschefer och verksamhetschef beskriver att de ägnar sig åt mycket som 
ligger utanför själva kärnuppdraget och att de upplever att detta har sin grund i 
att verksamheten/budgeten är underdimensionerad. För få chefer, för låg 
grundbemanning, för lite tid och pengar till kompetensutveckling leder till att 
de "släcker bränder" istället för att ägna sig åt att stödja och utveckla 
verksamheten och dess medarbetare. Denna bild delas av 
huvudskyddsombuden. 

De stora utmaningarna i Vård och ornsorgsverksamheten i Båstads kommun 
med ett ekonomiskt underskott och en högre andel äldre i befolkningen än i 
övriga riket föranledde en genomlysning av verksamheten gjord av extern 
kompetens våren 2017. Slutrapporten från 24 augusti 2017 visar att 
verksamheten har färre anställda än rikssnittet och att betydande delar av 
verksamhetens underskott kan förklaras av att kostnader helt saknas i budget 
eller enbart delvis ingår i budgeten. Ett arbete är påbö1jat med att komma till 
rätta med delar av de brister som beskrivs ovan. 

Om arbetstagarna har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för 
att hantera arbetsbelastningen och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. 

.. ········--·-·. 

Krav 

2.1 
a) Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende 
på organisatoriska och sociala faktorer för samtliga chefer i er Vård och 
omsorgsverksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

• Kraven i arbetet för såväl enhetscheferna som för verksamhetschefen. 
" Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 

Undersökningen ska också omfatta om enhetscheferna och verksamhetschefen 
har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
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2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 

Vår betecknini:i 

2017 /057871 

3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Undersökningen ska därutöver omfatta om enhetscheferna och 
verksamhetschefen känner till vilka befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem 
som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. 

c) Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av krav a och b. 

d) Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla krav a och b. 

Se 8och10 §§ AFS 2001:01, 9och10 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

3 Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning Hemvården 

Brist 

Ni har inte tillräckligt undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era 
arbetstagare. 
Ni genomför en typ av undersökningar av era vårdtagares situation och får 
därmed en del information om vilka arbetsmiljöförhållanden som kan utgöra 
risker för ohälsa och olycksfall för era medarbetare. Men utöver checklistan hos 
vårdtagaren och en skyddsrond av lokaler (Bjäredalen) görs inga 
undersökningar av arbetsmiljön för era medarbetare. 
I samband med inspektionsinsatsen beskriver enhetscheferna att bemanningen 
aldrig riktigt räcker till för dagpersonalen, mest märkbart är detta på kvällsturer 
och helgturer. 
Brister/möJ1iga orsaker till hög arbetsbelastning som verksamhetschef, 
enhetschefer, arbetstagare och skyddsombud beskriver i samband med 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!l 

ARBETSMILJÖ 2017-11-24 2017 /057871 

• VERKET 

inspektionsinsatsen är: 

e Låg grundbemanning, antalet tillgängliga timmar räcker aldrig riktigt till 
för de insatser som ska genomföras. 

° Felaktig uträkning av semesterdagar vilket ger färre tillgängliga 
arbetstimmar i praktiken jämfört med i planen 

0 Tiden som får läggas hos varje vård tagare utgår inte från faktiska data och 
tidsåtgång utan ifrån antaganden om schablontider. Chefer, medarbetare 
och skyddsombud upplever att schablonerna har satts utifrån att passa en 
budget istället för att återspegla den faktiska tid som behövs för insatserna. 

0 Tiden för att förflytta sig till och från vårdtagare är inte inräknad i själva 
arbetstiden utan ingår i sk kringtid tillsammans med möten, 
dokumentation, kompetensutveckling etc. Kringtiden utgår inte heller den 
utifrån faktiskt uppmätt tid. Chefer, medarbetare och skyddsombud 
upplever att kringtiden är för lågt satt vilket också ses då denna tid ligger 
under det i tidssystemet inrapporterade antalet arbetade timmar. 

• Dubbelbemanning är inte inräknat i tiden som finns tillgänglig bland 
medarbetarna. Det är räknat på singelbemanning trots att 
dubbelbemanning är vanligt pga fysiskt eller psykiskt krävande insatser 
eller förhöjd risk för våld eller hot om våld i samband med en insats. 

• Bristande kunskap och kompetens i belastningsergonomi, 
förflyttningsteknik, kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa 
vilket gör att arbetsuppgifter blir svårare och kan ta längre tid än vad som 
är tänkt. 

Sid 
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• ARBETSMILJÖ tlJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår belecknin!l 

2017-11-24 2017 / 057871 

0 Arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget och därmed utanför det 
som personalen är utbildad för att göra förekommer, som tex 
tilläggstjänsten att städa i ordinära boenden, samt att tvätta, byta däck och i 
övrigt ta hand om de bilar som används i hemvården. 

I samband med :inspektionsinsatsen framkom också att nattpersonalens 
arbetsbelastning i än mindre grad, än vad som ovan beskrivs, är undersökt. 
Insatserna hos vårdtagarna på natten finns inte med i några 
genomförandeplaner. Insatserna planeras inte i Alfa-E systemet som de gör för 
dagpersonalen. Nattpersonalen deltar :inte i teammöten. Skyddsombuden 
beskriver en arbetssituation som präglas av ovisshet. Nattpersonalen erbjuds 
inte rnedic:inska kontroller och precis som för dagpersonalen har de bristande 
kunskap och kompetens i belastn:ingsergonomi, förflyttningsteknik, kunskap 
om demenssjukdomar och psykisk ohälsa. 

Efter den genomlysning av Vård och omsorgsverksamheten som Båstads 
kommun lät göra våren 2017 har ett arbete med att komma tillrätta med vissa av 
ovan beskrivna brister påbörjats. 

Om arbetstagarna har hög arbetsbelastn:ing och resurserna inte är anpassade för 
att hantera kraven i arbetet och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. 

Krav 

3.1 
a) Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena för dag och 
nattpersonal i Hemvården med avseende på organisatoriska och sociala faktorer 
i er verksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

" 
• 
0 

.. 

0 

Kraven i arbetet för dag- och nattpersonal i Hemvården 
Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven . 
Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa. 
Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande. 
Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

Sid 
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• ARBETSMILJÖ 
ti) VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår be!ecknin!l 

2017-11-24 2017 / 057871 

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 
Undersökningen ska därutöver omfatta om arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem 
som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. 

c) Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av krav a och b. 

d) Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla krav a och b. 

Se 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 9, 10, 11, 12 och 13 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § 
AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de 
brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår 
tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och 
riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som 
beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas 
med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas 
betala en summa pengar. 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beleckninri 

2017-11-24 2017 / 057871 

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med 
vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en 
summa pengar. 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats 
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Helena Eneroth 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
kristina.geiger@bastad.se 
eddie.grankvist@bastad.se 
ingrid. pihls gard@ko:mmunal.se 
irene.ebbesson@bastad.se 
bo.wendt@bastad.se 

Sid 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 
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 
Kommunkontoret 

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

1 (1) 

-28-



I 
N 
co 
I 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

. . - . . 
-- ·- I I ~ 

Dnr V.lf..0..QQ.QQ?-
.::k0 .. l3:.:::.~.ö.:f._ 

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 
219 424 

0 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan ·- Nov 17 
minustecken står för högre 

kostnad än .budget 

5 627 

42 

-5 256 

-4 348 

-318 

-47 

-4 481 

178 

2 071 

-6 533 
-6 533 

0 

PROGNOS, tkr 
(årsavvikelse 
.mot budget) 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

5 750 

-250 

-5 055 

-4450 

-90 

100 

-6 000 

-490 

1 370 

-9 1'15· 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

Beställare 

HemvårdspE!ng 
- Hemvårds peng X antalet hemvårdstimmar, omvårdnadsavgifter från vård- och omsorgstagare 

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

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

Resulta.tenheter (utförare) 

Hemvård 
- Samtliga intäkter och kostnader för utför.are av hemvård 

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

Ram 

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

Myndighetsenheten 
- Biståndshandläggare, del av 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 funiionshandikapp eller psykisk funktionsnedsättnin[;! 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 blockuthyrnlngen av lägenheter i särskilt boende. 
- Lokalkostnader inom Vård och omsorg. 
- Nattpatruller ordinärt boende, frygghetstelefoner och nyckelgömmor. 
- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd. 
- Demensteam irikl. demenssamordnare och vårdhund 
- Dagvård SOL (Lyan) 
- Mottagningsteam hemvården 
- Måltidsavgifterna från v;3rd- 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 2 300 timmar. Hemvårdstimmama 
uppskattas till ca 140 700 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett prognostiserat 
överskott om 4,9 ml<r. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 850 tkr. 

Köp av boendedygn prognostiserar ett underskott om 250 tkr, beträffande ett antal externa 
korttidsplatser under perioden november och december. 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 awikelse uppgår till -14,6 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 
faktisl<t 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. 

lhtroduktion 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 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, vill<et 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 3,4 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vill<et innebär lägre intäkter för utförarna (ca -430 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 slutfördes under året 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 
860 tkr i underskott. Under sommaren har en hyrsjuksköterska arbetat under fyra veckor vilket är 
avsevärt mindre än föregående år. För tekniska hjälpmedel prognostiseras en positiv avvikelse om ca 
370 tkr, vilket är ett resultat av årets processkartläggning. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om ca 1,4 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: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000138/2015-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 att göra en 
utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de kommande fem åren vad det gäller 
vård- och omsorgs boende, för personal och andra aktiviteter. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det totala lokalbehovet från 2018 - 2025 i en 
långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Samhälle 
Ta hänsyn till den demografi som är i Båstads kommun. Omvärldbevaka vad som händer inom 
vård och omsorg och ta nytta detta i egna kommunen. 

Verksamhet 
Samarbete ska finnas med olika verksamheter inom kommunen för att kunna planera för 
framtiden, till exempel lämplig mark för nybyggnad av vård- och omsorgs boende, lämpliga 
lokaler för vård och omsorgs verksamheter. 

Ekonomi 
Behovet för att bygga fler vård- och omsorgs boende måste finnas med i kommunens 
ekonomiska beräkningar för framtiden. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 
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ÄLDREOMSORG 
Vården och omsorgen för äldre kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och effektiviseras. 
Gränserna för vilken vård som kan ges hemma i stället för på sjukhus förflyttas ständigt. Med ny 
teknik och med rätt stöd och utbildning kan enskilda i större utsträckning sköta sin behandling 
själva. Även om vi med all säkerhet kan säga att teknik och metoder i äldreomsorgen och hälso
och sjukvården kommer att fortsätta att utvecklas och effektiviseras är det svårt att uppskatta 
hur stor betydelse dessa kan förväntas få för äldreomsorgens övergripande strukturer fram till 
2025. Att våga utmana och tänka utanför den egna organisationen för att tillgodose äldres behov 
av vård och omsorg blir allt viktigare. 

Särskilt boende för äldre 
Nuläge 
Personer som genom en beviljad biståndsansökan flyttar in på ett vård och omsorgs boende har 
ett vårdbehov som är så omfattande att behovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte 
längre kan tillgodoses i ett ordinärt boende. Medelåldern för de som idag bor i vård och om
sorgsboende är 87,2 i Båstads kommun och 86,1 i riket. I genomsnitt bor den enskilde 619 dagar 
i vård och omsorgs boende i kommunen, i riket 739 dagar. Kommunen har ansvaret för hemsjuk
vård i särskilda boende upp till läkarnivå. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
finns dels boende med inriktning mot somatiska sjukdomar samt inriktning mot kognitiv ned
sättning. 

Båstad 
I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket gav 46 nyrenoverade lägenheter. 
Boendet är fördelat på 6 avdelningar, 4 med 8 lägenheter och 2 med? lägenheter. Fyra avdel
ningar har inriktning kognitiv nedsättning (31 lägenheter) och två har somatisk inriktning (15 
lägenheter). 
Varje lägenhet har ett rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en ge
mensam matsal och vardagsrum. I samband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för 
att öka trivslen för de boende. Standarden på fastigheten är modern och är brukligt i många år 
till. Ej närhet till kommersiell och offentlig service. Busskommunikation är bra men en liten bit 
att gå från hållplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

Östra Karup 
Åsliden är ett vård- och omsorgs boende med 35 lägenheter fördelat på tre avdelningar, 12 lä
genheter på två avdelningar och 11 lägenheter på en avdelning. Varje lägenhet har ett rum med 
trinett samt en egen dusch och toalett. Varje enhet har en gemensam matsal och vardagsrum. 
Åslidens vård och omsorgsboende har somatisk inriktning. 
Här finns trädgård med flera uteplatser att njuta natur och friskluft i. 

Standarden på boendet är modernt då det 2010 byggdes till med 24 lägenheter och är brukligt i 
många år till. Ej direkt närhet till service. Busskommunikation finns men en bit att gå till boendet 
från busshållsplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 
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Grevie 
Almgården är ett vård och omsorgs boende med inriktning för personer med kognitiv nedsätt
ning med 24 lägenheter fördelat på tre avdelningar. 9 lägenheter på en avdelning, 8 lägenheter 
på en avdelning och 7 lägenheter på en avdelning. Almgården är beläget i Grevie kyrkby och har 
en underbar utsikt över böljande fält, havet och åsen. 
Det finns en stor härlig trädgård där man lätt kan ta sig ut och njuta av årstidernas skiftningar. 
Varje lägenhet har ett rum med dusch och toalett, de flesta lägenheterna har också en trinett. 

Standarden är lite lägre och det är dålig överblickbarhet på boendet. Det har varit diskussion att 
bygga ut men efter undersökning har man kommit fram till att det inte är att rekommendera på 
grund av dess skick Kommunen äger inte intilliggande mark 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns i närheten av boendet. 

Intill Almgården ligger Lyans dagverksamhet som är en behovs bedömd insats för personer med 
kognitiv nedsättning. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem 

Förslöv 
Ängagårdens vård- och omsorgs boende ligger mitt i centrala Förslöv med närhet till apotek, 
matbutiker, bank med mera. De nio lägenheterna är belägna på andra våningen och omfattar ett 
rum med trinett samt dusch och toalett. Boendet har gemensam matsal och vardagsrum samt 
stor balkong i söderläge. 

Då vård och omsorgsboendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås Ängagården avvecklas som vård- och omsorgs bo
ende men kan utredas för att inrymma annan lämplig verksamhet inom Vård och omsorg. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

Västra Karup 
3-4:ans vård och omsorgsboende på Bjärehemmet har nio lägenheter. Alla nio lägenheterna har 
ett rum och trinett samt dusch och toalett. I den ljusa gemensamma matsalen finns det också 
möjlighet till att umgås och ha social samvaro. Det finns också möjlighet till att sitta ute då vädret 
tillåter på boendets altan. 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns. 

Då vård och omsorgsboendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås 3-4.ans vård- och omsorgs boende avvecklas. 

Vård och omsorg hyr av privat fastighetsägare. 

Framtid 
Befolkningen i Båstad blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivsläng
den ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 
40-talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och tillgänglig
het att öka. 
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Prognosen för antalet platser på särskilt boende för äldre (SÄBO) beror på dels befolkningspro
gnosen, men även hur välutvecklat stöd som kan ges i det ordinära boendet. Idag bor ca 3 % av 
de över 65 år i Båstads kommun på ett särskilt boende, motsvarande siffra nationellt är ca 5 % 
enligt statisk från Socialstyrelsen. 

Idag finns det 123 SÄBO platser i Båstads kommun. Med kommunens demografi ges en prognos 
för de kommande åren, baserat på att 3 % av befolkningen över 65 år är i behov utav SÄBO, en
ligt nedan: 

2019:125 
2020:130 
2025:164 

För närvarande pågår ett planeringsarbete för uppförande av nytt vård- och omsorgs boende i 
Förslöv, beräkningen är att det ska stå klart vid årsskiftet 2019-2020. Detta boende omfattar 48 
lägenheter, främst inriktat mot somatisk men med förberedelse för att kunna bedriva verksam
het för kognitivt nedsatta personer. I samband med att byggnationen i Förslöv står färdig, plane
ras för stängning av såväl Bjärehemmet som Ängagården vilket innebär att det nya boendet i 
Förslöv ger ett totalt tillskott på 30 platser. 

Störst svårighet att klara skälig levnadsnivå i ordinärt boende är för personer med kognitiv ned
sättning. Antalet personer som utvecklar en kognitiv nedsättning ökar, i takt med att Sveriges 
befolkning lever allt längre. När det nya boendet i Förslöv står klart kan en omstrukturering på 
Skogsliden ge ett boende med inriktning enbart för personer med kognitiv nedsättning då avdel
ningarnas storlek vore optimalt boende för personer med dessa behov. 
Nyetablering av ett nytt boende är en lång process, från planering till att boendet står klart för 
inflyttning. Behov av att planera för ett nytt boende för personer med kognitiv nedsättning finns 
och måste påbörjas för projektering inom det snaraste för att stå klart omkring 2025. 

Korttidsboende 
Korttidsboende används under kortare tid då behovet ej kan tillgodoses i det ordinära boendet, 
till exempel i väntan på vidareutredning av vård- och omsorgs behov. Vistelsen på kottidsboende 
ska vara av rehabiliterande karaktär och målet är alltid att återgå till ordinärt boende. Korttids
boendet i Båstads kommun används också som växelvård och avlastningsplats för att avlasta 
närstående i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
På Skogsliden finns idag åtta rum med totalt 14 platser för korttidsvård. Lokalerna befinner sig 
på två plan vilket inte är det optimala för denna typ av verksamhet samt att det är resursdri
vande. 
Mottagningsteamet finns för att möjliggöra en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och har ett 
rehabiliterande uppdrag. Insatserna startar direkt vid hemgången, de utgår idag från Skogsliden. 
Målet med mottagningsteamet är att invånaren ska känna sig trygg med de insatserna kommu
nen bidrar med och nå målet att komma hem direkt utan att gå via korttidsvården. 

Framtid 
I samband med att Ängagården avvecklas som vård- och omsorgs boende bör dessa lokaler ut
värderas för att eventuellt kunna användas till korttidsboende. Läget är positivt då det är i direkt 
anslutning till en vårdcentral samt lätt att ta sig till med goda kommunikationer. Det blir också en 
närhet till det nya boendet i Förslöv. 

En till två Växelvårdsplats/avlastningsplats skulle kunna inrymmas på varje vård- och omsorgs
boende vilket underlättar och blir mer naturligt då det bli aktuellt med eventuellt permanent 
vård- och omsorgs boende detta bygger dock på en god tillgång på vård- och omsorgsplatser. 

-37-



5 (9) 

STÖD OCH OMSORG 
I grunden handlar LSS om att alla ska kunna leva ett gott liv som möjligt, i delaktighet och i jäm
likhet. Här måste man tänka nytt och släppa in tekniken och ta vara på digitaliseringens möjlig
heter för att utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för sällskap 
och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppbo
staden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring ge
mensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvud.sak ska kunna täcka alla 
behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lägen
heter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktionshind
rade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fri
tidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 

Nuläge 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det är 
endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Båstads 
kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS och 
motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. 

Båstad 
Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad med 
närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har inte 
riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 

Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Under 2016 startades Ängen som trapphusboende och ersatte Tolvans verksamhet som var lä
genheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och kom
munikationer. 

Vård och omsorg hyr fastigheterna av Båstad Hem. 

Förs löv 
Myllefallet består av fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. Myllefallet 
är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av Båstad Hem 

Framtid 
I nuläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS i Båstads kommun. Inom en femårsperiod finns 
det flera personer som är skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med sär
skild service för vuxna, LSS. Försäkringskassan har också antagit ett hårdare regelverk för möj
ligheten till personlig assistans vilket tenderar att falla tillbaka på kommunerna. 
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Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende, LSS. 
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i dags
läget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid. 

Kommunen bör sannolikt ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt grupp boende, 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. 
Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så "normala" former som möjligt. 

Utredning pågår om det är möjligt att bygga ut Aromagården och/ eller Myllefallet med en lägen
het. En kostnadsberäkning ska tas fram av Båstad Hem inför beslut. 

Korttidstillsyn 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett 
fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själva då föräldrarna arbe
tar eller studerar. LSS ger därför barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn 
utanför egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. 
Korttidstillsynen ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning. 
För vissa barn kan det vara bäst att med anpassat stöd gå i skolans ordinarie fritidsverksamhet, 
för andra barn är det bäst att ingå i en grupp med andra barn med funktionsnedsättningar där 
det finns anpassade hjälpmedel och personal med särskild utbildning och kompetens. 

Nuläge 
Korttidstillsyn finns inte i Båstads kommun utan det köps fyra platser från Ängelholms kommun. 
Detta har fungerat väl eftersom även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Allt 
mer integrerade lösningar i skolan i Båstads kommun för denna målgrupp ses och lösningen med 
kortidstillsyn i Ängelholm är mindre lämplig för dessa. 

Framtid 
För kommunens LSS verksamhet skulle det vara gynnsamt i samverkan med skolan arbeta för 
utveckling att ha korttidstillsyn i Båstad, vilket medför att fler personer som är behov av särskilt 
stöd kan välja att bo kvar i Båstads kommun efter avslutad skolgång. 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse utanför egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i 
stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera da
gar. Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte 
och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
Korttidsvistelse finns inte i Båstads kommun utan det köps en helårsplats från Ängelholms 
kommun. Detta har fungerat väl då även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. 

Framtid 
Mer av integrerade lösningar i skolan för denna målgrupp, kommer förvaltningen att utreda för 
och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi. Kopplingen mellan korttidsvistelse och 
särskoleverksamheten är dock inte lika stor som när det gäller korttidstillsynen. 
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Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen enligt 1 § 1-2 LSS. 
Att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har stor betydelse för att 
överbygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper och skapa ett samhälle där alla människor 
kan vara delaktiga. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det övergri
pande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. 

Nuläge 
Daglig verksamhet har sin verksamhet centralt i Båstad. Det är ca 22 personer som är aktiva där i 
nuläget. En liten grupp från Daglig verksamhet har idag cafä verksamhet på Bjäredalen fyra till 
fem dagar i veckan. 

Framtid 
I och med att samhället förändras så ändras också möjligheterna till att utveckla den enskildes 
möjligheter till en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhets etablering på Bjäredalen ger 
också verksamheten att arbeta för att hitta fler meningsfulla arbetsuppgifter i huset. 
Hitta en lämplig lokal för att utveckla och öppna en affärsverksamhet där det kan finnas loppis, 
tillverkning och försäljning vilket också kan vara en plats för enklare arbetsplatsträning av med
arbetare i Båstads kommun. Även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och integrationen 
där syftet är att utveckla den enskildes möjligheter till ett meningsfullt arbete bör utvecklas. 

Socialpsykiatrin 
Socialtjänstens insatser ska bidra till att förbättra situationen för vuxna med psykisk funktions
nedsättning och öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. 

Nuläge 
I dagsläget ser vi en ökning av insatser till personer med psykisk ohälsa. Cafä Solhörnan startade 
upp sin verksamhet i en lokal vid Strandängsskolan CA-huset) under våren 2016 med två dagar i 
veckan, verksamheten har fallit väl ut och under 2017 utökades med att öppna ytterligare en dag 
i veckan. Vård och omsorg har påbörjat ett samarbete med IOF och Fontänhuset för att hitta olika 
vägar in samt se möjligheter att samverka kring den enskilde. 

Båstads kommun köper fyra platser av privata utförare. 

Framtid 
I Socialtjänstlagens 7 §står att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy
kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam
hällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för 
dem som till följd av sådana svårigheter behöver ett sådant boende. 
I paragrafen betonas socialtjänstens ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
vad det gäller service, boende och meningsfull sysselsättning. 
Idag köper Båstad kommun fyra platser vilket bör ses över framtida möjligheterna i samverkan 
med IOF behovet av ett boende för personer med psykisk nedsättning i egen regi i kommunen. 

-40-



8 (9) 

ÖVRIGT LOKALBEHOV VÅRD OCH OMSORG 
Socialt innehåll/anhörigstöd 
Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att 
träffa andra människor och därigenom bryta isolering och upprätthålla och bygga upp sociala 
nätverk. 

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta innebär att 
kommunen bör utforma insatser som passar både den anhöriga och den närstående. 

Nuläge 
Idag har vård och omsorg öppna aktiviteter i form av socialt innehåll för äldre varje vecka på 
flera orter i kommunen, Vårliden i Båstad, Ängahällan i Förslöv, Församlingshemmet iTorekov, 
Biblioteket i Grevie, Hörnan i Västra-Karup och Åsliden i Östra-Karup. 
Anhörigcenter är beläget i centrala Båstad. 

Framtid 
Kommunen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och 
inte har äldreomsorg samt stöd till närstående för att förebygga ohälsa. Att satsa förebyggande 
är den främsta åtgärden för att begränsa kostnaderna för framtidens äldreomsorg. 
Det är viktigt att vård och omsorg samarbetar med andra aktörer i samhället samt frivilliga. 
Vi ska sträva efter att använda de lokaler som finns tillgängliga inom vård och omsorgs verksam
heter men även skapa möjligheter att samarbeta med andra. Ett samarbete med trygghets boen
det Malen som ligger i centrala Båstad har inletts för sociala aktiviteter och kan kanske utvecklas 
mer. 

Arbetslokaler för personal 
Nuläge 
I takt med att verksamheten för vård och omsorg utvecklas behövs allt mer utrymme för admi
nistrativa uppdrag. En geografisk samling gjordes under 2016 till en lokalisation på södra sidan 
(Bjäredalen) samt två på norra sidan (Skogsliden och Vårliden). Staben för Vård och omsorg har 
sin lokalisation på Kommunkontoret, Båstad. 

På Bjäredalen finns hemvårdsgrupper, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, en
hetschefer och assistenter som verkar på södra sidan. Även biståndshandläggarna för hela kom
munen har sin utgångspunkt här. 

På Bjäredalen arbetar totalt cirka 135 medarbetare. Många av dem samlas där i början och slutet 
av sitt arbetspass och det måste finnas rum för dem att ha rapport och samling i. Ett sort antal 40 
medarbetare, har Bjäredalen som sin primära arbetsplats. Idag finns 44 kontorsplatser men re
dan ett år efter inflyttning är verksamheten trångbodd. 

På Skogsliden finns hemvårdsgrupperna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och 
assistenter som verkar på norra sidan. Totalt är det ca 175 personer som är anställda och har sin 
arbetsplats här, alla arbetar dock inte samtidigt men det är ett stort flöde av personal ut och in 
dagligen. 

Lokalerna på Vårliden är uppsagda och kommer att lämnas 2017-12-31. Stöd och omsorg har 
haft sina kontor där men kommer att inrymmas i Daglig verksamhets lokaler från och med års
skiftet 2017-2018. 

På Åsliden finns en lägenhet om två rum och kök som i dagsläget inte utnyttjas. 
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Framtid 
Vård och omsorg är komplext med många olika verksamheter och behovet ändras över tid. Det 
finns behov av kontorslokaler i både södra och norra delen av kommunen. 

Kommunhuset är trångbott och det finns behov av fler kontorsrum för vård och omsorg. 
Stöd och omsorg är i behov av kontorslokaler då de från och med årsskiftet 2017-2018 
kommer att inrymmas i Daglig verksamhets redan trångbodda lokaler. 
Det man kan se idag är att det är trångbott på Skogsliden, där det finns behov av både 
kontorsrum och lokaler för till exempel APT och teamträffar. 
Utifrån den demografi som råder idag kommer antalet personer med hemvård öka vilket 
genererar att antalet anställda också kommer att öka. 
Bjäredalen har visat att det för verksamheten är gynnsamt att finnas samlade men in
ryms idag av flera verksamheter och börjar bli trångbodda. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS 001447 /2015-700, VN 000147 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften 
för trygghetslarm 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en motion: Kostnads
utredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. Sverigedemokraterna ser det som en 
självklarhet att Båstads kommun ska erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer 
som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning görs 
för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Aktuellt 
Beslut om taxor tas i kommunfullmäktige och 2016-11-23 tog kommunfullmäktige beslut 
om att sänka taxan för trygghetslarm från 315 kronor/månad till 275 kr/månad. Vård- och 
omsorgstagaren betalar aldrig mer än sitt individuella avgiftsutrymme för sina insatser, dock 
högst maxtaxa. Överstiger det sammanlagda förbehålls beloppet vård- och omsorgstagarens 
nettoinkomster så uppstår ett så kallat negativt avgiftsutrymme, vilket betyder att vård- och 
omsorgstagaren inte har tillräckliga medel för att uppnå det fastställda förbehålls beloppet 
och avgiften för omvårdnadsinsatser nollställs. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Sverigedemokraterna i Båstad, Ingegerd Nilsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
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Dnr: VN 000147/2017-700 BÅSTADS f<OMMUN 

Motion: l<ostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Vi sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar 

respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått 

någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att 

äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas 

trygghet skall inte bero på innehållet i börsen. · 

Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i 

år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har 

någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och 

omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till 

maxtaxan som är 1780 kr. per månad. 

För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa 

men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare 

av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för 

att klara utgiften. Vi sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många 

äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från 

det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga. 

Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria 

trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun. 

sverigedemokraterna i Båstad yrkar 

Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är 

beviljade trygghetslarm i Båstads kommun. 

sverigedemokraterna i Båstad. 

ducy9~/&h~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Hand lägga re: 
Roger Larsson 
0431-77735 
roger.larsson@bastad.se 

Grannehörande 

REMISS 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

~017 -12- 0 7 
Dnr • •• /:!..Q.9. . .9.J?. .• C:?.ij 
-.~.Qi.:t:.::::..t:fJ 0 ••••••••••cao 

Verksamhetsområde 
Vård- och omsorg 

Ärendemening Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Ärendenummer B 2017-000877 
Utskickat 2017-12-07 
Svar inkommit senast 2018-01-31 

Ärendet 

Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv samt på 
den nya gatan upp till boendet. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Nämnden ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nämndens svar vill vi ha senast den 31 
januari 2018. Ni kan maila det till samhallsbyggnad@bastad.se, glöm inte ange ärendenumret i ämnesraden. 

Enligt uppdrag 

Roger Larsson 
namnkommitten 

Upplysningar 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Information om detta hittar 
du på vår hemsida. 

Tack för hjälpen! 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431-770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
samhallsbyggnad@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Plusgiro 
111111-1 
Organisationsnummer 
212000-0944 rev 2016.04.08 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-04 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.Iarsson@bastad.se 
0431-77735 

Diarienummer: B 2017-000877 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och ny väg i 
Förslöv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgs boendets i Förslöv namn ska vara "Lingården". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen". 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Den 
föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett 
gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga 
Park". Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället 
föreslås namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Ärendet och dess förutsättningar 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn 
för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya 
bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där 
platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till 
det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna 
värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet 
utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken 
för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det 
lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt 
att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på 
språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha 
problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på namn 
i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och 
omsorgs boendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat ett flertal 
namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 
61/2017 ansett att det planerade vård- och omsorgs boendet ska heta "Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsriskmed det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Båstad, dels 
med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förlmippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efterleder som "-liden" eller "-gården". Namnkommitten föreslår att 
namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk
ning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslås bli "Linvägen" och namnet på det nya vård- och 
omsorgsboendet föreslås bli "Lingården". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Tjänsteskrivelse 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen, kulturstrategen 

För kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service, planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11 .09 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sarnrnanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7av14 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Halte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Åsliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dn~OOOOSS/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dur: 000064/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). Inrlktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Motlagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnacl för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefcn informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under · 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AB inte ska födängas när detta går ut den 31december2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Inforrn
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 
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 8 december 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 
Kommunkontoret 

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

Vård & omsorg 
2017-12-08 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutsi'trStans,·tlätum !Drar:' 
- - Bes11trNrning av uppdraget ·- - -- ~~~-

I 'Stätus 1(*t~ 
-

'· 

och .paragraf _ - I p_ • ......._ • _,__ - - ~ - - - ....... ...._. - - -
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. (Se ovan) - Lokalförsörjningsplanför 

Vård och omsorg. 

VN 2016-09-05, § 82 VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes 2016-12-12. Hos förvaltningen för handläggning. 
Resursfördelningsmodell Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett Genomlysningen behandlades i kommun-
inom Vård och omsorg. nytt förslag till resursfördelningsmodell inom Vård fullmäktige 2017-10-18. 

och omsorg när genomlysningen av verksamheten 
är utförd. 

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

01 ___. 

1 (2) 

1 'EiiM ViN r(*2) 
I 

~ - -· 
December 
2017 

December 
2017 

Våren 2018 



2 (2) 

Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 
och paragraf 
VN 2017-03-27, § 36 VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Vård och omsorg inväntar besked från Våren 2018 
Utökning av antalet platser Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en Båstadhem. 
på Aromagården och förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 

Myllefallet. gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen får i upp-
drag att redovisa beräknat/prognosticerat behov av 
grupp boendeplatser de kommande fem åren. 

VN 2017-04-24, § 43 VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell Hanteras som ett informationsärende. Våren 2018 
Assistansomkostnads- för assistanskostnader. 
ersättning. 

Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor. 
VN 2017-05-29, § 62 VN 000063/2017 Beslut från KS 2017-09-06, § 206: Förvaltningen Hos förvaltningen för handläggning. 2018 
Planering för nytt grupp- får i uppdrag att under 2017 påbörja en förstudie 
boende enligt LSS. för nybyggnation av gruppboende enlilrt LSS. 
VN 2017-11-27, § 124 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Hos förvaltningen för handläggning. 2018 
Uppföljning av väglednings- uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
dokument för bistånds- äldreomsorg under 2018. 
handläggarna inom SOL, 
äldreomsorg. 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 
Handläggare: HenrikAndersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Tj ä nsteskrive I se 

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). Kommunrevisionens granskning av upphandlingsverksamheten. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 

170116\fel! ta]et kan inte representeras i angivet format.\ha 
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BÅ3T/l\DS KOMMUN 
Värd- och amsorg®närrindeA 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunr-evision 

Datum 
2017-11-30 
Handläggare 
Sten Wahlgren 

Vårtdnr 
REV000039/2017-912 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

·För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. 

Vi kan konstatera att det finns tydliga styrdokument och tillämpningsanvisningar gällande re
gelverket av inköp och upphandlingar. En stickprovskontroll visar dock att efterlevnaden av 
de lagstadgade kraven och kommunens egna riktlinjer är låg. I tio av tolv stickprov salmas 
nödvändig dokumentation, vilket vi bedömer vara anmärlmingsvärt. Kontrollmiljön och styr
ning är inte tillräcklig för att säkerställa att förvaltningar följer styrdokumenten. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revi
sorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna kring vilka åtgärder nämnderna 
avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2018-02-08. 

,J-t:av= a i Båstads kommun 

Sten Wahlgre~_,,,,, ___ _, j( 
Revisionens ordförande 

/ 
Ingvar Andreasson . 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bast ads.kornrnun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt att styrning, kontrollmiljö och uppföljning 
av upphandlingsverksamheten är tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på en 
stickprovsundersökning avseende bemanning- och konsulttjänster som genomförts inom 
ramen för granskningen. Tio av totalt tolv stickprov har enligt vår bedömning varken uppfyllt 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinjer. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

11- Det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. 

1> Det finns en tillsatt inköpssamordnargrupp i syfte att verka som ett samordnande 
organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 
Kommunen använder sig av direktupphandlingssystemet DUSEN. Resultatet av 
granskningen visar dock på att modulen inte används av verksamheten i tillräcklig 
omfattning. 

1> Upphandlingsenheten erbjuder stöd till verksamheterna för att genomföra 
direktupphandlingar. Stödet efterfrågas inte i tillräcklig utsträckning. 

1> Det saknas underlag i tio av tolv granskade upphandlingar som avser bemanning
och konsulttjänster. Då dokumentationen saknas eller brister, kan vi inte avgöra om 
inköpen/upphandlingarna överhuvudtaget konkurrensutsatts. · 
Chefer i kommunen ansvarar för genomförandet av direktupphandlingar. 

1> Det finns ingen beslutad intern kontrollplan avseende kommunens 
upphandlingsverksamheter. 

Utifrån gransknings resultatet rekommenderar vi nämnderna att: 

1> säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis, 
1> vidta åtgärder för att stärka kontrollmiljön avseende upphandlingar, 
> säkerställa att tillräcklig dokumentation upprättas vid direktupphandlingar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna beslutade i revisionsplanen för 2017 att genomföra en 
kommunövergripande granskning av upphandlingsprocessen. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen, och inte 
minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft den 1 
januari 2017. 

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling ärförenad med ett antal 
svårigheter för de s.k. upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande 
mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar sker dock på decentral nivå, ute i organisationen. Med anledning av detta finns 
en risk att upphandlingar som sker ute i förvaltningar/motsvarande inte lever upp till kraven i 
lagstiftningen. 

En stor del av de upphandlingar som genomförs ute i verksamheten är s.k. 
direktupphandlingar. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning för 
hur direktupphandlingar ska genomföras. Principerna i denna vägledning ska användas av 
kommuner som genomför sådana upphandlingar. 

Revisorerna i Båstad kommun har löpande under . åren genomfört granskningar av 
följsamheten gentemot lagstiftning och andra regelverk avseende offentlig upphandling. 
Utifrån risk- och väsentlighet har revisorerna beslutat att ånyo låta granska hur kommunen 
lever upp till kraven vid offentliga upphandlingar. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen: 

1> Finns upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar i kommunen? 
o Finns även bestämmelser och mallar avseende direktupphandling 

Vilket stöd har verksamheten för att genomföra och följa upp direktupphandlingar? 
r- Genomförs direktupphandlingar i enlighet med lagstiftning och praxis? 

Annonseras upphandlingar över nivå för direktupphandlingar? 
Hur genomförs den interna kontrollen avseende upphandlingsverksamheten? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier avseende riktlinjer och normer samt på intervjuer 
med ansvariga för upphandling inom kommunen. Intervjuer har skett med upphandlare på 
upphandlingsenheten, presidiet i kommunstyrelsen, teknik och service chef och med chef för 
bildning och arbete. Kontroll av regelefterlevnad och följsamhet gentemot avtal avseende 
upphandlingar sker genom stickprov. Stickproven avser ca 12 av kommunens leverantörer och 
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har genom ett riskbaserat urval valts från leverantörsreskontran. Stickprovet genomförs genom 
att upphandlingsförfarandet översiktligt granskats och eventuella brister i förfarandet påtalas. 

Alla intervjuade har haft möjlighet att sakgranska rapporten. 

3. Revisionskriterier 
Granskningen utgår från följande revisionskriterier: 

,. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
..,. Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy 

3.1. Lag (2016:1 145) om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet vid 
upphandling ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. 
Sedan 1 januari 2017 är det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. De 
nya tröskelvärdena, som trädde i kraft den 1 januari 2016, påverkar även 
direktupphandlingsgränsen som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. 
Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. 
Direktupphandlingsgränsen är 2017 534 890 kronor. Vid direktupphandling ska den 
upphandlande myndigheten anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. 

3.2. Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy 

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy antogs i kommunfullmäktige 2015-11-04. I 
policyn fastställs det på vilka organisatoriska nivåer ansvaret kring upphandlingar är fördelade. 
Det framgår att varje enskild verksamhet har ansvaret att vara avtalstrogen mot tecknade avtal, 
att delta i utvecklingen av samordnade inköp och tillgodose att kommunens egna resurser 
utnytljas effektivt. I policyn framgår det att arbetsgrupp ska tillsättas vid varje upphandling. En 
inköpssamordnargrupp ska även tillsättas med en representant från respektive verksamhet i 
syfte att verka som ett samordnande organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 
lnköpssamordnargruppen leds av kommunens upphandlare och ska bevaka att 
verksamhetens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy. Vidare ska samordnargruppen informera respel<tive verksamhetsområde 
om gällande regelsystem för upphandling samt eventuella förändringar i detta och vid behov 
föreslå förbättringar av inköpsverksamheten. 

Specifika riktlinjer gällande direktupphandlingar framgår av inköp- och upphandlingspolicyn. 
Alla inköp över 20 000 kronor ska annonseras och dokumenteras i 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Vid belopp för upphandlingar under 20 000 kronor ska 
om möjligt tre leverantörer tillfrågas. · 
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4. Iakttagelser 

4.1. Organisationsstruktur 

I kommunen har kommunfullmäktige ansvaret att fastställa framtagen upphandlingspolicy. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att revidera och följa upp inköpsprocessen inom kommunen. 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för den operativa 
upphandlingsverksamheten. Under kommunledningskontoret finns en central 
upphandlingsenhet men en heltidstjänst. En ytterligare tjänst kommer enligt plan tillsättas 
januari 2018. Upphandlingsenheten ska kopplas in vid respektive upphandling. · 

Vid varje upphandling ska ansvarig verksamhet tillsätta en arbetsgrupp där 
upphandlingsenheten ska verka som en stödjande funktion . Innan upphandlingsenheten 
kopplas in vid en upphandling ska en blankett för uppdragsbeskrivningen vara ifylld och 
signerad. Om upphandlingen är kommunövergripande utser upphandlingsenheten en 
arbetsgrupp med representanter från respektive verksamhetsområde. 

I kommunen finns det en inköpssamordnargrupp. Denna grupp ska bevaka och verka som en 
samordnande funktion för kommunens upphandling- och inköpsfrågor. I gruppen finns en 
representant från upphandlingsenheten och minst en representant från respektive 
verksamhetsområde. 

4.2. Rutiner för direktupphandlingar 

En inköps- och upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige 2015-11 -04. I policyn 
finns ansvarsfördelning och riktlinjer tydligt dokumenterade. Regler vid inköp och upphandling 
finns också angivna. Tillämpningsanvisningarna berör tolv delar av upphandlingsprocessen: 

~ Beställningar och avtal 
1> Miljö och sociala krav 
~ Konkurrens 

Sekretess 
i. Etik 
li> Annonsering och dokumentation 

Avtalsdatabas 
,. Samverkan med andra om upphandling 
t> Överprövning 
t> Fakturarutiner 

Inköp av inventarier 
~ Avyttring 

Direktupphandlingar dokumenteras med hjälp av direktupphandlingssystemet DUSEN. I 
intervjuerna framkom det att upphandlingsenheten måste kontaktas vid varje enskild 
upphandling för få ett tilldelat login och lösenord. Detta på grund av att kommunen måste 
betala licensavgift för varje användare. Utöver DUSEN finns det inga tillgängliga mallar för 
direktupphandl ingar. 

Vid varje upphandling ska en arbetsgrupp utses där en representant från det aktuella 
verksamhetsområdet tillsammans med kommunens upphandlare ska genomföra och 
dokumentera upphandlingen. I intervjuer framkom det delade meningar om hur upphandlingar 
genomförs i praktiken. Intervjuade förvaltningschefer upplever att regelverket kring 
direktupphandlingar är tydliga, och att de gärna vänder sig till upphandlaren för att få vidare 
stöd. Upphandlaren menar att allt för stora avvikelser sker i förhållande till regler och riktlinjer, 
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inte minst avseende konsultinköp. Kommunens verksamheter göra ofta upphandlingar på 
egen hand, utan att dokumentera eller efterfråga stöd från upphandlaren. 

Vid granskningen så har tretton stickprov på upphandlingar av bemannings- och 
konsulttjänster granskats. Se avsnitt 6 Stickprovskontroll. Ett stickprov förefaller vara 
felkonterat och avser inte konsulttjänster. Stickproven visar att tio av de tolv granskade 
upphandlingar är att bedömas som otillåtna upphandlingar. I åtta av de granskade stickproven 
uppgick inköpens värde till mellan 100 000 kr - 534 890 kronor (dvs. beloppsnivå mellan 
dokumenterad direktupphandling och annonserad upphandling). Enligt LOU måste 
upphandlande myndighet anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det finns inget dokumenterat underlag i de 
åtta stickproven som anger skäl till direktupphandling. Granskningen visar att inköpen inte har 
konkurrensutsatts i enlighet med lagstiftarens intentioner. 

I fyra av stickproven överskrider beloppet på upphandlingen lagstiftningens gräns för 
annonserad upphandling, 534 890 kronor. I två av dessa har man inte kunnat uppvisa underlag 
som säkerställer att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Kommunens upphandlare har sammanställt uppgifter om kommunens anlitande av konsulter. 
Under 2016 anlitades 188 konsulter där det sammanlagda värdet av upphandlingarna uppgick 
till 24 miljoner kronor. Sammanställningen visar att 14 av de 24 miljoner hade dokumenterat 
underlag. Upphandlaren har endast kontrollerat uppgifterna mot rådata 
internkontrollprogrammet lnyett. Uppgifterna har är inte kontrollerats mot verksamheterna. 

4.3. Intern kontroll och uppföljning 

Ett förslag för en intern kontrollplan 2017 togs fram 2016-12-14 för kommunstyrelsen 
arbetsutskott. I den interna kontrollplanen har rutiner/system, kontrollmoment specificerats. 
Det framgår även vem som har kontrollansvaret, hur många gånger årligen rutinen ska 
genomföras och vilken metod som ska användas. Ansvarig för mottagandet av rapporteringen 
har också specificerat. Riktlinjerna är uppdelade för respektive förvaltning; kommunledningen, 
teknik och service och samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsen tillsatte en inköpssamordningsgrupp 2014-02-12 där en representant i rollen 
som inköpsansvarig ska delta från respektive verksamhet tillsammans med 
upphandlingsenheten. Gruppen har regelbundna möten fem gånger årligen där de går igenom 
direktupphandlingssystemet DUSEN och följer upp pågående upphandlingar, avtal som löper 
ut och inkomststatistiken. De tittar även på leverantörer som riskerar att gå i konkurs. Varje 
möte finns dokumenterat. Enligt uppgift så är uppslutningen på mötena otillräcklig . Det 
framförs i intervju att cheferna på respektive förvaltning behöver ta ett större ansvar för att 
förmedla vikten av samordningsgruppen. Av inköps- och upphandlingspolicyn för Båstad 
kommun framgår vilket mandat inte minst inköpssamordnargruppen har. Gruppen ska bl.a. 
informera om upphandlingar och kontrollera efterlevnaden av policy och lag. 

I intervjuer framgår det att det finns en viss problematik kring att sprida information och utbilda 
tjänstemän inom upphandlingsområdet. Upphandlingsenheten har framfört en önskan om att 
nyanställda med inköpsbefogenhet automatiskt ska bli uppmärksammade på att de ska vända 
sig till upphandlingsenheten för introduktion. För närvarande finns det inget 
introduktionsprogram för nyanställda gällande inköp. 
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Enligt uppgift har upphandlingsenheten under våren 2017 på eget initiativ gått ut till 
verksamheterna för att sprida information om regelverket för direktupphandlingar. Några 
verksamheter har efterfrågat utbildning själva. I samband med en utbildning om kommunens 
e-handelssystem har även verksamheterna informerats om direktupphandlingar och 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Tjänstemän som genomför direktupphandlingar kan 
även själva efterfråga utbildningar om upphandlingar från upphandlingsenheten. I intervjuer 
framkom det att det årligen erbjudits utbildningar inom upphandlingsområdet. 

5. Bedömningar 

Vi anser att det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. Kommunens egna bestämmelser och riktlinjer avseende beloppsgränser och 
dokumentationskrav framgår också tydligt i inköps- och upphandlingspolicyn. Vi ser dock ett 
behov av att på ett enklare sätt än i DUSEN kunna dokumentera direktupphandlingar. I nuläget 
måste tjänstemän vända sig till upphandlingsenheten för att få tillgång till 
direktupphandlingssystemet för varje enskild upphandling . Konkurrensverket erbjuder enklare 
dokumentationsmöjligheter i from av direktupphandlingsmallar som vi bedömer skulle kunna 
underlätta förfarandet av direktupphandlingar. 

Enligt vår bedömning har verksamheterna tillgång till ett tillräckligt stöd för att genomföra 
direktupphandlingar. Vi bedömer dock sammantaget att kontrollmiljön i organisationen har 
brister, det innebär att organisationen inte i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på 
upphandlingsområdet efterlevs. Kontrollmiljön är enligt vår uppfattning den viktigaste delen i 
den interna kontrollen och brukar hänföras till ledningen och styrningen av verksamheten, dvs. 
chefernas ansvar. Det ligger på chefsnivån att säkerställa regelefterlevnad samt att tillse att 
kompetensen bland tjänstemännen är tillräcklig och de tillgodoses med den utbildning de 
behöver. Vi bedömer även att respektive förvaltningschef måste säkerställa att 
upphandlingsorganisationen får rätt förutsättningar genom att utse inköpssamordnare till 
inköpssamordnargruppen och förklara betydelsen av gruppens arbete. 

Vi bedömer att det är allvarligt att det har varit upp till enskilda tjänstemän inom 
upphandlingsenheten att på eget initiativ säkerställa att uppföljningar på upphandlingar 
genomförs och att vidare rapportera till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen. Detta är 
enligt vår uppfattning viktig information som kommunens ledningsgrupp borde vara 
uppdragsgivare för och efterfråga självmant. 

Direktupphandlingar har inte genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis. Det är enligt vår 
bedömning anmärkningsvärt att kommunen inte har kunnat påvisa att inköpen 
konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. Tio av de totalt tolv stickprov som 
genomförts avseende bemanning och konsulttjänster uppfyller enligt vår bedömning varken 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för 
respektive beloppsgräns. I detta hänseende bedömer vi att nämnderna skyndsamt måste 
stärka sin kontroll för att säkerställa och tillse att LOU:s krav om dokumentation följs. 
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6. Stickprovskontroll 

6.1. Aremco AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20171 

Beskrivning 

497 582 SEK 
189 828 SEK 

Enligt uppgift avser inköpet en enskild konsult som anlitats i kommunen inom vård- och 
omsorg sedan 2012. Enligt uppgift fick KSO information gällande oklarheter i 
upphandlingsprocessen i maj 2017. Därefter kallade KSO HR-chef och tillförordnad 
kommunchef och krävde stop för tjänsten. Granskarna har i samband med 
stickprovskontrollen efterfrågat underlag för inköpet. Vi har dock inte erhållit något underlag 
till inköpet från 2016. Enligt intervjuer framkom det att finns ett äldre avtal från 2013/2014. 
Inte heller detta avtal har vi erhållit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.2. Bengt Jartsell AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20172 

Beskrivning 

260 844 SEK 
155 461 SEK 

I intervjuer framkom det att inköpet avser en konsult som anlitades som enhetschef på 
individ- och familjeomsorgen under våren och sommaren 2015/2016. Enligt uppgift ska 
konsulten anlitats av dåvarande inhyrda avdelningschef från Seniors Partners. Granskarna 
har inte erhållit något avtal eller underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. CareonDemand Sociala 
tjänster AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20173 

Beskrivning 

1466596 SEK 
SEK 

Enligt uppgift avser inköpet konsulttjänster från ett bemanningsföretag för socionomer. 
Individ-och familjeomsorgen anlitade konsulttjänsterna under 2015 och 2016. Granskarna 

1 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
2 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
3 Belopp utbeta.tat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
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har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en annonserad 
upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

6.3. lmpius Utvecklings AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20174 

Beskrivning 

153 220 SEK 
148 529 SEK 

I intervjuer framkom det att inköpet avser utbildning och uppehälle för elev med särskilda 
behov. Det framkom även uppgifter om att eleven har rätt att välja uppehälle själv och att 
upphandlingen där med inte behöver konkurrensutsättas. Granskarna har efterfrågat 
underlag som bekräftar att eleven har gått på lmpius. I faktura framgår det att inköpet för 
2016 avser en internatplats. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet har inte föranlett 
några kommentarer. 

6.4. Kenneths Bygg 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20175 

Beskrivning 

182 352 SEK 
102119SEK 

Enligt uppgift avser utbetalningen ett bostadsanpassningsbidrag där leverantören anlitas på 
fullmakt från bidragsmottagaren. Vi har efterfrågat ovan nämnda fullmakt, men har vid 
granskningstillfället inte erhållit denna. 

Kommentar 

Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Enligt vår bedömning ska 
kommunen kunna presentera underlag om ovan nämnda fullmakt. Dokumentation synes 
saknas. 

6.5. Lajks AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20176 

4 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
5 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
6 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 

148 400 SEK 
SEK 
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Beskrivning 
Enligt uppgift avser inköpet ett IT-system för information om nätmobbing. Granskarna har 
inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen.. · 

6.6. Pedjon Entreprenad AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20177 

Beskrivning 

13 513 390 SEK 
SEK 

Enligt förfrågningsunderlaget avser upphandlingen byggnation av nya vägar, gång och 
cykelvägar, belysning och VA-ledningssystem i exploateringsområdet Östra Karup. 

Totalt inkom 3 anbud i samband med upphandlingen. Samtliga leverantörer uppfyllde 
skallkraven i förfrågningsunderlaget och gick vidare för anbudsutvärdering. I 
tilldelningsbeslutet framgår det att Pedjon Entreprenad AB bedömts som ekonomiskt mest 
fördelaktig. Granskarna har inte erhållit efterfråga anbudsutvärdering. 

Avtalet tecknades 2015-10-08 och entreprenaden ska vara färdigställd senast 2016-04-29. 
Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till efterfrågat underlag förutom anbudsutvärdering. Erhållet 
underlag påvisar att upphandlingen har konkurrensutsatts enligt med krav i lagstiftningen. 

6.7. Pingvinen 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20178 

Beskrivning 

130 164 SEK 
130 500 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

7 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
8 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
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6.8. Pulsen AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20179 

Beskrivning 

338 742 SEK 
206 002 SEK 

Enligt inkomna kommentarer är det IT-avdelningen som beslutat att genomföra inköpet. 
Exakt vad inköpet avser framgår dock inte av svaret till revisorerna . Granskarna har inte 
heller erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.9. Riborn-Konsult AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201710 

Beskrivning 

353 297 SEK 
21 750 SEK 

Enligt uppgift avser arbetet en konsulttjänst för att ta fram förfrågningsunderlag för 
fritidsanläggningen. Granskarna har erhållit ett underlag på ett anbud från Ribom-Konsult AB 
med erbjudande om att utföra efterfrågat arbete för 320 000 kr. Något underlag som visar att 
inköpet från 2016 har konkurrensutsatts har ej inkommit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.10. Senior Partners 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201711 

Beskrivning 

1797858 SEK 
SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en 
annonserad upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

9 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
10 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
11 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
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6.11. Stenhuggeriet lnvest AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201712 

Beskrivning 

112 280 SEK 
51 633 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.12. ÅF Infrastruktur AB 

Fakturerat kommunen 2016 
·Fakturerat kommunen 201713 

Beskrivning 

1049949 SEK 
193 570 SEK 

Upphandlingen avser ramavtal av planarkitekttjänster för detaljplanering. Båstads kommun 
har för närvarande ca 25 planuppdrag per år i form av utvecklingsprogram och detaljplaner. I 
detta arbete bedöms extern konsult behövas för ca 5-10 program/detaljplaner per år. 
Behovet kan komma att över eller underskridas. Upphandlingen administrerades av 
upphandlingsenheten. 

Totalt inkom 7 anbud. Samtliga 7 anbudsgivare uppfyllde samtliga kvalificeringskrav. Efter 
anbudsutvärdering antogs följande 3 andbud; Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB 
(Rank 1) AF-lnfrastructure AB (Rank 2) och Metria AB (Rank 3). Anbudsöppningen gjordes 
efter sista anbudsdag. Anbudsöppningsprotokollet är ej signerat. 

Avtalet träder i kraft 2016-04-01 och gäller tom 2018-03-31 . Vid avtalstidens utgång 
upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte förlängts enligt gällande 
avtalsvillkor. Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Inköpen avser olika projekt där vissa avrop genomförts från ett, vid granskningstillfället, icke 
gällande ramavtal för Tekniska konsulttjänster från 2011. Granskarna har inte erhållit det 
ramavtalet. Det tidigare ramavtalet med AF Infrastruktur AB gällde till och med 2015-02-28. 
Ett glapp i avtalstiden finns mellan nuvarande avtal och föregående. Granskarna har 
identifierat 13 fakturor där fakturerat belopp avser perioden utförd tjänst under perioden 
2016-01-11- 2016-03-31. Fakturabeloppen uppgår till 390 113 kr. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet bedöms i 
huvudsak ha säkerställt lagstiftningens krav. Granskningen visar att upphandlingen 
konkurrensutsatt i enlighet med lagstiftningens intentioner. Enligt LOU ska anbudsöppningen 

12 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
13 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
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genomföras med minst två personer närvarande, vilket inte har kunnat säkerställas vid detta 
stickprov. 

Det är enligt vår bedömning allvarligt att 390 113 kr fakturerats utan giltigt ramavtal under 
perioden 2016-01-11-2016-03-31. 

Båstad den 13/11 2017 

Jakob Smith 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Presidiet i kommunstyrelsen (ordf. och 2:e vice ordf.) 

., Chef för bildning och arbete 

i. Chef för teknik och service 

., Upphandlare på upphandlingsenheten 

Dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Förslag till internkontrollplan 2017 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2017-10-01 - 2017-10-31 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 

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