
	

	
	

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	22	januari	2018.	

Tid	och	plats:	 OBS:	kl.	10.00,	kommunkontoret	i	Båstad.	
	 kl.	10‐12:	Workshop/grupparbete	mot	bakgrund	av	Arbetsmiljöverkets	
	 inspektionsrapport	(Separat	bilaga	i	PDF).	
	 kl.	13.00:	Sammanträde	i	Astrakanen.	
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr.	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 VN	 2	

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 VN	 3	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Styrkort	
b).	MAS/SAS	informerar	‐	nattfasta	mm	
c).	Nya	demensriktlinjer	(Jenny	Bengtsson)	
d).	Hälso‐	och	sjukvårdsavtal	och	Lag	om	samordnad	
						utskrivning	från	slutenvården	(Sandra	Sturk)	
e).	Ledningsorganisationen	
f).	Öppna	jämförelser:	Jubileumsrapport	(Se	bilagor)	

	 VN	 4‐68	

4. Svar	på	granskning	av	kommunens	upphandlings‐
verksamhet	

Eva‐Marie	 VN	 69‐86	

5. Yttrande	över	promemoria	‐	Kommunens	informations‐
skyldighet	enligt	lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	
funktionshindrade	(LSS)	

Eva‐Marie	 VN	 87‐109	

6. Överenskommelse	mellan	Region	Skåne	och	kommunerna	
i	Skåne	län	om	samverkan	vid	utskrivning	från	sluten	
hälso‐	och	sjukvård	

Emma	 VN	 110‐114	

7. Ändring	av	delegationsordning	för	vård‐	och	omsorgs‐
nämnden	

Emma	 VN	 115‐133	

8. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden	 ‐‐	 VN	 134‐136	

9. Delgivningar	 ‐‐	 VN	 137‐150	

10. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN	 151	

	
			Båstad	den	15	januari	2018	
	

	
Eddie	Grankvist		 	 Henrik	Andersson	
Ordförande		 	 Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
2. Sonia Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 26 januari 2018 13.00 på kommunkansliet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på 
sammanträdeslistan. 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000157/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Styrkort 
 
b). MAS/SAS informerar - nattfasta mm 
 
c). Nya demensriktlinjer 
 
d). Hälso- och sjukvårdsavtal och Lag om samordnad utskrivning från slutenvården 
 
e). Ledningsorganisationen  
 
f). Öppna Jämförelser: Jubileumsrapport (Bilagor) 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Jubileumsrapport  
för öppna jämförelser 

 
 Vård och omsorg om äldre 2007-2016 i Båstads kommun 
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Vad är syftet 
med denna 
rapport? 
 
 

 

Er kommun har fått den här kommunspecifika presentationen gällande Öppna 

jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2007 till 2016. I presentationen finns 

kommunens resultat för ett urval indikatorer, tillsammans med värdet för riket, 

länet och bästa kommun. Vi hoppas att ni har användning av bildspelet när ni vill 

presentera resultatet internt och externt. 

Presentationen är sparad på ett sådant sätt att den ska vara enkel att lägga in i ett 

eget bildspel. Det är också enkelt att lägga till eller ta bort information. 
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Exempel på 
stöd vid analys 
av öppna 
jämförelser 
 
 

SKLs Handbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten  

Handboken ger stöd till kommunerna i hur de kan analysera sina resultat och 

prioritera i sitt förbättringsarbete. Läs mer i handboken. 

 

Socialstyrelsens jämförelseverktyg 

Verktyget möjliggör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser – vård och omsorg 

om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå. Lär mer om verktyget här. 

 

Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) 

Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med 

över 3 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Länk till kolada. 

 

Många av indikatorerna i öppna jämförelser finns också redovisade på  

verksamhets-/enhetsnivå. Dessa uppgifter finns oftast på respektive datakällas 

hemsida. T.ex. finns uppgifter från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” på 

Socialstyrelsens hemsida. 7

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handbok-for-oppna-jamforelser-socialtjanst.html
http://oppnajamforelser.socialstyrelsen.se/aldreomsorg/Sidor/default.aspx
https://www.kolada.se/index.php?_p=index


Hur bör 
resultaten 
tolkas? 

 

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre baseras på nationell och allmänt 

tillgänglig statistik och andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om 

äldre. Indikatorerna ska ge en så allsidig bild som möjligt. Uppgifterna ger dock 

inte en heltäckande bild av kvaliteten. 

 

Det är viktigt att kommunerna och landstingen/regionerna tolkar och analyserar 

resultaten såväl regionalt som lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för god 

kvalitet eller bra omsorg i det enskilda fallet. Den information som öppna 

jämförelser ger behöver kompletteras med annan information som bland annat 

finns lokalt, för att ge en mer heltäckande bild av kvalitén. Resultaten över tid 

påverkas av kommunens storlek, rapportering till kvalitetsregister och 

svarsfrekvens. 

  

De indikatorer som presenteras i rapporten är konstruerade så att de ska vara 

användbara i ledning och styrning och inspirera till lärande och förbättring. 
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Länkar 

 

Den fullständiga rapporten kan också beställas eller laddas ner på 

Socialstyrelsens eller SKLs hemsidor:  

 

www.skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.html 

 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg 
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Utvalda 
indikatorer och 
bakgrundsmått 

Presentationen innehåller följande indikatorer och bakgrundsmått: 

 

Hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen 

- Personalkontinuitet i hemtjänsten 

- Bedömning av hemtjänsten i sin helhet 

- Maten i särskilt boende 

- Bedömning av särskilt boende i sin helhet 

 

Sammanhållen vård och omsorg 

- Väntetid till särskilt boende 

- Fallskador 

- Brytpunktsamtal 

- Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke 

- Olämpliga läkemedel bland personer 75 år och äldre 

 

Bakgrundsmått 

- Nettokostnadsavvikelse 

- Andel av befolkningen 65 år och äldre med hemtjänst 

- Andel av befolkningen 65 år och äldre i särskilt boende 
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Den färgade linjen i diagrammen visar kommunens resultat på indikatorn.  

Färgerna visar om resultatet ligger över, mellan eller under gränsvärden ett givet år. 

Grön färg betyder att kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av 

kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna. Röd färg får 

de 25 procent av kommunerna med sämst värde och gul färg får de 50 procent av 

kommunerna som ligger mitt emellan.     

 

I diagrammen finns även grå linjer som representerar resultat för riket, länet och 

bästa kommunresultat. Antal redovisade år varierar mellan indikatorerna och 

resultat presenteras för de år där det är möjligt.  

 

Om värde saknas för ett eller flera år beror det på att data saknas eller på att 

antalet observationer är lägre än 30. 

Beskrivning av 
diagram 
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Indikatorn beskriver medelvärdet 
av antal olika personal som en 
hemtjänsttagare, 65 år eller 
äldre, möter under en 14-
dagarsperiod mellan klockan 
07.00 och 22.00. Personer som 
endast har trygghetslarm och 
matleveranser samt 
hemsjukvårdspersonal räknas 
inte in i måttet.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada. 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
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Riket Båstad (under, mellan eller över gränsvärden resp. år) Bästa kommunresultat Skåne län
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Indikatorn ger ett 
sammanfattande värde av den 
äldres bedömning av 
hemtjänsten.  
 
Indikatorn utgörs av andel 
personer över 65 år med 
hemtjänst som svarat att de är 
mycket eller ganska nöjda med 
hemtjänsten.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Bedömning av hemtjänsten i sin helhet 
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Indikatorn utgörs av de äldre som 
svarat positivt på frågorna ”Hur 
brukar maten smaka” samt 
”Upplever du att måltiderna på 
ditt äldreboende är en trevlig 
stund på dagen”.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Mat i särskilt boende 
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Indikatorn ger ett 
sammanfattande värde av den 
äldres bedömning av särskilt 
boende. Indikatorn utgörs andel 
personer över 65 år med särskilt 
boende som svarat att de är 
mycket eller ganska nöjda med 
det särskilda boendet.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Bedömning av särskilt boende i sin helhet 
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Resultatet för indikatorn visar 
den genomsnittliga väntetiden i 
antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum i särskilt 
boende.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
 
Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada. 

Väntetider till särskilt boende 
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Antal personer i åldern 80 år  
och uppåt med fallskador som 
vårdats i slutenvården per  
1 000 invånare. Värdena är 
treårsmedelvärden för att 
möjliggöra presentation på 
kommunnivå.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 
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Indikatorn visar andel (%) av 
avlidna, 65 år och äldre, som före 
döden fått ett informerande 
samtal om sin situation. Önskvärd 
riktning är ett högt värde. 
 
 
 
Källa: Nationella kvalitetsregistret Svenska 
palliativregistret. 
. 

Brytpunktssamtal 
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Indikatorn visar andel personer 
65 år och äldre i kommunen som 
tolv månader efter insjuknandet i 
stroke var oberoende av hjälp 
med förflyttning, toalettbesök 
samt på- och avklädning. 
Genomsnitt för tre år.  
 
Källa: Riks-Stroke. 

Funktionsförmåga 12 månader efter stroke 
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Indikatorn visar andel (%) 
personer 75 år och äldre som 
behandlats med minst ett av fyra 
olämpliga läkemedel. Vissa 
läkemedel medför en betydande 
risk för biverkningar hos äldre 
och bör därför undvikas i denna 
åldersgrupp. Som olämpliga 
läkemedel räknas här 
långverkande bensodiazepiner, 
läkemedel med betydande 
antikolinerga effekter samt 
tramadol och propiomazin.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde. 
 
Källa: Läkemedelsregistret och registret över 
socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning,  Socialstyrelsen.  
 
 2008 till och med 2010 redovisades indikatorn för 
personer 80 år och äldre, 2011 för personer 80 år och äldre 
i särskilt boende och 2012 för personer 80 år och äldre. 
2013 och framåt redovisas indikatorn för personer 75 år 
och äldre med hemtjänst eller särskilt boende.  
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Nettokostnadsavvikelsen visar 
hur kommunens kostnader för 
äldreomsorgen förhåller sig till de 
kostnader som kommunen 
förväntas ha utifrån dess 
strukturella förutsättningar.  
 
Måttet visar procentuell skillnad 
mellan äldreomsorgens 
nettokostnad och 
standardkostnad. 
 
 
 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? Kolada, SKL 
och SCB. 
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Bakgrundsmåttet beskriver hur 
stor andel av befolkningen 65 år 
och äldre som har 
hemtjänstinsatser i ordinärt 
boende.  
 
Observera att värden saknas för 
2009 och att inrapporteringen till 
Socialstyrelsens register 
förändrades 2013 vilket medför 
att länssiffror saknas och att 
värdena innan och efter 2013 
skiljer sig åt.  
 
  
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning. 
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Bakgrundsmåttet beskriver hur 
stor andel av befolkningen 65 år 
och äldre som har ett beslut om 
permanent särskilt boende.  
 
Observera att värden saknas för 
2009 och att inrapporteringen till 
Socialstyrelsens register 
förändrades 2013 vilket medför 
att länssiffror saknas och att 
värdena innan och efter 2013 
skiljer sig åt. 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Andel av befolkningen 65 år och äldre med särskilt boende 
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Kontakta  
oss gärna 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Helena Henningson  

Telefon: 08-452 79 35 

E-post:  hel ena . henni ngson@skl.se  

 

Jan Mohammad  

Telefon: 08-452 77 24 

E-post:  jan. mohammad@skl. se  

Socialstyrelsen 

 

Kalle Brandstedt  

Telefon: 075-247 37 42 

E-post:  kal le. brandstedt @soci alsty relsen. se  

 

Ann-Catrin Johansson 

Telefon: 075-247 31 21   

E-post:  ann-catrin.johansson@socialsty rel sen.se 

 

Eva Lejman 

Telefon: 075-247 33 65 

E-post:  eva.lejman@socialsty rel sen.se 
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10 år med öppna jämförelser

Vård och omsorg om äldre
Jämförelser under åren 2007–2016
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10 år med öppna jämförelser 
Vård och omsorg om äldre
Jämförelser under åren 2007–2016
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10 år med öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre  
– Jämförelser under åren 2007–2016 kan laddas ned från:

Sveriges Kommuner och Landsting
webbutik.skl.se 
E-post: publikationer@sklfs.se

Socialstyrelsens publikationsservice
www.socialstyrelsen.se/publikationer 
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

©Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 2017
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Förord

Det har varit tio händelserika år med öppna jämförelser av äldrevård- och om-
sorg, där förändring och utveckling har lett till förbättring i många avseenden. 
Det handlar bland annat om vården i livets slut och att de äldre med hemtjänst 
och särskilt boende känner sig nöjda och trygga.

Öppna jämförelser har under denna tioårsperiod utvecklats till ett värdefullt 
instrument för analys och utveckling inom vården och omsorgen om äldre.

Denna rapport, framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Socialstyrelsen, ger en tillbakablick som visar utvecklingen de senaste tio 
åren. Men den ska också inspirera till fortsatta lokala, regionala och nationella 
diskussioner om kvalitet i den gemensamt  nansierade vården och omsorgen 
om äldre. Rapporten beskriver utöver kvalitetsutvecklingen även utvecklingen 
av indikatorbaserade jämförelser av kvaliteten, med fokus på åren 2007–2016.

Målet med öppna jämförelser har varit, och är, att stödja nationella aktörer, 
ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att främja en god vård och 
omsorg för den äldre personen. Inriktningen är att:
• skapa öppenhet och förbättrad insyn i den o�entligt  nansierade vården 

och omsorgen. 
• ge ett underlag för utveckling, förbättring, uppföljning, analys och lärande. 
• ge underlag för ledning och styrning. 

Målgruppen för rapporten är främst beslutsfattare, förvaltningschefer och verk-
samhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna, landstingen och regionerna.

Arbetet med öppna jämförelser har under tioårsperioden skett i samarbete 
mellan Socialstyrelsen och SKL, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. 
Arbetet har i alla år haft stöd av regeringen.

Rapporten har tagits fram av Helena Henningson, Jan Mohammad och Anna 
Liljenberg från SKL samt Kalle Brandstedt, Ann-Catrin Johansson och Eva 
Lejman från Socialstyrelsen. Underlag till det första kapitlet har tagits fram av 
Governo. Ansvariga chefer för rapporten har varit Stina Hovmöller och Birgitta 
Lindelius vid Socialstyrelsen och Åsa Fuhrén Thulin och Peter Fitger vid SKL.

Vesna Jovic  Olivia Wigzell
Vd, Sveriges Kommuner och Landsting  Generaldirektör, Socialstyrelsen
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6 sammanfattning

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 
har gemensamt tagit fram denna rapport. Det är en special- 
utgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av 
vården och omsorgen om äldre publicerats i tio år. I rap-
porten visar vi utvecklingen av kvaliteten i vården och 
omsorgen om äldre genom ett antal utvalda indikatorer 
och bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hem-
tjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården 
och omsorgen om äldre. Rapporten har kompletterats med 
en tabellbilaga som  nns på socialstyrelsen.se och skl.se. 
I tabellbilagan presenteras resultat för 20 indikatorer och 10 
bakgrundsmått på kommunnivå, länsnivå samt för riket. 

Några resultat: 
• Väntetiden till särskilt boende har på riksnivå ökat mellan 

åren 2007-2016, från 55 till 57 väntedagar. Spridningen 
mellan kommuner har varit stor.  

• I riket har andelen äldre med hemtjänst som anser att 
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och 
önskemål, endast förbättrats med en procentenhet mel-
lan åren 2013 och 2016, från 86 till 87 procent. Även för 
personer i särskilt boende har resultaten endast förbätt-
rats med en procentenhet under tidsperioden, från 79 
till 80 procent. 

• Personalkontinuiteten i hemtjänsten har mellan åren 
2007 och 2016 försämrats. År 2007 mötte den äldre per-
sonen med hemtjänst i genomsnitt 12 personal mellan 
kl. 07.00 och 22.00 (mätt under 14 dagar). År 2016 var 
motsvarande si�ra 15 personal. Spridningen mellan 
kommunen med bästa respektive sämsta värde har ökat 
något under tidsperioden.

• Mellan åren 2007 och 2016 ökade andelen personer i 
riket, 65 år och äldre, som  ck brytpunktssamtal före sin 
död från 31 till 63 procent. Personer i åldersgruppen 65 
till 79 år  ck brytpunktssamtal oftare än personer 80 år 
och äldre. År 2016 erhöll 62 procent av kvinnorna och 64 
procent av männen ett brytpunktssamtal. Brytpunkts-
samtalen genomfördes mer sällan för personer i livets 
slutskede inom särskilt boende och i korttidsboende än 
för personer i ordinärt boende.

Vissa resultat har varit i stort sett oförändrade under 
åren, till exempel resultat för ©era av indikatorerna från 
undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?. 
Även om vissa resultat har varit oförändrade eller endast 
förbättrats lite, så är spridningen mellan olika kommuner 
och mellan verksamheter fortsatt stor. Det är därför viktigt 
att analysera resultaten på kommunnivå. Orsakerna bak-
om skillnaderna behöver analyseras lokalt och regionalt, 
i vissa fall tillsammans med företrädare för landstingen, 
eftersom sådana analyser kräver kunskap om lokala förut-
sättningar. 
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7inledning

Inledning
Detta är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna 
jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i tio 
år. Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans.

Med denna rapport vill vi visa på utvecklingen av kva-
liteten i vården och omsorgen om äldre. Vi vill också visa 
hur viktig tillgången till aktuell och tillförlitlig data är för 
att få en faktabaserad dialog. De första öppna jämförelser-
na av vården och omsorgen om äldre publicerades år 2007. 
Tillgången till statistik och annan data som belyser kvali-
tet var betydligt mer begränsad år 2007 än vad den är idag.

Målgrupp för rapporten är:
• beslutsfattare och förtroendevalda i både kommun  

och landsting.
• ledande tjänstemän i både kommun och landsting.
• företrädare från olika verksamheter och professioner 

inom vården och omsorgen av äldre.

I rapporten presenteras 20 indikatorer och 10 bakgrunds-
mått, som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i 
särskilt boende och i den sammanhållna vården och om-
sorgen där insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård är nödvändiga. Vissa av dessa indikatorer fanns bara 

med ett år, andra har varit med i alla tio åren. I denna rapport 
gör vi en tillbakablick på ett urval av indikatorerna.

Indikatorerna i rapporten är valda på grund av att de 
möjliggör långa tidserier, eller att de speglar hemtjänst, 
särskilt boende eller den sammanhållna vården och om-
sorgen. Indikatorerna är även valda för att spegla ett så 
stort urval av datakällor som möjligt.

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa 
och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syf-
tet är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att 
främja en jämlik socialtjänst och hälso- och sjukvård med 
god kvalitet.

Jämförelserna i denna rapport bygger på nationell sta-
tistik och uppgifter från olika datakällor. I slutet av rappor-
ten  nns en kortfattad beskrivning av de indikatorer och 
bakgrundsmått som nämns i rapporten.

Rapporten har kompletterats med en tabellbilaga 
som  nns på socialstyrelsen.se och skl.se. I tabellbila-
gan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 
10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt 
för riket. Vi har också tagit fram kommununika bild-
spel som skickats till alla kommuner.
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8 de första 10 åren med öppna jämförelser

De första 10 åren med öppna jämförelser

ÖPPNA JÄMFÖRELSER VÄXER FRAM  
I SAMVERKAN

Två spår
Arbetet med öppna jämförelser för hälso- och sjukvården 
var redan från starten ett gemensamt arbete mellan Social-
styrelsen och SKL. Så blev det inte med öppna jämförelser 
inom vård och omsorg om äldre. Arbetet drevs i två sepa-
rata spår de första tre åren, där SKL och Socialstyrelsen tog 
fram sina egna öppna jämförelser.

SKL ville bidra till utvecklingen av jämförbar informa-
tion om kvalitet, resultat och kostnader. Drivkraften var 
idén om att öppen publicering av jämförelser av kvalitet 
och resultat främjar verksamhetsutveckling och en mer 
faktabaserad debatt. Öppenheten bidrar också till att stärka 
medborgarnas insyn och förtroende för verksamheterna. 
År 2007 publicerade SKL öppna jämförelser inom äldre-

omsorgen och grundskolan. SKLs första rapport om öppna 
jämförelser inom äldreomsorgen bygger på data från be-
 ntliga register. Rapporten innehöll totalt elva indikato-
rer inom områdena god vård, bostadsstandard, personal, 
kostnader och två bakgrundsmått.

Den första gemensamt framtagna rapporten för öppna 
jämförelser av vård och omsorg om äldre publicerades 
år 2010.

Socialstyrelsens uppdrag
År 2006  ck Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att 
genomföra en riksomfattande brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. Motivet var att följa upp kvaliteten och 
tillgängligheten inom vården och omsorgen om äldre ut-
ifrån de äldres perspektiv.

Ett år senare får Socialstyrelsen ett nytt uppdrag av re-
geringen att, i samarbete med SKL, utveckla ett nationellt 
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system för öppna jämförelser av kvalitet, kostnader och ef-
fektivitet inom kommunernas vård och omsorg om äldre 
samt hemsjukvård. Målsättningen var att få en nationell 
bild av vården och omsorgen om äldre, att resultaten skulle 
kunna användas i verksamheternas eget förbättringsarbe-
te samt utgöra ett underlag för den nationella styrningen 
av vården och omsorgen om äldre. Den långsiktiga ambi-
tionen var att de öppna jämförelserna också skulle fungera 
som ett underlag för brukarnas fria val av utförare av äldre- 
omsorg. Uppdraget innebar bland annat att Socialstyrelsen:
• Genomför en årlig enkätundersökning till kommunerna. 

Den kom att omfatta uppgifter om kommunernas myn-
dighetsutövning och om innehållet i särskilt boende, 
hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet.

• Inrättar två nya individregister över personer som får stöd 
från äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

• Inleder arbetet med att utveckla statistik över behov och 
hur beslutade insatser beskrivs, samt hur dessa förhåller 
sig till faktiskt utförda insatser.

Några år senare, år 2009, får Socialstyrelsen ett nytt stort 
regeringsuppdrag; att intensi era utvecklingen av öppna 
jämförelser och öka tillgången till data av god kvalitet 
inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.

I uppdraget var det tydligt att arbetet skulle ske i sam-
arbete med SKL, Famna och Vårdföretagarna. I regerings-
uppdraget speci cerades också ett antal mål som skulle 
vara uppfylllda vid utgången av år 2014:
• Det ska  nnas lättillgängliga, aktuella, ändamålsenliga 

och tillförltliga kunskapsunderlag.
• Öppna jämförelser ska ge information om resultat, kva-

litet och e�ektivitet.
• Underlagen ska redovisas på ett sådant sätt så att jämfö-

relser blir möjliga mellan olika kommuner, landsting och 
utförare på såväl övergripande nivå som enhetsnivå.

• Öppna jämförelser ska stödja fria val, nationella och 
verksamhetsnära beslut, förbättringsarbete och gransk-
ning av socialtjänsten och hemsjukvården.¹

En nationell strategi för kvalitetsuppföljning
År 2009 beslutade den nationella samrådsgruppen för 
öppna jämförelser, som bestod av reprentanter från Social-
departementet, Socialstyrelsen, SKL, Famna och Vårdföre-
tagarna, om en nationell strategi för kvalitetsuppföljning 
genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. I strategin fastslogs att det övergripande  
 
 
 

1. Socialdepartementet. Uppdrag att intensi£era utvecklingen av öppna 
jämförelser och ta fram handlingsplan för ökad tillgång av data av 
god kvalitet inom socialtjänsten m.m. Regeringsbeslut 3. Stockholm: 
Socialdepartementet, 2009. 

syftet med öppna jämförelser var att stimulera utvecklingen 
av en jämlik och e�ektiv hälso- och sjukvård och social-
tjänst med god kvalitet. I strategin fastställdes också att 
indikatorerna så långt det var möjligt skulle redovisas på 
både kommunnivå och enhetsnivå, oavsett driftsform. En 
särskild prioritering var att indikatorerna skulle omfatta 
de brukar- och patientgrupper som motsvarar den störs-
ta delen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
kostnader och volymer. Vidare skulle öppna jämförelser 
användas för att jämföra skillnader mellan män och kvin-
nor, samt att indikatorer och redovisning måste kunna 
utvecklas i takt med förändrade krav och behov. Slutligen 
fastställdes att öppna jämförelser ska främja och stödja be-
slutsfattande som är nära den aktuella verksamheten, sys-
tematiskt förbättringsarbete och forskning, medborgarnas 
informerade och fria val samt nationella policybeslut och 
oberoende granskning.²

En handlingsplan för 2010–2014
Som en del i regeringsuppdraget från år 2009 tog Social-
styrelsen fram en handlingsplan för arbetet med öppna 
jämförelser för åren 2010–2014. I handlingsplanen tolkade 
och översatte Socialstyrelsen målen i regeringsuppdra-
get till konkreta delmål och aktiveteter. Ett viktigt fokus 
i handlingsplanen var utvecklingen av registerdata och 
strukturerad dokumentation, bland annat det som vi idag 
känner som Individens behov i centrum (IBIC).³

I början av år 2015 levererar Socialstyrelsen sin slut- 
rapport för regeringsuppdraget. Socialstyrelsen anser att 
målen i regeringsuppdraget i allt väsentligt är uppnådda. 
I rapporten beskrivs också att öppna jämförelser av social- 
tjänstens olika verksamheter bland annat har bidragit 
till att synliggöra kunskapsluckor och identi era utveck-
lingsområden. Det lyfts också fram att socialtjänsten fort-
farande saknar de förutsättningar som  nns i hälso- och 
sjukvården för att kunna belysa resultat av socialtjänstens 
insatser och stöd. Kunskapsbaserad data om brukares be-
hov, om insatsers kvalitet och utfallet av insatserna för 
brukarna, behöver fortsätta utvecklas. Huvudfokus under 
åren 2010–2014 låg på att utveckla insamlingen av data.⁴

2. Socialdepartementet. Nationell strategi för kvalitetsutveckling genom 
öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Socialdepartementet, 2009. 

3. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för 
socialtjänst och hemsjukvård. 2010–2014. Stockholm: Socialstyrelsen, 2010. 

4. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 
2010–2014. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen, 2015.
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TILLGÅNG TILL DATA DÅ OCH NU
År 2007 fanns få nationella datakällor med uppgifter om 
kvaliteten inom vård och omsorg om äldre. Det fanns 
uppgifter om kostnader för äldreomsorgen, men inte så 
mycket mer.

Nationell individbaserad statistik
År 2007 inrättade Socialstyrelsen registret för social-
tjänstinsatser till äldre och personer med funktionsned-
sättning. Detta krävde en föreskriftsändring som gjorde 
det möjligt att upprätta registret och som medgav att kom-
munerna blev skyldiga att rapportera in personnummer-
baserade uppgifter över insatser. Under åren 2007–2012 
rapporterade kommunerna in uppgifter på individnivå 
för en eller två månader årligen. Sedan år 2013 rapporterar 
kommunerna in personnummerbaserade uppgifter samt 
insatser varje månad. I Socialstyrelsens statistikdatabas, 
som nås via socialstyrelsen.se, kan den intresserade ta 
fram volymuppgifter uppdelade på bland annat ålder, in-
sats och kommun.
Hösten 2017 innehåller registret uppgifter om social-
tjänstinsatser för cirka 350 000 personer.

År 2007 var också året då Socialstyrelsen inrättade ett 
nytt register för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om hälso- 
och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt 
18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommunerna 

är skyldiga att rapportera in individbaserade uppgifter två 
gånger per år. Registret omfattar personer som under en 
månad fått minst en insats från den kommunala hälso- 
och sjukvården.

Hösten 2016 innehåller registret uppgifter om nästan 
400  000 personer som årligen fått minst en kommunal 
hälso- och sjukvårdsinsats.

Flera av Socialstyrelsens hälsodataregister har genom 
åren varit viktiga datakällor till öppna jämförelser. Data 
från såväl patientregistret, läkemedelsregistret och re-
gistret för socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning fanns med i den första rapporten 
och i samtliga efterföljande rapporter. När data från de na-
tionella hälsodataregistren används i öppna jämförelser 
innebär det också att datakvaliteten förbättras. Statistiken 
som både kommuner och landsting rapporterar in får en 
annan relevans, och det det blir viktigt att data är korrekt.

Registerstatistikens ökade tillförlitlighet har gjort det 
möjligt att samköra olika register, till exempel läkemedels-
registret och registret för socialtjänstinsatser för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Indikatorer för för-
skrivning av läkemedel till äldre med hemtjänst respektive 
särskilt boende har därför kunnat utvecklas. Det under-
lättar lokal analys och utveckling. Data blir mer relevant 
och trä�säker och den kan delas upp på män och kvinnor 
på kommunnivå. Därmed bidrar den till en mer jämlik och 
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen  ck år 2006 ett regeringsuppdrag att ge-
nomföra en nationell undersökning om vad äldre med 
stöd från äldreomsorgen tyckte om kvaliteten. Den första 
undersökningen genomfördes år 2008, genom en pap-
persenkät som skickades ut till personer över 65 år med 
hemtjänst eller särskilt boende.

De tre första årens nationella brukarundersökningar 
genomfördes med ett så kallat nöjdkundindex, NKI. Under-
sökningen var en urvalsundersökning, men där de ©esta 
kommuner  ck ett resultat. Det fanns ©era metodiska 
problem och därför övergavs metoden år 2011. Flera för-
ändringar genomfördes, bland annat utvecklades frågor-
na och frågor tillkom inom ©er kvalitetsområden. Från år 
2012  ck undersökningen sin nuvarande utformning, och 
den utökades till att bli en totalundersökning år 2013. Alla 
kvinnor och män över 65 år med hemtjänst eller särskilt 
boende  ck nu enkäten hemskickad.

Undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
har varit en viktig datakälla för att beskriva de äldres upp-
levelse av kvaliteten inom äldreomsorgen.

Många kommuner genomförde tidigare egna lokala 
brukarundersökningar. Det var inte möjligt att jämföra 
kommunernas resultat bland annat på grund av att frågor-
na formulerades olika. Den nationella undersökningen 
möjliggjorde jämförelser och idag är det ett fåtal kommu-
ner som genomför egna brukarundersökningar inom äld-
reomsorgen

De svenska kvalitetsregistren
De svenska kvalitetsregistren har, sedan årtionden tillbaka, 
vuxit fram ur den medicinska professionens engagemang 
och strävan efter en god och jämlik hälso- och sjukvård. 
Kvalitetsregister har oftast sin utgångspunkt kring en eller 
©era diagnoser inom samma sjukdomsgrupp, till exempel 
stroke och hjärtsjukvård. Ett nationellt kvalitetsregister 
innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, insatta 
åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och om-
sorg. Registren ger kunskap om hur vården och omsorgen 
fungerar och vad som kan förbättras.

Kvalitetsregistren erbjöd en möjlighet till individba-
serad data. Idén om att öppna jämförelser skulle baseras 
på be ntliga datakällor gjorde kvalitetsregistren till både 
intressanta och viktiga källor till information om kvali-
teten. När SKL publicerade den andra rapporten av öppna 
jämförelser inom vård och omsorg om äldre år 2008 fanns 
kvalitetsregistren Riks-Stroke och Svenska palliativregist-
ret med som två av sju datakällor. Några år senare tillkom 
kvalitetsregistret Senior Alert som en viktig datakälla.

Till skillnad från hälso- och sjukvården  nns inte några 
kvalitetsregistersom enbart avgränsar sig till insatser och 
resultat inom socialtjänsten. Men några kvalitetsregister, 
till exempel Senior Alert och Svenska palliativregistret, 
används i stor utsträckning i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Därmed är de också intressanta och relevanta 
som datakällor i öppna jämförelser av vården och omsorgen 
om äldre.

NATIONELLA SATSNINGAR, OMVÄRLD 
OCH LAGAR

Om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten
I den statliga utredningen Evidensbaserad praktik i social-
tjänsten (SOU 2008:18) slogs det fast att kunskapsutveck-
lingen inom socialtjänsten behövde stärkas, både ur de 
yrkesverksammas perspektiv men också ur ett medborgar- 
och brukaperspektiv.⁵ Detta blev också startskottet för en 
©erårig (2011–2016) satsning med årliga överenkommelser 
mellan regeringen och SKL. Överenskommelserna inne-
bar bland annat bland annat stöd till uppbyggandet av 
regionala strukturer för att stöjda kunskapsutvecklingen 
i socialtjänsten och till att utveckla öppna jämförelser. 
Utvecklingsarbeten startade inom ©era av socialtjänstens 
verksamhetsområden, bland annat inom äldreomsorgen 
(se avsnittet Bättre liv för sjuka äldre).

Socialstyrelsen och SKL samarbetade också på andra 
sätt för att förstärka socialtjänstens förmåga att arbeta 
kunskapsbaserat. Den webbaserade plattformen Kun-
skapsguiden lanserades. Kunskapsguiden vänder sig till 
personal inom hälsa, vård och omsorg och vill tillgänglig-
göra den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna 
och modellerna.

Socialstyrelsen arbetar på ©era sätt för att stödja en evi-
densbaserad praktik. Öppna jämförelser, gemensam infor-
mationsstruktur, dokumentationsmodellen IBIC, gemen-
samma termer och begrepp är några exempel på nationella 
utvecklingsarbeten som syftar till att stärka en kunskaps-
baserad socialtjänst.

Även om mycket har hänt inom området har social-
tjänsten en fortsatt resa att göra när det gäller att stärka en 
evidensbaserad praktik. I en uppföljande utredning från år 
2017 konstateras att socialtjänstens kunskapsstyrning på 
många sätt utvecklats sedan år 2011 men att viktiga delar 
fortfarande återstår, bland annat att utveckla en systema-
tisk resultatuppföljning.⁶

5. SOU 2008:18. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 
brukaren. Stockholm: Socialdepartementet, 2008. 

6 SKL. Utvecklingen av socialtjänstens kunskapsstyrning. Stockholm: 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. 
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Bättre liv för sjuka äldre
Ett nationellt förbättringsarbete inom vård och omsorg om 
äldre pågick under åren 2010–2014, och handlade om en 
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 
Arbetet möjliggjordes genom en överenskommelse mel-
lan SKL och regeringen, och omfattade drygt fyra miljarder 
kronor i statliga medel under tidsperioden. Satsningen 
prioriterade fem områden:
• riskförebyggande arbetssätt.
• god vård i livets slutskede.
• god vård vid demenssjukdom.
• god läkemedelsbehandling för äldre.
• sammanhållen vård och omsorg.
Inriktningen för arbetet var att stödja alla kommuner och 
landsting att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och sys-
tematiskt förbättringsarbete. De kommuner och landsting 
som nått uppsatta mål  ck statlig prestationsersättning.

En utvärdering av den femåriga satsningen visar bland 
annat att personal i vård och omsorg i betydligt högre 
utsträckning arbetar med standardiserade, gemensamma 
och evidensbaserade arbetssätt. Det innebär att verksam-
heter registrerar uppgifter i kvalitetsregister och använder 
lokal data till förbättring och verksamhetsutveckling.

Genom denna satsning  ck bland annat kvalitetsregist-
ren Senior Alert, Svenska palliativregistret och Svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symtom vid de-
mens, BPSD, stort genomslag i kommunerna.7

Flertalet kommuner ansvarar för  
hemsjukvården
I samband med Ädel-reformen år 1992  ck kommunerna 
ett större ansvar än tidigare för service, vård och omsorg 
om äldre, och de övertog ansvaret för vissa delar som 
landstinget tidigare hade ansvarat för. Kommunerna  ck 
också ett ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende 
och för enklare hjälpmedel. Det var också möjligt för kom-
munerna att överta ansvaret för hemsjukvård i den enskil-
des hem, efter en överenskommelse med landstinget. Det 
innebar att cirka hälften av landets kommuner övertog 
ansvaret för hemsjukvården 1992.

Ett utökat ansvar för hälso- och sjukvård innebar också 
att en ny lagstadgad funktion inrättades i alla kommuner – 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Under åren 2007–2016 har nästan alla kommuner över-
tagit ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet. Det är 
bara kommunerna i Stockholms län, exklusive Norrtälje 
kommun, som ännu inte skatteväxlat hemsjukvården. Det 
innebär att kommunerna är en betydande huvudman för 
hälso- och sjukvård.

7  Sveriges Kommuner och Landsting. Bättre liv för sjuka äldre. Stora förbätt-
ringar på kort tid. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2015.

eHälsa och välfärdsteknik
Sverige har en uttalad vision om att vara bäst i världen på 
eHälsa år 2025. När öppna jämförelser startade var eHälsa 
och väl¶rdsteknik nya begrepp. År 2008 lanserades ”natio-
nell IT-strategi” och en tillgänglig och säker information 
inom vård och omsorg. Idag är det fortfarande högst aktu-
ellt att prata om tillgänglig och säker informationsöverfö-
ring inom och mellan vårdens och omsorgens aktörer. Vi 
har bytt ut ordet IT-strategi till eHälsa.

Arbetet med NPÖ – nationell patientöversikt – en digital 
plattform som möjliggör att vårdgivare kan dela informa-
tion om patienten/brukaren, påbörjades redan år 2004. 
Fem år senare hade fem landsting anslutit sig och år 2016 
var alla landsting anslutna och 245 kommuner.

Sedan år 2014 följer Socialstyrelsen upp utvecklingen 
av eHälsa och väl¶rdsteknik i kommunernas socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Utveckling pågår och allt©er 
kommuner erbjuder idag äldre med behov, stöd i form av 
digitala alternativ, såsom digitala trygghetslarm, sensorer 
med mera. 

Lagen om valfrihet
År 2009 trädde lagen om valfrihetssystem, LOV, i kraft. 
Den nya lagen var tänkt att fungera som ett alternativ till 
lagen om o�entlig upphandling (LOU) och syftade till att 
förtydliga rättsläget och underlätta för de kommuner som 
redan hade, och de som ville införa, kundval inom bland 
annat äldreomsorgen. Lagen möjliggör för individen att 
välja bland utförare som uppfyller kommunens krav och 
därmed får ingå i kommunens kundvalssystem.⁸

På nationell nivå innebar den nya lagen en rad nya reger-
ingsuppdrag för Socialstyrelsen. Ett sådant uppdrag var att 
ta fram information på enhetsnivå för att underlätta bru-
karnas val av utförare av hemtjänst eller särskilt boende. 
Detta uppdrag resulterade bland annat i Äldreguiden, som 
presenterar data om kvalitet, resurser och brukarnöjdhet 
för cirka 5 000 enheter inom hemtjänst respektive särskilt 
boende. Äldreguiden vänder sig i första hand till allmän-
heten och nås genom Socialstyrelsens webbsida.

Etablerat begrepp
Öppna jämförelser kan idag betraktas som ett etablerat 
begrepp i kommunerna. I en utvärdering som Health Na-
vigator genomförde på uppdrag av Socialstyrelsen år 2014, 
konstateras att öppna jämförelser har kommit långt på 
kort tid och att jämförelserna har fått ett stort genomslag 
bland Sveriges kommuner. I de enkäter och intervjuer som 
genomfördes inom ramen för utvärderingen, uttrycker 
många kommuner att öppna jämförelser bidragit till att 
sätta kvalitetsfrågorna på agendan och över 80 procent av 
 

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
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kommunerna uppger att de använt öppna jämförelser som 
underlag för verksamhetsförbättringar.⁹

När öppna jämförelser inom vård och omsorg om äld-
re publicerades första gången år 2007 var intresset stort, 
inte minst bland medierna. Det var någonting helt nytt, 
data som presenterades på kommunnivå och bjöd in till 
öppenhet, insyn och transparens när det gäller resultatet 
för vården och omsorgen om äldre. Även om intresset i 
riksmedia minskat under åren är intresset för resultaten 
fortfarande stort bland lokala medier.

I SäÏe-tidningen gick det till exempel i mars 2017 att 
läsa att SäÏe kommuns äldreboenden ligger i topp när 
det kommer till om de boende upplever sig delaktiga 
och om de är nöjda med aktiviteterna på sitt boende.¹⁰  
I Västmanlands läns tidning publicerades också en artikel 
samma månad om att Surahammars kommun placerat 
sig på plats åtta av 264 kommuner när det gäller frågan 
om bemötande, förtroende och trygghet bland äldre 
som bor på särskilt boende.¹¹

 

9  Health Navigator. Öppna jämförelser av socialtjänsten – på mottagarens 
villkor? Utvärdering av öppna jämförelser av socialtjänsten. Stockholm: 
Health Navigator AB, 2014.

10 Österman. ”SäÏe i topp i trygghetsrankning”. SäÏe-Tidningen, 28 mars 
2017. Tillgänglig: http://nwt.se/saÏe/2017/03/28/saÏe-i-topp-i-trygg-
hetsranking. 

11 Widerberg. ”Här ligger Surahammar i topp”. VLT, 31 mars 2017. 
Tillgänglig: http://www.vlt.se/vastmanland/surahammar/har-ligger-sura-
hammar-i-topp.

År 2015 fastställdes också en ny handlingsplan för öppna 
jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården för 
åren 2015–2018, där inriktningen i större utsträckning kom 
att handla om användningen av indikatorerna i verksam-
hetsutvecklingen snarare än datakvalitet.¹²

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys publicerade 
år 2013 en rapport där de utvärderade öppna jämförelser 
inom vård och omsorg om äldre.¹³ Utvärderingen gav både 
ris och ros. Vårdanalys konstaterade att öppna jämförelser 
har stärkt förutsättningarna att förbättra kvaliteten i äld-
reomsorgen, och att jämförelserna bidragit till ökad trans-
parens. Vårdanalys menar också att presentationsformen 
behöver utvecklas och att det  nns en misstro till viss data 
nom äldreomsorgen.

Öppna jämförelser har också fått ta emot en del ifråga-
sättande av själva idén om att mäta och rangordna kom-
muner på det sätt som görs. Ifrågasättandet har handlat 
om ifall det är möjligt att mäta kvalitet inom äldreomsorgen 
och att öppna jämförelser bidrar till en indikator xering.¹⁴ 
Både Socialstyrelsen och SKL har under åren tydliggjort 
och påpekat vikten av lokala analyser, och att det behövs 
kompletterande information för att på djupet kunna för-
stå de bakomliggande orsakerna till ett resultat i öppna  
 

12 Socialdepartementet. Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjuk-
vården. Handlingsplan 2015–2018. Stockholm: Socialdepartementet, 2015.

13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Rapport 2013:2 Öppna 
jämförelser förökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?.

14 Lindgren, Lena. Öppna jämförelser – ett styrmedel i tiden eller ”hur 
kunde det bli så här?”. FoU Rapport. FOU Väst, 2012.
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jämförelser. Handböcker, mallar, kurser och dialogmöten 
i länen är exempel på aktiviteter som Socialstyrelsen och 
SKL, både tillsammans men också var och en för sig, ut-
vecklat och genomfört. De kompetenshöjande insatserna 
har sannolikt bidragit till en ökad medvetenhet bland de 
som arbetar med kvalitetsfrågor ute i kommunerna.¹⁵

Öppna jämförelser idag
Öppna jämförelser av vården och omsorg om äldre är 
idag ett samlingsnamn för tre olika produkter, med olika 
karaktär och innehåll och som delvis vänder sig till olika 
målgrupper. Därför presenteras också jämförelserna på 
©era olika sätt. Den digitala utvecklingen möjliggör en vi-
sualisering på ett helt annat sätt år 2017 än för tio år sedan.

De tre produkterna är:
• Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning, 

som bygger på tre olika enkäter som skickas årligen 
till kommunövergripande nivå samt enhetsnivå för 
hemtjänst respektive särskilt boende, oavsett drifts-
form. Resultatet från undersökningen publiceras på 
Socialstyrelsens hemsida, excel ler, Äldreguiden, 
Socialstyrelsens jämförelseverktyg, samt i kommun- 
och landstingsdatabasen Kolada.

• Socialstyrelsens enkätundersökning Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?, skickas till alla över 65 år som 
har hemtjänst eller bor i särskilt boende, cirka 220 000 
personer. Undersökningen är en totalundersökning. 
Resultaten från undersökningen publiceras på Socialsty-
relsens hemsida, excel ler, Äldreguiden, i Socialstyrel-
sens jämförelseverktyg samt i kommun- och landstings-
databasen Kolada.

• Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om 
äldre, som SKL och Socialstyrelsen tar fram gemensamt. 
I rapporten redovisas resultat för cirka 30 indikatorer 
på kommun- läns- och riksnivå, där data hämtas från 
be ntliga datakällor bland annat från kvalitetsregister 
och undersökningen Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?. Indikatorerna ¶rgsätts, och kommunerna 
får en rangordning för respektive indikator. Resultaten 
publiceras i en rapport, i excel ler på hemsidorna, i 
Socialstyrelsens jämförelseverktyg samt i kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada.

15   Lindgren, Lena. Intervju 2017-06-12.

Resultaten  nns tillgängliga genom:
• Socialstyrelsens jämförelseverktyg – vänder sig till 

bland annat till verksamhetsnära beslutsfattare och 
professionsföreträdare. Här presenteras data från många 
olika undersökningar som Socialstyrelsen gör. Verktyget 
möjliggör jämförelser på både enhetsnivå och kommun-, 
läns- och riksnivå.

• Kolada – är en öppen databas med cirka 4 500 nyckeltal 
inom kommun- och landstingsverksamhet. Kolada drivs 
av Rådet för främjande av kommunala analyser som är 
en förening som bildats av staten och SKL. Alla indika-
torer och resultat från öppna jämförelser publiceras i 
Kolada. Här  nns uppgifter för riket, kommun-, läns- 
och enhetsnivå. www.kolada.se

• På socialstyrelsen.se och skl.se  nns resultatet från 
öppna jämförelser samlat i rapporter, excel ler, indika-
torbeskrivningar med mera.
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Äldres hälsa, levnadsvanor och livsvillkor
ALLT FLER BLIR ÄLDRE
Sverige har en åldrande befolkning. Det är en utveckling 
som vi delar med länderna i Europa och många andra 
länder. Det är glädjande att allt ©er når en hög ålder. I takt 
med att vi lever längre ökar risken att drabbas av en eller 
©era sjukdomar och antalet personer med många samti-
diga sjukdomar blir ©er. Med många samtidiga sjukdomar 

minskar ofta den egna förmågan, och behovet av stöd från 
andra ökar.

Under de tio år som öppna jämförelser funnits så har 
befolkningen 65 år och äldre ökat med 368 444 personer, 
och ökningen är större för män än för kvinnor.

tabell 1. Antal personer 65 år och äldre, åren 2007, 2012 och 2016.

År 2007 År 2012 År 2016 Förändring

Kvinnor 901 896 997 925 1 064 412 +162 516

Män 706 517 830 358 912 445 +205 928

Totalt 1 608 413 1 828 283 1 976 857 + 368 444

Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Under denna tioårsperiod är det framförallt de yngre äldre, 
mellan 65 och 79 år som ökat i antal. Antalet kvinnor mellan 
80 och 89 år har under denna tidsperiod minskat med cirka 
14 000 personer. Antalet äldre män och kvinnor över 90 år 
har under perioden ökat med cirka 20 000 personer.

Äldre i Sverige
År 2007 var medellivslängden för kvinnor i Sverige 83,0 
år och för män 78,9 år. År 2016 var medellivslängden för 
kvinnor 84,1 år och för män 80,6 år, vilket innebär en ök-
ning med drygt ett år för kvinnor och nästan två år för 
män under tidsperioden. År 2060 beräknas medellivs-
längden vara 89,1 år för kvinnor och 86,7 år för män, det 
vill säga en ökning med fem år för kvinnor och drygt sex 
år för män.¹⁶

16 Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

Förväntad livslängd skiljer sig mellan män och kvinnor 
och mellan olika socioekonomiska grupper. Utbildnings-
nivå är tätt förknippad med livsstil som i sin tur påverkar 
medellivslängden. Det  nns tydliga skillnader i medellivs-
längd mellan personer med olika utbildningsnivåer. Per-
soner med eftergymnasial utbildning har högst medel-
livslängd och personer med enbart grundskoleutbildning 
har lägst. Under de senaste åren har medellivslängden varit 
fem år längre för personer med eftergymnasial utbildning 
än för dem med enbart grundskoleutbildning. Skillnader 
i medellivslängd bygger på bland annat skillnader i livs-
stil, ekonomiska levnadsvillkor, arbetsmiljö och sociala 
nätverk. Det  nns även geogra ska skillnader, till exempel 
är medellivslängden högre i södra Sverige.¹⁷ Tabellerna 2 
och 3 visar kommuner med högst respektive lägst förvän-
tad medellivslängd, uppdelat på kvinnor och män, åren 
2007–2011 respektive 2012–2016.

17 Öhman A & Abrahamsson M. Äldres hälsa och livsstil. Vem är den äldre? 
Äldrebilder i ett åldrande Sverige. Stockholm: Forskning om äldre och 
åldrande, NISAL, 2017. På uppdrag av utredningen nationell kvalitetsplan 
för äldreomsorgen (S2015:03).

tabell 2. Kommuner med högst medellivslängd uppdelat på kön år 2007–2011 respektive år 2012–2016.

2007–2011 2012–2016

Kommun Kvinnor Kommun Män Kommun Kvinnor Kommun Män

Båstad 86,0 Danderyd 83,0 Bjurholm 86,7 Danderyd 83,5

Danderyd 85,7 Salem 81,9 Danderyd 86,4 Täby 83,2

Lidingö 85,6 Knivsta 81,8 Lidingö 86,2 Ekerö 82,9

Vaxholm 85,4 Vellinge 81,8 Vellinge 86,1 StaÜanstorp 82,9

Gnosjö 85,3 Tjörn 81,7 Båstad 85,9 Lidingö 82,7

Källa: Statistiska centralbyrån.

tabell 3. Kommuner med lägst medellivslängd uppdelat på kön år 2007–2011 respektive år 2012–2016.

2007–2011 2012–2016

Kommun Kvinnor Kommun Män Kommun Kvinnor Kommun Män

Älvdalen 80,0 Ljusnarsberg 74,6 Norsjö 80,3 Överkalix 74,4

Arvidsjaur 80,1 Pajala 75,1 Åsele 80,7 Munkfors 74,9

Vårgårda 81,2 Haparanda 75,3 Ånge 80,8 Åsele 75,7

Östra Göinge 81,2 Överkalix 75,5 Arjeplog 81,1 Haparanda 76,0

Ånge 81,3 Åsele 76,1 Dorotea 81,1 Högsby 76,1

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Återstående medellivslängd med god  
hälsa från 65 år
År 2016 var den återstående medellivslängden vid 65 år för 
kvinnor 21,5 år och för män 19,0 år. Det innebär en ökning 
mellan åren 2007 – 2016, från 20,6 till 21,5 för kvinnor, och 
från 17,8 till 19,0 för män.

Begreppet ”healthy life years” beräknar hur många fris-
ka år en person i genomsnitt kan förvänta sig efter att ha 
fyllt 65 år. I Sverige beräknas kvinnor i genomsnitt ha 16,8 
friska år och män 15,7 friska år. Data bygger på prognoser 
från år 2015. Motsvarande si�ror för år 2006 var 13,0 år för 
män och 14,2 år för kvinnor.¹⁸ Data visar på en betydande 
ökning mellan åren 2013 och 2015 för både kvinnor och 
män, en ökning med nästan tre procentenheter.

Andel personer 80 år och äldre i befolkningen
Andel personer 80 år och äldre har varit ett bakgrundsmått 
i Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre sedan år 
2013. Måttet redovisar på kommunnivå andel personer 80 
år och äldre i befolkningen per den 31 december året före 
publicering. För många äldre män och kvinnor börjar ©era 
kroppsliga funktioner att svikta i 80-års åldern, och beho-
vet av stöd, service och omvårdnad börjar öka.

Andel personer 80 år och äldre i befolkningen har mins-
kat från 5,3 till 5,1 procent mellan åren 2007 och 2016.¹⁹

UTBILDNINGSNIVÅ HOS PERSONER  
ÖVER 65 ÅR
Vi blir inte bara äldre, det är också ett ökande antal av kvin-
nor och män över 65 år som har en eftergymnasial utbild-
ning. Som tidigare nämnts så  nns det tydliga samband 
mellan utbildningsnivå och hälsa.

tabell 4. Andel (%) av personer 65 år och äldre med 2 års efter-
gymnasial utbildning eller mer år 2008 och 2016.

År 2008 År 2016

Män 18,4 % 24,8 %

Kvinnor 15,5 % 24, 6 %

Källa; Statistiska centralbyrån.

Utbildningsnivån har ökat för båda män och kvinnor men 
den har ökat mer för kvinnorna mellan åren 2008 och 
2016. Detta åskådliggörs också i  gur 1, som visar antalet 
kvinnor och män med minst 3 års eftergymnasial utbild-
ning. Från och med år 2009  nns ©er kvinnor än män över 
65 år med en längre eftergymnasial utbildning.

18 http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a.

19 Befolkningsstatistik, Statistiska Centralbyrån. 

Andel personer över 65 år med  
annat födelseland
År 2007 var 9,5 procent i gruppen 65 år och äldre, utlands-
födda. År 2016 hade andelen ökat till 10,3 procent. Av den 
totala befolkningen år 2007 utgjorde utlandsfödda perso-
ner 65 år och äldre 1,8 procent. År 2016 var motsvarande 
andel 2,3 procent.²⁰

Det  nns en bild av att personer med utländsk bakgrund 
tar emot mindre o�entlig vård och omsorg än svenskfödda 
äldre.²¹ Ett antagande kring detta är att kulturella traditio-
ner och normer påbjuder detta, men det är något som inte 
är bevisat. Vi behöver mer kunskap om hur behovsbilden 
ser ut för äldre med utländsk bakgrund.

År 2010 gav Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom där det konstateras 
att personcentrerad omvårdnad innebär att man särskilt 
beaktar behov relaterade till att personer har annan kultu-
rell eller språklig bakgrund. Att ta kulturell hänsyn hand-
lar exempelvis om att ge personen (med demenssjukdom) 
möjlighet att utöva sin religion, få kulturellt anpassad mat, 
bevara sina kulturella traditioner och sedvänjor samt att få 
tillgång till personal som talar samma språk.²² Socialsty-
relsens riktlinjer håller för närvarande på att revideras.

ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSSITUATION

Äldres hälsa
Med ökad medellivslängd följer ©er friska år i slutet av livet. 
Det är främst i hög ålder, över 80 år, som behoven ökar i 
form av sjukvård och äldreomsorg. Flertalet äldre anger att 
de upplever sin hälsa som god, även de allra äldsta. Enligt 
nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor 
2016 har andelen kvinnor och män, 65–84 år, som upple-
ver bra eller mycket bra hälsa förbättrats med unge¶r fem 
procentenheter sedan år 2007. Totalt 60 procent av kvin-
norna och 63 procent av männen uppgav att de hade en bra 
eller mycket bra hälsa. Men undersökningen visar också 
att unge¶r åtta procent av kvinnorna och sex procent av 
männen ansåg att de hade en dålig eller mycket dålig hälsa. 

Enligt Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? år 2016 upplever kvinnor och män 
med beviljade socialtjänstinsatser sämre hälsa än övriga 
personer 65 år eller äldre utan socialtjänstinsatser (tabell 5).

20 Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

21 (Ds 2003:47, s. 167; SoU 1997; SoS; 2000).

22 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stöd för 
styrning och ledning. Remissversion. Socialstyrelsen; 2016.
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tabell 5. Andel (%) av kvinnor och män, 65 år eller äldre,  
i ordinärt boende med hemtjänstinsatser och i särskilt boende  
och deras upplevelse av allmänt hälsotillstånd, 2016..

Ganska eller 
mycket gott 
hälsotillstånd

Någorlunda 
hälsotillstånd

Ganska eller 
mycket dåligt 
hälsotillstånd

Ordinärt 
boende

30 % 46 % 24 %

Särskilt 
boende

26 % 41 % 32 %

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen. 

En generellt hälsosammare livsstil de senaste åren har 
lett till att insjuknande i hjärtinfarkt eller stroke minskat. 
Äldre är friskare längre, men åren med nedsatt hälsa för-
svinner inte utan förskjuts framåt i tiden, vilket påverkar 
livskvaliteten under de sista åren. Äldre personer, 80 år 
eller äldre, drabbas ofta av vanliga folksjukdomar som 
hjärtkärlsjukdom, psykiska ohälsa, diabetes, benskörhet 
och cancer. Med stigande ålder ökar även risken för att 
drabbas av demenssjukdom. Livsstilsrelaterade sjukdo-
mar i rörelseorganen och kronisk smärta är andra tillstånd 
som drabbar den äldre personen. Äldre har ett svagare 
immunförsvar och drabbas därför hårdare av sjukdom. 
Den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor är 
hjärtsjukdom.²³

23 Öhman A & Abrahamsson M. Äldres hälsa och livsstil. Vem är den äldre? 
Äldrebilder i ett åldrande Sverige: Forskning om äldre och åldrande, 
NISAL, 2017. På uppdrag av utredningen nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen (S:2015:03). 

Äldres hälsoproblem
Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir 
allt ©er. Äldre personer har en ökad risk att drabbas av 
kroniska sjukdomar och ©era samtidiga sjukdomar samt 
skador. Åldrande, sjukdom och skada kan medföra olika 
typer av funktionsnedsättning som till exempel syn- och 
hörselnedsättning, balans- och rörelsehinder och för-
sämrad kognitiv förmåga. Enligt nationella folkhälso- 
undersökningen har rörelseförmågan hos kvinnor och 
män 65–84 år förbättrats de senaste tio åren. Det är också 
¶rre män som år 2016 uppger att de har en kraftigt ned-
satt hörsel jämfört med år 2007. Andelen kvinnor och 
män som rapporterat kraftigt nedsatt syn är i princip 
oförändrad mellan åren.

tabell 6. Upplevd funktionsnedsättning för åren 2007 och 2016, 
uppdelat på kön.

Funktionsnedsättning År 2007 år 2016

Nedsatt rörelseförmåga
40 % av männen 
61% av kvinnorna

15 % av männen 
13 % av kvinnorna

Kraftigt nedsatt hörsel
20 % av männen 
14 % av kvinnorna

15 % av männen 
13 % av kvinnorna

Kraftigt nedsatt syn
5 % av männen 
5 % av kvinnorna

4 % av männen 
5 % av kvinnorna

Källa: Folkhälsomyndigheten.

figur 1: Antal personer över 65 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning, år 2008–2016.

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Hälsosamt åldrande  
Ett hälsosamt åldrande innebär möjlighet till oberoende 
och självständighet och att fortsätta vara en del av ett 
socialt sammanhang med positiva relationer till andra 
människor. Hälsa och välmående för den äldre personen 
betyder också tillgång till ekonomiska förutsättningar, 
fortsatt möjlighet till fysisk aktivitet och goda levnadsvanor.²⁴ 

Förutsättning för ett hälsosamt åldrande och god hälsa 
påverkas av livsvillkor och av individens levnadsvanor. 
Många människor har ©era ohälsosamma levnadsvanor 
samtidigt, något som innebär att risken för sjukdom ad-
deras och medför en multiplikativ riskökning. Undersök-
ning av svenskars levnadsvanor kopplade till hälsa visar 
att det  nns ett starkt samband mellan sociala faktorer och 
ohälsosamma levnadsvanor där personens utbildning, 
ekonomiska och geogra ska förhållande och födelseland 
påverkar den enskildes hälsa och livskvalitet.²⁵ ²⁶

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela 
livet, även upp i höga åldrar, har positiva e�ekter på hälsan 
och livskvaliteten.²⁷ 

24 Öhman A & Abrahamsson M. Äldres hälsa och livsstil. Vem är den äldre? 
Äldrebilder i ett åldrande Sverige: Forskning om äldre och åldrande, 
NISAL, 2017. På uppdrag av utredningen nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen (S:2015:03).

25 Statens folkhälsoinstitut (2009). Levnadsvanor. Lägesrapport 2009 och 
Socialstyrelsen (2011).

26  Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder 2011.

27 Statens Folkhälsoinstitut (2005). Sammanfattning av Hälsoutveckling och 
hälsofrämjande insatser på äldre dar. En kunskapssammanställning.

Enligt WHO förebygger hälsosamma levnadsvanor upp-
komsten av hjärt- och kärlsjukdom samt cancer och 
fördröjer uppkomsten av typ 2-diabetes.²⁸ Den som inte 
röker, äter hälsosamt, är måttligt fysisk aktiv och har en 
måttlig konsumtion av alkohol kommer i genomsnitt att 
leva 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma lev-
nadsvanor.²⁹

Levnadsvanor  
Våra levnadsvanor grundas tidigt i livet. Arbetet med att 
främja hälsosamma levnadsvanor har en betydande roll i 
det nationella folkhälsoarbetet. Det startar redan i mödra- 
och barnhälsovården och pågår sedan livet ut både inom 
och utanför hälso- och sjukvården för att skapa samhäl-
leliga förutsättningar för jämlik hälsa på lika villkor.³⁰ 
Levnadsvanor är en av de bestämningsfaktorer som har 
betydelse för individens hälsa och välmående, se  gur 2. 

 

28 WHO. Cardiovascular disease, Fact sheet 317; Cancer, Fact sheet 297; 
Diabetes mellitus, fact sheet 312. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/en/ (hämtad 171106). 

29 Khaw, KT, Wareham, N, Bingham, S, Welch, A, Luben, R, Day, N. Combi-
ned impact of healt behaviours and mortality in men and women: the 
EPIC-Norfolk prospective population study. PLoS Med. 2208; 5(1):e12.

30  Socialdepartementet (2002). Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35); En 
förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110).
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figur 2: Hälsans bestämningsfaktorer. Bild efter Dahlgren och Whitehead, 1991.
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Ohälsosamma levnadsvanor – ett folkhälso-
problem
Ohälsosamma levnadsvanor såsom dåliga matvanor, 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol och otillräcklig aktivitet 
påverkar den enskildes hälsa och livskvalitet. Dessa fyra 
levnadsvanor har stor betydelse för uppkomst av sjukdo-
mar och bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i 
Sverige. Sjukdomsbördan är ett internationellt mått, ut-
vecklat av WHO och Världsbanken, för att mäta vilka sjuk-
domar som leder till mest ohälsa och kartlägga de riskfak-
torer som har störst betydelse för uppkomst av sjukdom. 
Enligt Folhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 
är ohälsosamma levnadsvanor vanligt. Men för den som 
drabbats av sjukdom är det möjligt att snabbt förbättra sin 
hälsa genom förändrade levnadsvanor och livsstil.³¹

Äldres levnadsvanor 
I tabell 7  nns en översiktlig redovisning av levnadsvanor 
för personer 65–84 år från Folkhälsomyndighetens natio-
nella folkhälsoundersökning Hälsa på lika villkor mellan 
åren 2007 och 2016 tillsammans med jämförande data av 
livsvillkor såsom utbildning, inkomst och födelseland för 
personer 16–84 år, år 2016.

31 Chow, CK, Jolly; S, Rao-Melacini, P, Fox; KA, Anad, SS Yusuf, S. 
Association of diet, exercise, and smoking modi£cation with risk of early 
cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010; 
121(6):750-8.

Alkoholrelaterad dödlighet har ökat
Den alkoholrelaterade dödligheten har ökat i antal för per-
soner över 65 år. Men per 100 000 invånare har dock den 
alkoholrelaterade dödligheten legat relativt konstant för 
kvinnor och män, 65 år och äldre, sedan år 2007, se  gur 3. 
Alkohol är en avgörande riskfaktor och en hög konsum-
tion kan orsaka till exempel hjärt-kärlsjukdomar, cancer, 
levercirros och alkoholpsykos samt ge upphov till olycks-
fall och skador.³²

Äldres ekonomi
Gruppen ”äldre” är inte en homogen grupp. De skillnader 
som  nns för den övriga befolkningen när det gäller ex-
empelvis ekonomi och levnadsvillkor gäller också grup-
pen äldre. Sverige brukar rankas som ett av världens bästa 
länder att åldras i och jämfört med andra länder så har vi 
en låg andel fattiga äldre. 

År 2014 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av kom-
munernas avgiftssystem för vård och omsorg om äldre. 
Kartläggningen visar bland annat att det  nns många olika 
avgiftssystem, och att de ofta är komplexa och kan vara 
svåra att förstå. Det  nns också skillnader mellan kommu-
nerna i vad som ingår i det kommunala högkostnadsskyddet. 
I ©era kommuner ingår inte exempelvis avgiften för trygg-
hetslarm i högkostnadsskyddet.

32 WHO (2015). Alcohol, Fact sheet 349. Tillgänglig http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs349/en/, (hämtad 171107).

tabell 7. Andel (%) av personer 65–84 år och deras levnadsvanor samt livsvillkor för personer 16–84 år, år 2016.

Levnadsvanor Kvinnor Män 2007–2016* Livsvillkor**

Frukt/grönsaker  ≤ 1,3 g/dag*** 15 29 Oförändrad kost Personer med hög utbildning och hög inkomst äter nyttigare.

Fisk/skaldjur ≥ 2 g/vecka 42 42  Mätvärde sedan 2016 Personer med hög utbildning och hög inkomst äter nyttigare. 
Detsamma gäller för inrikesfödda kvinnor som äter nyttiga-
re än utrikesfödda kvinnor.

Registrerad övervikt**** 36 49 Ökat för kvinnor och 
minskat för män

Kvinnor med hög inkomst är minst överviktiga. Däremot rap-
porterar män med hög inkomst övervikt i störst omfattning. 

Registrerad fetma***** 20 17 Ökat hos båda könen Personer med låg utbildning och låg inkomst rapporterar 
fetma i större omfattning.

Fysisk aktivitet  ≥30 min/dag 58 61 Oförändrad hos båda 
könen

Personer med hög utbildning och hög inkomst samt inrikes-
födda är mest fysiskt aktiva.

Daglig tobaksrökning 8 10 Minskat hos båda könen Personer med låg utbildning och låg inkomst röker mer. 
Detsamma gäller för utrikesfödda män jämfört med inri-
kesfödda män.

Dagligt snusande 2 13 Ingen förändring Personer födda i Sverige snusar mest. Kvinnor med låg 
utbildning och män med hög utbildning snusar minst.

Riskbruk av alkohol****** 8 14 Ökat hos båda könen Riskbruk av alkohol har ökat för utrikesfödda men inrikes-
födda har högst riskkonsumtion. Personer med hög inkomst 
rapporterar riskkonsumtion i större omfattning.

* Förändring av levnadsvanor för personer 65–84 år mellan 2007–2016
** Jämförande data av utbildnings- och inkomstnivå och födelseland för personer 16–84 år, år 2016.
*** Folkhälsomyndigheten (2016). Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten, s 52. 
**** Body Mass Index (BMI) där ett värde mellan 25–29 klassas som övervikt (vikt (kg)/längden [m2])
***** BMI 30 eller mer klassas som fetma
****** Mer än 14 standarglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för kvinnor. www.can.se (hämtad 171006)

Källa: Folkhälsomyndigheten.
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figur 3: Alkoholrelaterad dödlighet 2007 till 2016. Antal döda kvinnor eller män, 65 år och äldre, per 100 000 invånare.  
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Boende
De allra ©esta över 65 år bor i vanliga bostäder, småhus och 
lägenheter. Enligt SCB:s undersökning av hushållens eko-
nomi år 2016 bor en majoritet av männen 65–79 år i små-
hus. Med stigande ålder blir det vanligare att bo i lägenhet 
än i småhus, det gäller både män och kvinnor.

Det är vanligare att kvinnor bor i hyresrätt. De ensam-
boende kvinnorna utgör nästan 40 procent av alla senior-
hushåll.

BEHOV OCH RESURSER

Kostnader per invånare och per brukare
Äldreomsorgen utgör 20 procent av kommunernas totala 
verksamhetskostnader. Mellan åren 2010 och 2015 har 
kommunernas kostnader för äldreomsorgen ökat från 96 
miljarder kronor till 114 miljarder kronor, en ökning på 
drygt 18 procent. Om man slår ut kostnaden per invånare 
över 65 år har äldreomsorgens kostnader ökat med 6,5 
procent, i löpande priser. Antalet yngre äldre, mellan 65 
och 79 år har ökat kraftigt under tidsperioden. Äldre över 
80 år har legat ganska konstant i antal under perioden. 

För äldreomsorgens kostnader för personer över 65 år 
som får vård och omsorg ser vi en ökande utveckling. Det 
kan delvis förklaras av ökade behov hos de äldre som be-
viljas vård och omsorg. Det är ¶rre personer över 65 år som 
beviljas äldreomsorg. Det kan förklaras dels av minskade 
behov i befolkningen, dels att resurserna går till de äldre 
med de största behoven. 

Andel äldre med äldreomsorg
Andel äldre som får hemtjänstinsatser i ordinärt boende 
har funnits med som bakgrundsmått i Öppna jämförelser – 
Vård och omsorg om äldre sedan år 2007. Åren 2007 och 
2008 redovisade bakgrundsmåttet andel personer 80 år 
och äldre. Från år 2010 redovisades andel personer 65 år 
och äldre. I denna rapport redovisas andel personer 65 år 
och äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende för 
samtliga år.  

På riksnivå har andelen äldre med hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende minskat från 9,5 procent till 8,6 procent 
mellan rapportåren 2007 och 2016. Variationen mellan 
kommuner har under åren varit stor. År 2016 varierade an-
delen äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende mellan 
4,3 och 15,5 procent.³³ 

Andel äldre som bor i särskilt boende har funnits med 
som bakgrundsmått i Öppna jämförelser – Vård och om-
sorg om äldre sedan år 2007. Åren 2007 och 2008 redovisade 
bakgrundsmåttet andel personer 80 år och äldre. Från år 
2010 redovisades andel personer 65 år och äldre. I denna 
rapport redovisas andel personer 65 år och äldre med be-
slut om permanent särskilt boende för samtliga år.

En hög andel äldre med beslut om permanent särskilt 
boende kan tyda på att invånarnas behov är högre än i riket 
eller att kommunen har en lägre tröskel för bedömningen 
om äldre personer ska erbjudas plats i särskilt boende. 

För riket har andelen äldre som bor i särskilt boende 
succesivt minskat från 5,9 procent till 4,2 procent mellan  
 

33 Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktions-
nedsättning, Socialstyrelsen.
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rapportåren 2007 och 2016. Variationen mellan kommu-
nerna har under åren varit stor. År 2016 varierade andelen 
mellan 0,5 procent och 8,6 procent.³⁴

Uppgifter saknas för år 2009 för både hemtjänst och sär-
skilt boende.

Allt ©er personer får insatser i det ordinära boendet, 
även om andelen minskar något under tidsperioden. Detta 
beror på att antalet personer mellan 65–79 år har ökat kraf-
tigt under tidsperioden. Behov av att stärka personalens 
kompetens för att möta äldre med stora vårdbehov med 
hemtjänst är därför fortsatt stort.³⁵

Fler anställda i vård och omsorg om äldre
Det saknas en gemensam nationell insamling av uppgifter 
om personal och antal anställda inom äldreomsorgen. Upp-
gifter från SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre visar att antalet anställda i kom-
munalt  nansierad vård och omsorg om äldre (kommunalt 
anställda och anställda hos enskilda utförare) har ökat under 
tidsperioden.

tabell 8. Antal anställda i kommun£nansierad vård och omsorg 
om äldre, år 2009 och år 2016.

Anställda År 2009 År 2015

Undersköterskor och vårdbiträden 205 258 228 985

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter

13 411 17 685

Biståndshandläggare och chefer 6 880 7 503*

Källa: SoU 2017:21, sid 259 *antal biståndshandläggare från år 2014.

34 Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktions- 
nedsättning, Socialstyrelsen.

35 Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2017. Stockholm. Socialstyrelsen; 2017.

Antalet legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ökat 
med drygt 4 200 personer mellan åren 2009 och 2015. En 
del av förklaringen beror på att många kommuner har 
övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstingen 
under perioden.

Kommunens ansvar
Kommunerna har huvudansvaret för äldreomsorgens 
verksamheter och verksamheten  nansieras med kom-
munala skattemedel, oavsett driftsform. 

Med hemtjänst avses en behovsbedömd insats i form av 
service och personlig omvårdnad som utförs i den äldres 
bostad. Det kan handla om praktisk service som att städa, 
handla och leverera ¶rdiglagad mat. Beroende på den äld-
res behov kan hjälpen också innefatta personlig omvård-
nad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid för©yttning, 
och annan omsorg. 

Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende 
som kommunerna tillhandahåller till personer som behö-
ver vård, omsorg och stöd dygnet runt. De allra ©esta som 
bor i särskilt boende behöver omfattande hjälp ©era gånger 
under dygnet. De ©esta av de äldre har ©era samtida sjukdo-
mar och många har också kognitiva sjukdomar och besvär 
och behöver därför särskilt anpassad vård och omsorg. 

figur 4: Kostnad för insatser i ordinärt och särskilt boende kr utslaget per invånare över 65 år respektive över 80 år, 
för åren 2007–2016.

Källa: Kolada.
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figur 5: Utvecklingen av kostnaderna per brukare 65 år och äldre med hemtjänst eller särskilt boende, år 2007–2016.

Källa: Kolada.
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figur 6: Andel personer 65 år och äldre med insats från hemtjänst eller beslut om särskilt boende, år 2007–2016.

Källa: Registret för socialtjänstinsatser, Socialstyrelsen. 
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Indikatorer och tidsserier – resultat
INLEDNING
I detta kapitel presenteras resultatet för de indikatorer 
som valts ut för att belysa utvecklingen av kvaliteten inom 
vård och omsorg om äldre. Fokus i denna rapport är i första 
hand jämförelser över tid.

De första tio indikatorerna speglar utvecklingen inom 
vård, stöd och omsorg i hemtjänst och särskilt boende. Dessa 
presenteras i avsnitten Vård, stöd och omsorg om äldre. I av-
snittet om sammanhållen vård och omsorg redovisas indi-
katorerna som kopplas till hälso- och sjukvårdsinsatser.

VÅRD, STÖD OCH OMSORG OM ÄLDRE

Utvecklingen av boendestandard och teknik  
i särskilt boende
Sedan ÄDEL-reformen har en fortsatt modernisering av 
det särskilda boendet skett. Flerbäddsrummen på sjuk-
hem och långvårdsavdelningar har successivt nästan 
försvunnit, och ersatts av egna rum eller lägenheter med 

ett andrahandskontrakt. I den första öppna jämförelsen 
från år 2007 fanns boendestandard i särskilt boende med 
som en indikator. År 2007 hade 66 kommuner fortfarande 
kvar totalt 1 614 platser i ©erbäddsrum som permanent 
särskilt boende. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggning 
av boendestandarden i särskilt boende för äldre från år 
2015, fanns det 51 platser i ©erbäddsrum kvar i åtta kom-
muner. En modern lägenhet i permanent särskilt boende 
består vanligtvis av 35–40 kvm, eget hygienutrymme och 
med möjlighet till enklare matlagning. År 2007 var det 39 
kommuner som kunde erbjuda detta i samtliga särskilda 
boenden i kommunen. År 2015 var det 76 kommuner som 
kunde erbjuda denna standard i sina samtliga särskilda 
boenden. 

Väl¶rdsteknik i olika former kan bidra till en tryggare, 
mer självständig och mer individanpassad vård och om-
sorg. Tekniken kräver ofta tillgång till wi  och bredband. 
År 2013 gjordes den första insamlingen av uppgifter om 
wi  i den egna lägenheten i särskilt boende. Då kunde 26 
kommuner erbjuda wi  i samtliga lägenheter i särskilt bo-
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ende. År 2016 erbjöd 43 kommuner wi  i särskilt boende. 
År 2016 kunde nästan alla kommuner, 97 procent, erbjuda 
så kallade passiva larm i särskilt boende och 11 procent er-
bjöd nattillsyn med kamera i särskilt boende.

Resultat över tid
Alla indikatorer har inte resultat för alla åren, vilket beror 
på att datakällorna och datakvalitet har förbättrats med 
åren. Vi har valt att beskriva utvecklingen under tidspe-
rioden för hemtjänst och särskilt boende med följande 
indikatorer:
1. Hänsyn till åsikter och önskemål hemtjänst
2. Hänsyn till åsikter och önskemål särskilt boende
3. Tillräckligt med tid hemtjänst
4. Tillräckligt med tid särskilt boende
5. Genomförandeplan och delaktighet i hemtjänst
6. Genomförandeplan och delaktighet i särskilt boende
7. Personalkontinuitet i hemtjänsten
8. Maten i särskilt boende
9. Helhetsbedömning i hemtjänst
10. Helhetsbedömning i särskilt boende

Indikatorn redovisades första gången i öppna jämförelser år 
2010 och bygger på andel positiva svar från nedanstående 
fråga från undersökningen Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?.
• Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önske-

mål om hur hjälpen ska utföras?

HÄNSYN TILL ÅSIKTER OCH ÖNSKEMÅL I HEMTJÄNSTEN
För riket har resultatet förbättrats med en procentenhet 
mellan åren 2013 och 2016, från 86 till 87 procent. Resulta-
tet för män har varit oförändrat mellan åren 2013 och 2016, 
87 procent. För kvinnor har resultatet ökat med en pro-
centenhet, till 87 procent. I tabell 9 redovisas resultat för 
riket, spridning mellan kommuner samt resultat uppdelat 
på kvinnor och män.

tabell 10. Andel äldre med hemtjänstinsatser som anser att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras, åren 2010–2016.

Totalt Min-Max Män Kvinnor 

2010* 65 44-89 - -

2011 63 42-83 - -

2012** 85 69-96 86 85

2013*** 86 64-98 87 86

2014 87 67-96 87 86

2015 87 73-98 87 87

2016 87 63-100 87 87

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

*Åren 2010–2012 var detta en urvalsundersökning och är inte jämförbart med 
senare år.
**År 2012 togs helt nya enkäter fram.
***Åren 2013–2016 är detta en totalundersökning.

tabell 9. Översiktstabell över resultat för riket gällande samtliga indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende åren 2007 till 2016.  
Årtalet gäller rapportår vilket innebär att statistikårets värde kan vara ett annat.

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Önskvärd riktning

Hänsyn till åsikter och önskemål  
i hemtjänsten (%) - - - 65 63 85 86 87 87 87 Hög andel

Hänsyn till åsikter och önskemål  
i särskilt boende (%) - - - 54 49 79 79 79 79 80 Hög andel

Tillräckligt med tid i hemtjänsten (%) - - - - - 81 82 82 82 82 Hög andel

Tillräckligt med tid i särskilt boende (%) - - - - - 70 72 72 72 73 Hög andel

Genomförandeplan och delaktighet  
i hemtjänsten (%) - - - - - 66 - 66 - 68 Hög andel

Genomförandeplan och delaktighet  
i särskilt boende (%) - - - - - 83 - 83 - 79 Hög andel

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal) 12 13 13 13 13 13 14 15 15 15 Lågt antal

Maten i särskilt boende (%) - - - - - 75 77 75 76 76 Hög andel

Hemtjänsten i sin helhet (%) - 79 73 70 73 88 89 89 89 89 Hög andel

Särskilt boende i sin helhet (%) - 76 70 65 69 80 83 83 82 83 Hög andel

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Enhetsundersökningen, Socialstyrelsen, kommunernas egna undersökningar, Kolada.

Hänsyn till åsikter och önskemål i ordinärt 
och särskilt boende
Vård och omsorg i äldreomsorgen ska vara individan-
passad. Det innebär att den äldre ska ha in©ytande över 
innehållet samt hur och när stödet och omsorgen utfor-
mas. Personalen ska ta reda på och lyssna till den äldres 
önskemål och behov, och behöver agera utifrån varje en-
skild person. In©ytande och delaktighet är grundläggande 
faktorer för att de äldre ska kunna påverka sin egen livssi-
tuation och behålla en hög grad av självbestämmande och 
integritet.
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tabell 11. Kommuner med högst andel äldre som anser att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och 
önskemål, åren 2010–2016.

År Kommun/er Andel 

2010 Lekeberg 89

2011 Hylte 83

2012 Nyköping 96

2013 Dorotea, Laxå 98

2014 Mellerud, Öckerö 96

2015 Nykvarn 98

2016 Dals-Ed 100

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

Det är en liten förbättring som har skett i riket samt för 
kvinnor och män under de senaste fem åren. År 2016 är det 
ingen skillnad mellan kvinnor och män.

HÄNSYN TILL ÅSIKTER OCH ÖNSKEMÅL I SÄRSKILT 
BOENDE
På riksnivå har resultatet förbättrats med en procentenhet 
mellan åren 2013 och 2016, från 79 till 80 procent. För såväl 
män som kvinnor har resultatet förbättrats med en pro-
centenhet under samma tidsperiod. Det är en något högre 
andel kvinnor som anser att personalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till åsikter och önskemål, jämfört med män.

I tabell 11 redovisas resultatet för riket, spridning mellan 
kommuner och resultat uppdelat på kvinnor och män.

tabell 12. Andel äldre i särskilt boende som anser att personalen 
alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras, åren 2010–2016.

År Totalt Min-Max Män Kvinnor 

2010* 54 27-81 - -

2011 49 26-75 - -

2012** 79 62-94 78 79

2013*** 79 58-94 78 79

2014 79 59-98 79 79

2015 79 56-95 78 79

2016 80 65-97 79 80

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen. 
*Åren 2010–2012 var detta en urvalsundersökning och är inte jämförbart med 
senare år
**År 2012 togs helt nya enkäter fram.
***Åren 2013–2016 är detta en totalundersökning.

tabell 13. Kommuner med högst andel äldre i särskilt boende som 
anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och 
önskemål, åren 2010–2016.

År Kommun/er Andel 

2010 Ödeshög 81

2011 Olofström 75

2012 Heby, Trosa 94

2013 Vansbro 94

2014 Robertsfors 98

2015 Hjo, Ragunda 95

2016 Skurup 97

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

Tillräckligt med tid i hemtjänst och särskilt 
boende
För att tillgodose den äldres behov av stöd och hjälp är det 
viktigt att personalen har tillräckligt med tid för att kunna 
utföra arbetet. Den äldres upplevelse av att personalen har tid 
är också en aspekt av in©ytande över hur och när stödet ges.

Indikatorn redovisades första gången i öppna jämförel-
ser år 2012 och bygger på andel positiva svar från nedan-
stående fråga från undersökningen Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?.
• Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna 

utföra sitt arbete?

TILLRÄCKLIGT MED TID I HEMTJÄNST
I riket har resultatet varit oförändrat mellan åren 2013 och 
2016, 82 procent. Resultat har varit oförändrat för kvinnor 
och män, 81 respektive 84 procent. Det är en högre andel 
män som anser att personalen alltid eller oftast har till-
räckligt med tid att utföra sitt arbete, jämfört med kvinnor. 
Spridningen mellan kommunernas resultat har legat på en 
jämn nivå under tidsperioden.

I tabell 13 redovisas resultat för riket, spridning mellan 
kommuner och resultat uppdelat på kvinnor och män. 

tabell 14. Andel äldre med hemtjänstinsatser som anser att hem-
tjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att 
utföra sitt arbete, åren 2012–2016.

År Totalt Min-Max Män Kvinnor 

2012* 81 58-97 83 80

2013** 82 60-100 84 81

2014 82 69-97 83 81

2015 82 63-98 84 81

2016 82 58-97 84 81

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.
*År 2012 var detta en urvalsundersökning och nya enkäter togs fram.
**Åren 2013–2016 är detta en totalundersökning.
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tabell 15. Kommuner med högst andel äldre som anser att hem-
tjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att 
utföra arbetet, åren 2012–2016.

År Kommun/er Andel 

2012 Gnosjö, Nykvarn 97

2013 Sorsele 100

2014 Kinda 97

2015 Gnosjö 98

2016 Boxholm, Sorsele 97

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

TILLRÄCKLIGT MED TID I SÄRSKILT BOENDE
I riket har resultatet förbättrats med en procentenhet mel-
lan åren 2013 och 2016, från 72 till 73 procent. Resultat för 
kvinnor och män har ökat med en procentenhet, från 74 
till 75 procent för män, och från 71 till 72 procent för kvin-
nor. Liksom inom hemtjänsten är det en högre andel män i 
särskilt boende som anser att personalen alltid eller oftast 
har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. Spridningen 
mellan kommunernas resultat har legat på en stabil nivå 
under tidsperioden.

I tabell 16 redovisas resultat för riket, spridning mellan 
kommuner och resultat uppdelat på kvinnor och män. 

tabell 16. Andel äldre i särskilt boende som anser att personalen 
alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, 
åren 2012-2016.

Totalt Min-Max Män Kvinnor 

2012* 70 40-91 72 70

2013** 72 46-91 74 71

2014 72 43-95 74 72

2015 72 42-92 74 72

2016 73 42-91 75 72

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen. 

*År 2012 var detta en urvalsundersökning och nya enkäter togs fram.
**Åren 2013–2016 är detta en totalundersökning. Jämförelser mellan åren 2013 
och 2016 är helt jämförbara.

tabell 17. Kommuner med högst andel äldre som anser att personal 
i särskilt boende alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att 
utföra sitt arbete, åren 2012–2016.

Kommun/er Andel 

2012 Klippan 91

2013 Mönsterås 91

2014 Svenljunga 95

2015 Sunne 92

2016 Sunne 91

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? .

Det är en liten förbättring i riket samt för kvinnor och män 
under de senaste fem åren. Spridningen mellan kommu-
nernas resultat har legat på en jämn nivå. Liksom i hem-
tjänst är det en högre andel män som anser att personalen 
alltid eller oftast har tillräcklig med tid för att utföra sitt 
arbete, jämfört med kvinnor.

Delaktighet och aktuell genomförandeplan i 
hemtjänst och särskilt boende
En genomförandeplan beskriver hur och när en insats 
ska genomföras utifrån biståndsbeslutet. Det är viktigt 
att ha en dokumentation som beskriver målet med de 
olika insatserna och när de ska utvärderas. Det blir lättare 
för teamet runt den äldre att ha en samsyn kring syftet 
med genomförandet. Planen ökar också möjligheten till 
omsorgskontinuitet, och den äldre slipper förklara för 
vikarier och ny personal vad som ska göras när den ordi-
narie personalen inte  nns på plats. Planen är central för 
genomförandet och bör därför följas upp regelbundet, dvs. 
hållas aktuell för att ha de bästa förutsättningar att tillgo-
dose den enskildes behov av insatser.³⁶ Den äldre bör vara 
delaktig vid upprättande av en genomförandeplan.

Tabellen nedan beskriver andelen personer 65 år 
och äldre som varit delaktiga i upprättandet av en 
genomförandeplan av deras vård och omsorg.

tabell 18. Andel personer med aktuell genomförandeplan ej äldre 
än 6 månader 2012–2016 där den äldre personen varit delaktig, 
åren 2012, 2014 och 2016.

Insats/år 2012 2014 2016*

Hemtjänst 66 66 68 

Särskilt boende 83 83 79

Källa: Enhetsundersökningen, Socialstyrelsen.

*År 2016 redovisas en ny indikator som beskriver andel personer med en plan 
som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/för-
ändring av sin genomförandeplan.

PERSONALKONTINUITET I HEMTJÄNSTEN
Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och om-
sorg om äldre. Personalkontinuitet innebär att den äldre, 
i största möjligaste mån, får vård och omsorg av samma 
personal. Många äldre med hemtjänst möter i sin vardag 
personal från olika yrkesgrupper och olika verksamheter 
och utförare. För de ©esta äldre är det mer tryggt att få stöd 
och hjälp av personal som de känner igen och där man har 
byggt upp en ömsesidig relation.

Indikatorn för personalkontinuitet mäter antalet hem-
tjänstpersonal som den äldre med hemtjänst möter under 
en 14-dagarsperiod mellan kl. 07.00 och 22.00. Uppgifterna 

36   Kommun- och enhetsundersökningen 2012. Socialstyrelsen; 2012. 
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är frivilligt rapporterade från kommuner, och antalet kom-
muner som rapporterar har ökat under tidsperioden.

Indikatorn har funnits med sedan den första öppna 
jämförelsen år 2007. Det är eftersträvansvärt med ett lågt 
värde på indikatorn. Personalkontinuiteten har försämrats 
under åren 2007– 2016, från 12 till 15 olika personal som en 
äldre person med hemtjänst möter under en 14-dagarspe-
riod. Spridningen mellan kommun med bästa respektive 
sämsta värde har ökat något under tidsperioden

Av  gur 7 framgår att spridningen mellan kommunerna 
har varierat mellan åren.

tabell 19. Kommuner med bästa värde för personalkontinuitet år 
2007–2016.

År Kommun Antal personal

2007 Luleå, Robertsfors och Älmhult 7

2008 Rättvik 3

2009 Övertorneå 5

2010 Sollentuna 4

2011 Nykvarn 5

2012 Upplands Bro 3

2013 Ydre 6

2014 Nynäshamn, Hörby och Övertorneå 6

2015 Täby, Emmaboda 7

2016 Åsele 5

Källa: Kommunernas egen insamling till KKiK.

MATEN PÅ SÄRSKILT BOENDE
Undernäring är vanligare hos äldre personer än hos den 
övriga befolkningen. Mat är en viktig friskfaktor. Läkeme-
del kan påverka aptiten negativt och läkemedel används 
i högre utsträckning hos gruppen äldre. Kroniska sjuk-
domar kan också påverka den äldres aptit och upplevelse 
av måltidsmiljö. Därför behövs en individanpassad och 
genomtänkt kost och en bra måltidsmiljö som bidrar till 
matlust och gemenskap.

Indikatorer om de äldres uppfattning av maten eller 
måltidsmiljön fanns med i öppna jämförelser första gång-
en år 2008, och från år 2010 har både hur maten smakar 
och måltidsmiljön funnit med.

För riket har värdena förbättrats för både hur maten 
smakar och hur måltidsmiljön upplevs.

I tabellerna 20 och 21 presenteras värdet för riket, och re-
sultatet för de kommuner som förbättrat sitt resultat varje år. 
Det betyder inte att de har det bästa värdet, men att de gjort 
en förbättringsresa – varje år lite bättre.

figur 7: Personalkontinuitet för personer över 65 år med hemtjänst, år 2007–2016.

Källa: Kommunernas egen insamling till KKiK.
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tabell 20. Äldre på särskilt boende som upplever måltiden 
som en trevlig stund på dagen, riket, de kommuner som för-
bättrat sitt resultat varje år, år 2012 och 2016, procent.

Kommun År 2012 År 2016

Riket 68 70

Hultsfred 61 81

Härryda 58 79

Ånge 69 79

Åre 64 80

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

År 2012 var det Götene som  ck det högsta resultatet, där 
88 procent av de äldre på särskilt boende upplevde målti-
den som en trevlig stund på dagen. År 2016 var det de äldre 
i Mullsjö som var mest nöjda, 93 procent.

Det är betydligt ©er kommuner som förbättrat sitt resul-
tat varje år när det gäller hur de äldre på särskilt boende 
upplever hur maten smakar. Frågorna i undersökningen 
ändrades år 2012, därför är värdet från år 2010 inte jämför-
bart med övriga år.

tabell 21. Äldre i särskilt boende som svarat att maten smakar bra 
eller mycket bra. Riket, bästa kommun samt de kommuner som 
förbättrat sitt resultat varje år.

Kommun År 2010 År 2013 År 2016

Riket 51 77 76

Bästa kommun Arjeplog, 81 Töreboda, 95 Åsele, 94

Finspång 62 76 81

Hammarö 40 76 77

Karlshamn 45 74 80

Ljusnarsberg 31 74 84

Lycksele 31 64 66

Nynäshamn 43 79 80

Stenungssund 52 76 80

Västervik 45 67 77

Ånge 65 78 80

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.

De kommuner där högst andel av de äldre är nöjda med 
hur maten smakar var år 2010 Arjeplog med 81 procent, år 
2013 Töreboda med 95 procent och år 2016 Åsele med 94 
procent av de äldre som tycker att maten smakar bra eller 
mycket bra.

Det  nns vissa skillnader mellan män och kvinnor 
när det gäller upplevelsen av hur maten smakar och mål-
tidsmiljön. Männen är något mer positiva än kvinnorna. 
Mönstret är detsamma över åren.

BEDÖMNING AV HEMTJÄNSTEN OCH SÄR-
SKILT BOENDE I SIN HELHET
Indikatorn har redovisats i öppna jämförelser sedan år 
2010. De äldre har svarat på nedanstående fråga i under-
sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
• Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den 

hemtjänst du har?
• Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 

särskilda boende?

Måttet beskriver andel äldre personer som sammantaget 
är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten respek-
tive sitt särskilda boende. Tabellerna 22 och 23 redovisar 
kommuner med högst andel äldre som svarat att de sam-
mantaget är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst 
respektive sitt särskilda boende, åren 2010–2016.

Bedömning av hemtjänsten i sin helhet
Resultat för riket har varit oförändrat mellan åren 2013–
2016, 89 procent. Andel kvinnor som sammantaget är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten har pendlat 
mellan 89 och 90 procent. För män har andelen legat mel-
lan 81 och 82 procent.

tabell 22. Kommuner med högst andel äldre som sammantaget 
är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst, åren 2010–2016.

Kommun/er Andel (%)

2010* Boxholm 89

2011 Dorotea 86

2012** Lessebo 100

2013*** Lekeberg 100

2014 Boxholm 100

2015 Markaryd, Robertsfors 99

2016 Färgelanda, Lessebo 100

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.
*Åren 2010–2012 var det en urvalsundersökning.
**År 2012 togs nya enkäter fram.
***Åren 2013–2016 är det en totalundersökning och jämförelser är helt 
jämförbara.

Bedömning av särskilt boende i sin helhet
Liksom inom hemtjänsten har resultat för riket i stort sett 
varit oförändrat under åren 2013–2016, 83 procent. Andel 
kvinnor och män som svarat att de sammantaget är myck-
et eller ganska nöjda med sitt särskilda boende har i stort 
sett varit oförändrat under tidsperioden, 83 procent av 
kvinnorna och 82 procent av männen är nöjda.
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tabell 23. Kommuner med högst andel äldre som sammantaget 
är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende, åren 
2010–2016.

Kommun/er Andel (%)

2010* Bjurholm 87

2011 Arjeplog 85

2012** Gagnef 98

2013*** Forshaga 97

2014 Tibro 98

2015 Laholm 97

2016 Sunne, Svenljunga 97

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen.
*Åren 2010–2012 var det en urvalsundersökning.
**År 2012 togs nya enkäter fram.
***Åren 2013–2016 är det en totalundersökning och jämförelser är helt 
jämförbara.

Högsta värdet har ökat genom åren för såväl hemtjänst 
som särskilt boende.

Det är en högre andel äldre i riket som sammantaget 
är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst, jämfört 
med äldre som är nöjda med sitt särskilda boende.

Helhetsbedömningen påverkas av en rad olika faktorer, 
varför det kan vara svårt att analysera vad som har påverkat 
kommunens sammantagna resultat.

SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 
OM ÄLDRE
Sammanhållen vård och omsorg handlar inte bara om 
samverkan mellan kommuner och landsting som orga-
nisationer. Det handlar också om det dagliga samarbetet 

mellan olika professioner som  nns nära den äldre per-
sonen. Det kan vara primärvårdsläkaren som skriver ut lä-
kemedel, sjuksköterskan i kommunal hälso- och sjukvård 
som iordningställer mediciner och fysioterapeuten som 
ordinerar balansträning och sedan undersköterskan på 
det särskilda boendet som hjälper till med balansträning 
och stöttar den äldre med att få i sig ordinerade läkemedel.

Undersköterskan i den kommunala äldreomsorgen är 
ofta den som känner den äldre bäst, trä�ar den äldre regel-
bundet i vardagliga situationer, och är den som tidigt kan 
läsa av om den äldres situation förändras.

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg
I denna jubileumsrapport har vi valt ut tio indikatorer som 
på olika sätt speglar delar av kvalitetsutvecklingen under 
åren 2007 till 2016 för den sammanhållna vården och om-
sorgen om äldre. Alla indikatorer har inte resultat för alla 
åren, vilket beror på att datakällorna och täckningsgrader 
har förbättrats med åren. Indikatorerna för sammanhållen 
vård och omsorg är:
1. Väntetider till särskilt boende för äldre.
2. Riskförebyggande åtgärder ordinärt boende.
3. Riskförebyggande åtgärder särskilt boende.
4. Fallskador som leder till sjukhusvård, personer över 

80 år.
5. Funktionsförmåga 12 månader efter stroke, personer 

över 65 år.
6. Brytpunktssamtal, personer över 65 år.
7. Smärtskattning sista levnadsveckan, personer över 65 år.
8. Tre eller ©er psykofarmaka, personer över 75 år.
9. Olämpliga läkemedel, personer över 75 år.
10. Antipsykotiska läkemedel, personer över 75 år.
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tabell 24. Översiktstabell över resultat för riket gällande samtliga indikatorer som beskriver sammanhållen vård och omsorg åren 2007 till 
2016. Årtalet gäller rapportår vilket innebär att statistikåret värdet gäller kan vara ett annat.

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Önskvärd riktning

Väntetid till särskilt boende 
(antal dagar) 55 51 53 49 53 52 50 52 57 57 Lågt antal dagar

Riskförebyggande åtgärder 
i ordinärt boende (andel) - - - - - - - 34 35 43 Hög andel

Riskförebyggande  
åtgärder i särskilt boende 
(andel)

- - - - - - - 55 55 62 Hög andel

Antal fallskador per 1 000 
invånare 80 år och äldre 
(antal)

- 57 57 58 59 60 61 61 61 60 Lågt antal

Funktionsförmåga 12  
månader efter stroke 
(andel)

- - - - 40 64 63 67 70 68 Hög andel

Brytpunktssamtal (andel) 31 30 22 23 - 44 50 58 61 63 Hög andel

Smärtskattning sista  
levnadsveckan (andel) - 4 5 5 - 16 25 34 39 43 Hög andel

Tre eller êer psykofarmaka 
bland personer 75 år och 
äldre (andel)

4,09 3,99 3,85 3,92 4,05 3,64 3,66 3,75 3,89 3,8 Låg andel

Olämpliga läkemedel 
bland personer  
75 år och äldre (andel)

12,5 12 11,5 11,2 10,7 9,17 8,5 8,09 7,69 6,79 Låg andel

Antispsykotiska  
läkemedel bland  
personer 75 år och äldre 
(andel)

3,13 2,72 2,5 2,41 2,34 1,98 1,96 2,03 2,05 2,05 Låg andel

Källa: Kommunernas egna undersökningar, Kolada, Senior Alert, patientregistret, Socialstyrelsen, Svenska palliativregistret, läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Väntetid till särskilt boende
Den som beviljats ett särskilt boende ska inte behöva vänta 
för länge på erbjudande om att få plats på ett boende. En 
lång väntan kan få negativa konsekvenser för den äldres 
hälsa och påverka anhöriga negativt. Kommunerna har 
en skyldighet att verkställa gynnande beslut inom skälig 
tid. IVO kan utkräva en särskild avgift från kommunen om 
väntetiden är oskäligt lång.

Indikatorn väntetider till särskilt boende visar kommu-
nens beredskap och förmåga att planera tillgången till sär-
skilt boende i förhållande till befolkningens behov. Indi-
katorn bygger på frivilligt inrapporterad data. Kommunen 
gör en egen mätning av det genomsnittliga antalet vänte-
dagar från ansökan till erbjuden plats på särskilt boende 
för personer över 65 år. Antalet kommuner som deltagit i 
undersökningen har ökat under tidsperioden.

Indikatorn har funnits med sedan den första öppna 
jämförelsen år 2007. Det är eftersträvansvärt med ett lågt 
värde på indikatorn. Väntetiden till särskilt boende har 

tabell 25. Kommuner med kortast väntetid till särskilt boende 
åren 2007–2016.

År Kommun Antal dagar 

2007 Vänersborg 10

2008 Grästorp 1

2009 Grästorp 1

2010 Grästorp 1

2011 Vänersborg 5

2012 Vänersborg 5

2013 Årjäng 1

2014 Arjeplog 5

2015 Trosa 4

2016 Arjeplog 5

Källa: Kommunernas egna undersökningar, Kolada.
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försämrats under åren 2007–2016, från 55 till 57 vänte-
dagar. Spridningen mellan kommunerna har kontinuerligt 
varit stor, men spridningen var som störst år 2008.

Riskförebyggande vård och omsorg
För att uppnå en god kvalitet i vården och omsorgen av 
sköra äldre bör vården och omsorgen arbeta hälsofräm-
jande. Ett riskförebyggande arbetssätt inom områdena 
fall, undernäring, trycksår, nedsatt munhälsa och blåsdys-
funktion har betydelse för äldres livskvalitet och välmåen-
de. Kvalitetsregistret Senior Alert underlättar för vård- och 
omsorgspersonal att systematiskt och strukturerat iden-
ti era risker på individnivå och vidta åtgärder samt följa 
upp genomförd insats. Dokumentationen är en del av det 
riskförebyggande arbetssättet.³⁷ 

KVALITETSREGISTER SENIOR ALERT
Mellan åren 2014 och 2016 redovisades indikatorn Riskfö-
rebyggande vård och omsorg som en sammanslagning 
av fyra områden: fall, undernäring, trycksår och nedsatt 
munhälsa för personer, 65 år och äldre, i ordinärt  eller 
särskilt boende. Indikatorvärdet beskriver andel personer 
som bedömts ha en risk från en eller ©era områden och 
fått minst en planerad åtgärd per område. All data hämtas 
från nationella kvalitetsregistret Senior Alert.   

Andelen personer, 65 år och äldre, i särskilt boende som 
identi erats med risk inom något område och som erhål-
lit minst en planerad åtgärd per område har ökat med sju 
procent mellan åren 2013 och 2016. År 2016 erhöll 62 pro-

37 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer 
Del 2, SOU 2017:21.

cent av identi erade personer förebyggande åtgärder per 
riskområden, något ©er kvinnor än män identi erades. 
För ordinärt boende var motsvarande si�ra 43 procent, en 
ökning med nio procentenheter sedan 2014. Även här var 
det ©er kvinnor än män som identi erades och som erhöll 
förebyggande åtgärder. 

Det är stor spridning mellan kommuner med högsta 
respektive lägsta värde i andel identi erade personer i 
riskzonen som erhållit hälsoförebyggande åtgärder. År 
2016 rapporterade 276 kommuner data till Senior Alert för 
särskilt boende, motsvarande si�ra för ordinärt boende 
var 130 kommuner. Trots verksamheternas förbättringar 
inom det riskförebyggande arbetet var det nästan 4 av 10 
identi erade personer i särskilt boende och nästan 6 av 10 
i ordinärt boende som inte erhöll planerade åtgärder för 
att förhindra hälsorelaterade problem inom områdena 
fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.

Fallskador i befolkningen 80 år och äldre
Fallrisken ökar med stigande ålder, bland annat på grund 
av muskelsvaghet, syn- och hörselnedsättning, försämrad 
balans och gångförmåga samt sjukdom och medicinering. 
Fallolyckor går att förebygga; inte minst fysisk träning 
minskar e�ektivt risken för både fall och frakturer hos 
äldre. Socialstyrelsen skärpte i december 2014 rekom-
mendationen i de nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar som avser fallpreventiva åtgärder i hemmet.³⁸ 
Vissa typer av läkemedel utgör dessutom en ökad risk för 
fallolyckor.³⁹

38 Nationella riktlinjer–Utvärdering. Vård vid rörelseorganens sjukdomar. 
Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Socialstyrelsen; 
2014.

39 Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos 
äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel Socialstyrelsen; 2016.

figur 8: Antal dagar från beslut om särskilt boende till erbjudande om in�yttning, riket samt spridning i antal dagar, år 2007–2016.

Källa: Kommunernas egna undersökningar, Kolada.
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I den specialiserade vården uppgick kostnaderna för fall-
skador till 7,4 miljarder kronor under år 2014. Det motsva-
rar 5,2 procent av den specialiserade somatiska vårdens 
kostnader. Andelen varierar mellan landstingen från 1,9 
till 13,6 procent. Utöver den specialiserade vården har 
landstingen också kostnader för fallskador inom primär-
vården. Dessa kostnader har inte kunnat beräknas. Fall-
skador leder också till att personer i högre utsträckning be-
höver vård, omsorg och stöd av kommunen. Kostnaderna 
för vård och omsorg i kommunerna till följd av fallskador 
beräknas uppgå till minst 3,7 miljarder kronor för år 2014. 
Av dessa kostnader avser 3,6 miljarder kostnader för äldre-
omsorgen, vilket motsvarar 3,3 procent av äldreomsorgens 
totala kostnader. Kostnadsandelen varierar mellan kom-
munerna, från 0,2 till 10,5 procent och mellan länen från 
1,9 till 4,7 procent.

Fallskador har funnits med som indikator i Öppna jäm-
förelser – Vård och omsorg om äldre sedan år 2007. Indi-
katorn har presenterats på kommunnivå som treårsmed-
elvärden. För riket har antalet fallskador per 1 000 invånare 
över 80 år ökat från 57 till 60 mellan åren 2007 till 2016. 
Det har även varit stor spridning mellan kommunerna. År 
2016 varierade antalet fallskador från 83 ner till 33 per 1 000 
invånare över 80 år, vilket framgår av  gur 9.

Det har även varit stora skillnader i antalet fallskador för 
kvinnor respektive män. Det är vanligare att kvinnor faller 
och skadar sig så illa att det behövs sjukhusvård, än att män 
gör det. År 2009 uppgick antalet fallskador för kvinnor till 
65 per 1 000 kvinnor över 80 år, jämfört med 43 bland män. 
År 2016 var resultaten likartade och 47 per 1 000 män drab-
bades av fallskada, och för kvinnor var värdet 66.

Enligt Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) var fall den sjunde största bidragande orsaken till 
funktionsnedsättning i Sverige år 2016. År 2006 var fallska-
dor den åttonde största bidragande orsaken till funktions-
nedsättningar i Sverige. Störst bidragande orsak till funk-
tionsnedsättning var år 2006 och år 2016 smärta i nedre 
rygg och nacke.⁴⁰

För att förebygga och på sikt minska fallskador gav re-
geringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en web-
baserad utbildning om fallprevention för verksamheter 
inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social 
omsorg. Socialstyrelsen ska i dialog med bland andra SKL 
även genomföra en utbildningssatsning riktad till äldre 
om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor.

Funktionsförmåga 12 månader efter stroke
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och i Sverige 
drabbas cirka 25 000 personer per år, och medelåldern vid 
insjuknandet är 75 år. Efter det akuta skedet på sjukhus 
krävs i regel omfattande rehabiliterande, medicinska och 
sociala insatser samt hjälpmedel där många olika yrkes-
grupper, från både landstinget och kommunen, behöver 
samarbeta.

Indikatorn visar andelen personer 65 år och äldre som 
tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av 
hjälp, det vill säga lever ett självständigt liv. Denna indika-
tor handlar både om det akuta omhändertagandet och om 
de efterföljande rehabiliteringsinsatserna. Resultatet kan 
även påverkas av närståendes och äldreomsorgens övriga 
stödinsatser.

40   Hämtat den 18 september 2017 från http://www.healthdata.org/sweden.

figur 9: Fallskador, personer 80 år och äldre.
Antal personer 80 år och äldre per 1 000 invånare som vårdats i slutenvården på grund av fallskada, treårsmedelvärden.

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.
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Strokevården har utvecklats under tidsperioden. I 2008 års 
rapport fanns en indikator med som belyser funktionsför-
mågan efter stroke. Indikatorn byggde på funktionsförmå-
ga tre månader efter insjuknande i stroke. Året därpå er-
sattes denna indikator med funktionsförmåga 12 månader 
efter stroke.

På riksnivå har andelen personer över 65 år som för-
bättrat sin funktionsförmåga efter sin stroke ökat med 28 
procentenheter under tidsperioden, från 40 procent till 68 
procent. Men spridningen mellan kommunerna har inte 
förändrats över åren. Detta framgår i  gur 10 som åskådlig-
gör dels spridningen mellan högsta och lägsta värde samt 
rikets genomsnitt. Det är också stora skillnader mellan 
funktionsförmågan för män respektive kvinnor. Andelen 
män som, tolv månader efter stroke, var oberoende av 
hjälp var betydligt högre jämfört med andelen kvinnor. I 
den senaste rapporten med data från 2015–2016 var 74 pro-
cent av männen och 62 procent av kvinnorna oberoende 
av hjälp.

VÅRD I LIVETS SLUT
Den palliativa vården i livets slutskede handlar om att se 
till den äldre döende personens hela situation. Det hand-
lar om att lindra ångest och smärta, aptitlöshet, illamående, 
andfåddhet, sömnsvårigheter och nedstämdhet, och på 
så sätt förbättra livskvalitet för den döende och dennes 
närstående. Den palliativa vården ska ges i nära samarbete 
med den döende, närstående och personal från olika yrkes-
grupper inom den kommunala vården och omsorgen och 
landstinget. En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar:
1. symtomlindring
2. multiprofessionellt samarbete

3. kontinuitet och kommunikation mellan den döende, 
närstående och personal

4. stöd till närstående under och efter det palliativa 
vårdförloppet.

Den palliativa vården ska omfatta alla, oavsett ålder och 
diagnos. Palliativ vård innebär också att personalen tar 
hänsyn till den döende personens fysiska, psykiska, so-
ciala och existentiella behov samt ger ett organiserat stöd 
till närstående. Palliativ vård är en helhetsvård. Den in-
kluderar insatser från ©era kompetenser och ofta från ©era 
huvudmän, bland annat genom gemensam vård- och om-
sorgsplanering och informationsöverföring. Därför är vår-
den i livets slutskede en viktig indikation på samverkan.  

Brytpunktssamtal
En viktig aspekt av stödet och vården i livets slutskede är att 
den döende personen är väl informerad om sin situation. 
Det skapar möjlighet för den äldre personen att fatta själv-
ständiga beslut om hur hen vill ha det under den sista tiden 
i livet. Brytpunktssamtal handlar om ställningstagande att 
övergå till palliativ vård med en gemensam planering av 
vården för bästa möjliga livskvalitet och symtomlindring. 
Brytpunktssamtal förs mellan ansvarig eller tjänstgörande 
läkare och den äldre personen. Ansvarig sjuksköterska 
deltar i samtalet och om möjligt även omsorgspersonal. 
När den döende personen tappat sin förmåga att aktivt 
delta i samtalet är det viktigt att närstående erbjuds att 
delta i dialogen. I samtalet diskuteras innehåll för den 
fortsatta vården och omsorgen utifrån den äldres tillstånd, 
behov och önskemål. Brytpunktssamtal kan ske vid ©era 
till¶llen. 

figur 10: Andel (%) personer 65 år och äldre med god funktionsförmåga 12 månader efter stroke, rikets genomsnitt samt spridning 
mellan kommunerna över tid.

Källa: Riks-Stroke.
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Indikatorvärdet gäller avlidna personer, 65 år och äldre, i 
ordinärt eller särskilt boende med ett väntat dödsfall, som 
erbjöds brytpunktssamtal före sin död och som registre-
rats i Svenska palliativregistret. Indikatorns syfte är att 
visa huruvida ansvarig läkare har genomfört och doku-
menterat samtalet och att den medicinska bedömningen 
därefter innebär att vården fokuserar på palliativ vård i livets 
slutskede.⁴¹

Mellan åren 2007⁴²–2016 ökade andelen personer, 65 år 
och äldre, med ett väntat dödsfall som erhöll brytpunkts-
samtal före sin död från 31 till 63 procent, totalt 62 procent 
av kvinnorna och 64 procent av männen. Personer i ålders-
gruppen 65 till 79 år erhöll brytpunktssamtal oftare än per-
soner 80 år och äldre. Brytpunktssamtal genomfördes mer 
sällan för personer i livets slutskede inom särskilt boende 
och i korttidsboende än i jämförelse med personer i ordi-
närt boende. Spridningen mellan kommun med högsta 
respektive lägsta värde har minskat under tidsperioden.⁴³

Smärtskattning sista levnadsveckan
Vård i livets slutskede inkluderar lindring av smärta, illa-
mående eller andra plågsamma symtom. Den smärta och 
de besvär som en person upplever är unik och för att 
erbjuda bästa möjliga smärtlindring behöver vård- och 
omsorgspersonal göra en smärtskattning.

Indikatorn smärtskattning sista levnadsveckan visar 
hur stor andel av de äldre, där dödsfallet var väntat, som 
smärtskattades sista levnadsveckan med ett bedöm-
ningsinstrument, till exempel visuell analog skala eller 
numerisk skala (VAS/NRS-skalan). Metoden bygger på att 
personal med regelbundenhet ber den äldre ange hur ont 
hen har just för stunden. Smärtanalys och regelbundna 
skattningar av smärtintensitet rekommenderas med efter-
följande justeringar av smärtbehandlingen. Indikatorvär-
det gäller andelen skattningar som registrerades i Svenska 
palliativregistret. Uppgifterna omfattar personer 65 år och 
äldre som kunde medverka i en smärtskattning oavsett bo-
endeform; ordinärt eller särskilt boende.   

Det är stor variation mellan kommuner med högsta res-
pektive lägsta värdet i andel personer vars smärta skattades. 
Under perioden 2008⁴⁴–2016 ökade andelen personer som 
smärtskattades i sista levnadsveckan med ett validerat 
smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan 
från 4 till 43 procent. Totalt 43 procent av kvinnorna och 42 
procent av männen, 65–79 år⁴⁵, erhöll regelbunden smärt-
skattning år 2016. Det  nns skillnader mellan olika åldrar 
och personer 80 år eller äldre smärtskattades mer sällan än 

41  Socialstyrelsen (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer och 
underlag för bedömningar.

42  År 2007 benämndes indikatorn Informerat samtal.

43  Socialstyrelsen (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer och 
underlag för bedömningar.

44   Indikatorn Smärtskattning sista levnadsveckan användes för första 
gången 2008 i Öppna jämförelser för äldre.

45   Socialstyrelsen (2016). Nationella riktlinjer – Utvärdering. Palliativ vård i 
livets slutskede. Sammanfattning med förbättringsområden.

åldersgrupp 65 till 79 år . Antal kommuner som registrerade 
i Svenska palliativregistret ökade under perioden från 50 
till 240 kommuner. 

Ökningen i antal deltagande kommuner i Svenska pal-
liativregistret mellan åren 2008–2016 visar att ©er kom-
munala verksamheter har rutiner för att dokumentera 
väntat dödsfall i registret. Däremot saknas rutiner, eller 
följsamhet, till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd 
för palliativ vård och omsorg eftersom inrapporterad data 
i Svenska palliativregistret gällande smärtskattning sista 
levnadsveckan saknas. Nästan 6 personer av 10 i livets 
slutskede i ordinärt eller särskilt boende erhöll inte regel-
bunden smärtskattning med ett validerat bedömningsin-
strument under sista levnadsveckan. 

Totalt 64 procent av alla inträ�ade dödsfall i Sverige år 
2016 registrerades i Svenska palliativregistret, 31 procent 
registrerades inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Under år 2016 har andelen registrerade dödsfall minskat i 
Svenska palliativregistret.⁴⁶

Systematisk smärtanalys och smärtskattning med ett 
validerat bedömningsinstrument är en prioriterad uppgift 
för god och jämlik palliativ vård och ska genomföras för 
alla personer i livets slutskede, och ska även omfatta per-
soner som inte längre själva kan medverka i smärtskatt-
ningen till följd av sitt palliativa tillstånd. 

LÄKEMEDEL FÖRSKRIVNA TILL ÄLDRE
Läkemedelsbehandling syftar till att bidra till god hälsa 
och ökad livskvalitet. Det är den vanligaste medicinska 
behandlingen för äldre personer, speciellt för äldre med 
omfattande behov som får vård och omsorg i särskilt eller 
ordinärt boende. Den omfattande läkemedelsanvändning-
en innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkeme-
delsinteraktioner. Det gäller speciellt för äldre personer då 
hög ålder medför förändringar i kroppen som ökar käns-
ligheten för många läkemedel.

För den enskilda individen kan både olämpliga eller 
många läkemedel vara nödvändiga att använda och det 
kräver noggrann uppföljning och täta kontroller. Förskriv-
ningsmönstret som framkommer genom dessa indikato-
rer ger underlag för att på gruppnivå arbeta med att före-
bygga oönskade läkemedelse�ekter.

Grunderna för en god läkemedelsanvändning är att det 
 nns indikation för behandlingen och att sjukdomen eller 
symtomen lindras samt att behandlingen ger så få biverk-
ningar, eller annan olägenhet, som möjligt.⁴⁷ Det är viktigt 
att läkare, i samverkan med bland annat sjuksköterskor i 
kommunal hälso- och sjukvård, regelbundet ser över och 
kvalitetssäkrar varje individs läkemedelsanvändning ge-
nom så kallade läkemedelsgenomgångar.

46   Svenska palliativregistret (2017). Årsrapport 2016.

47 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen; 2010. 
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I denna rapport redovisas läkemedelsindikatorer för samt-
liga personer 75 år och äldre i befolkningen, dvs. även de 
som inte har biståndsbeslut om hemtjänstinsatser i ordi-
närt boende eller beslut om permanent särskilt boende. 
Det innebär att andelarna är något lägre i denna rapport, 
jämfört med tidigare publicerade rapporter, där resultat 
redovisas för personer med biståndsbeslutade insatser. 

figur 12: Smärtskattning, andel personer 65 år eller äldre som fått smärtskattning sista levnadsveckan, riket samt 
spridning mellan kommun med bästa och sämsta värde.

Källa: Svenska palliativregistret (SPR).
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figur 11: Brytpunktssamtal, andel personer 65 år eller äldre som fått ett brytpunktssamtal, riket samt spridning mellan kommun med 
bästa och sämsta värde.

Källa: Svenska palliativregistret (SPR).
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Från år 2015 redovisas läkemedelsindikatorerna uppdelat 
på hemtjänst och särskilt boende. I kommuntabellen 
presenteras indikatorerna som de redovisades respektive 
rapportår.
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Tre eller �er psykofarmaka
Samtidig behandling med tre eller ©er psykofarmaka, 
regelbundet eller vid behov, bland äldre personer bör ses 
som en signal om att det  nns risker med behandlingen. 
Indikatorn omfattar lugnande läkemedel och sömnmedel 
samt läkemedel som ges vid depressioner eller som an-
vänds vid akut ångest eller oro som hänger samman med 
psykoser. Läkemedel är en av de viktigaste orsakerna till 
fall hos äldre. Behandling med många psykofarmaka inne-
bär inte bara en ökad risk för biverkningar och läkemedel-
sinteraktioner, utan kan också vara ett tecken på brister i 
behandlingen av psykiatriska tillstånd.

Indikatorn har redovisats i Öppna jämförelser – Vård 
och omsorg om äldre sedan år 2007. Den redovisar andel 
personer 75 år och äldre i befolkningen som har en för-
skrivning av tre eller ©er psykofarmaka. Fram till år 2012 
redovisades andel personer 80 år och äldre i befolkningen.

På riksnivå har andel i befolkningen 75 år och äldre med 
tre eller ©er psykofarmaka minskat från 4,1 till 3,8 procent 
mellan åren 2007–2016.

Andel män med tre eller ©er psykofarmaka minskade 
under tidsperioden från 2,7 procent till 2,6 procent. Under 
samma tidsperiod minskade andel kvinnor med tre eller 
©er psykofarmaka från 5,0 till 4,7 procent.

Andel kvinnor med förskrivning om tre eller ©er psyko-
farmaka har genomgående varit högre jämfört med män 
under den aktuella tioårsperioden. Indikatorn redovisas i 
kommuntabellen både uppdelad på hemtjänst och särskilt 
boende och för den äldre befolkningen i stort. Redovis-
ningen i kommuntabellen utgår från hur indikatorn redo-
visades respektive rapportår.

Olämpliga läkemedel
Med stigande ålder sker ©era förändringar i kroppen som 
påverkar hur läkemedel omsätts och verkar. Därför kan 
användning av vissa läkemedel innebära en betydande 
risk för biverkningar hos äldre och bör därför undvikas, 
om det inte  nns särskilda skäl. Förskrivande läkare ska 
ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står 
i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör följas 
upp och omprövas regelbundet med täta intervall. De 
olämpliga läkemedel som ingår i indikatorn är:
• bensodiazepiner med lång halveringstid (lugnande och 

sömngivande)
• läkemedel med betydande antikolinerga e�ekter (vid 

urininkontinens, mot smärta, vid vissa ögonsjukdomar, 
astma, KOL och Parkinsons sjukdom)

• det smärtstillande medlet Tramadol
• propiomazin (sömnmedel).
Indikatorn har redovisats i Öppna jämförelser – Vård och 
omsorg om äldre sedan år 2011. Den redovisar andel perso-
ner 75 år och äldre i befolkningen som har en förskrivning 
av olämpliga läkemedel (läkemedel som bör undvikas). 

Fram till 2012 redovisades andel personer 80 år och äldre 
i befolkningen.

På riksnivå har andel i befolkningen 75 år och äldre med 
förskrivning av olämpliga läkemedel minskat från 12,5 till 
6,8 procent mellan åren 2007–2016, en minskning med 
nästan 46 procent.

Andel män med olämpliga läkemedel minskade under 
tidsperioden från 10,1 procent till 5,6 procent. Under sam-
ma tidsperiod minskade andel kvinnor med förskrivning 
av olämpliga läkemedel från 14,1 till 7,7 procent.

Andel kvinnor med förskrivning av olämpliga läkeme-
del har genomgående varit högre jämfört med män under 
den aktuella tioårsperioden.Indikatorn redovisas i kom-
muntabellen både uppdelad på hemtjänst och särskilt 
boende och för den äldre befolkningen i stort. Redovis-
ningen i kommuntabellen utgår från hur indikatorn redo-
visades respektive rapportår.

Antipsykotiska läkemedel
Antipsykotiska läkemedel används vid psykotiska symtom 
och vid vissa allvarliga beteendesymtom vid demens, som 
till exempel aggressivitet. De förekommer för att dämpa 
beteendesymtom såsom motorisk oro, rop och vand-
ring, men har oftast liten eller ingen e�ekt. Preparaten är 
starkt förknippade med biverkningar av olika slag, såsom 
passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande 
symtom. De har också negativa e�ekter på känslolivet och 
sociala funktioner, och medför en ökad risk för stroke och 
förtidig död hos äldre med demenssjukdom. Om använd-
ningen bedöms vara motiverad bör låga doser tillämpas 
och en kort behandlingstid planeras, med snar (inom två 
veckor) utvärdering av e�ekt och eventuella bie�ekter. 
Omprövning av behandlingen med ställningstagande om 
utsättning eller dosminskning bör göras med täta inter-
vall.

Indikatorn har redovisats i Öppna jämförelser – Vård 
och omsorg om äldre sedan år 2013. Den redovisar andel 
personer 75 år och äldre i befolkningen som har en för-
skrivning av antipsykotiska läkemedel.

På riksnivå har andel i befolkningen 75 år och äldre med 
förskrivning av antipsykotiska läkemedel minskat från 3,1 
till 2,1 procent mellan åren 2007–2016, en minskning med 
drygt 32 procent.

Andel män med förskrivning av antipsykotiska läkeme-
del minskade under tidsperioden från 2,4 procent till 1,5 
procent. Under samma tidsperiod minskade förskrivning-
en till kvinnor från 3,6 till 2,4 procent.

Genom åren har det varit en högre andel kvinnor som 
får antipsykotiska läkemedel förskrivna jämfört med män. 
Indikatorn redovisas i kommuntabellen både uppdelad på 
hemtjänst och särskilt boende och för den äldre befolk-
ningen i stort. Redovisningen i kommuntabellen utgår 
från hur indikatorn redovisades respektive rapportår.
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Efterord
Vi ser tydliga förbättringar av vården och omsorgen om 
äldre under dessa tio år, till exempel av vården i livets slut, 
och de äldre fortsätter att vara nöjda med bemötandet och 
känner sig trygga med hemtjänst och särskilt boende. Men 
vi ser också att det fortfarande är en stor spridning mellan 
kommunen med det högsta och kommunen med det läg-
sta resultatet. Det gäller nästan alla indikatorer. Men det är 
glädjande att lägstanivå har höjts på ©era indikatorer.

Under alla åren har vi använt oss av relativa värden, och 
kommunerna rangordnas per indikator. Både ¶rgsätt-
ningen, rangordningen och de relativa värdena har varit 
omdiskuterade. Vi har valt att ha dem kvar av det skälet att 
vi vet att det driver på förbättringsarbetet, och bidrar till 
att kvalitetsfrågorna diskuteras på såväl enhetsnivå som 
i ansvarig nämnd. Det  nns inga målnivåer på nationell 
nivå för vården och omsorgen om äldre och de relativa 
jämförelserna är användbara så länge dessa nationella 
målvärden saknas. Variationen i resultat kan ha många 
olika orsaker, till exempel befolkningens ålderssamman-
sättning och hälsa samt kommunens geogra . Men en del 
av variationen beror också på att det  nns kommuner och 
landsting som har hittat ett bättre sätt att organisera och 
bedriva vården och omsorgen. Har en kommun, eller ett 
län, lyckats nå ett högt värde på en indikator är det värdet 
fullt möjligt att uppnå för andra. 

För ©era av indikatorerna  nns också resultat på enhets-
nivå. När det  nns ©era enheter för hemtjänst eller ©era 
särskilda boenden inom en kommun, så  nns det sanno-
likt en variation i resultat inom kommunen. Ett sätt för 
en kommun att förbättra sitt kommunvärde är att minska 
den egna lokala variationen. Jämförelser och lärande mel-
lan enheterna i kommunen är ett sätt att använda öppna 
jämförelser.

Vi vet att många kommuner använder värdet för riket 
som ett mål eller vägledning för de egna resultaten. Det 
 nns en risk att rikets värde uppfattas som en norm för ett 
medelgott resultat. Men rikets medelvärde eller ett grönt 
resultat behöver i sig inte vara ett bra resultat. Rikets värde 
är ett statistiskt värde, ett utfall av allas resultat, och behö-
ver inte vara ett ”eftersträvansvärt” värde. I den lokala ana-
lysen bör fokus ligga på dels de egna tidigare resultaten, 
dels relationen till andra jämförbara kommuner, och det 
är alltid intressant att titta på kommunen med det bästa 
värdet. Ett område där det  nns möjlighet till stora förbätt-
ringar är det riskförebyggande arbetet i ordinärt boende, 

i hemsjukvården. Ett ökat riskförebyggande arbete inom 
hemsjukvården, exempelvis att minska antalet fall och 
minska risken för undernäring, skulle bidra till en bättre 
hälsa för många äldre. Det skulle också sannolikt bidra till 
att ¶rre äldre hamnar på sjukhus på grund av fallskada. 

Det  nns skillnader i resultat för män och kvinnor. För 
de ©esta indikatorer har män ett något bättre resultat. 
Under dessa tio år med öppna jämförelser har det inte 
skett några större förändringar, skillnaderna mellan kö-
nen kvarstår. Vi vill uppmana kommunerna att i högre 
utsträckning använda indikatorerna med könsuppdelade 
värden i de egna analyserna, och söka efter de bakomlig-
gande orsakerna.

All data i öppna jämförelser har sitt ursprung från kom-
muner och landsting eller från de äldre som får vård och 
omsorg. Öppna jämförelser har bidragit till en bättre kvali-
tet på data och åtkomst till olika data. 

För att publicera statistiska jämförelser krävs tillgång 
till tillförlitlig data som beskriver vården och omsorgen 
om äldre. Datatillgången har utvecklats under de här åren, 
men kan förbättras ytterligare till exempel när det gäller: 

• Uppgifter om behov inom socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården. 

• Möjlighet att nationellt samla in statistik gällande 
insatser från vårdcentraler och en utökad insamling från 
kommunal hälso- och sjukvård.

• Insatser inom hälso- och sjukvården för andra yrkes-
grupper än läkare. 

• Uppgifter från ©er kvalitetsregister med data på kom-
munnivå till exempel för områdena psykisk hälsa och 
demens. 

• Enhetlig personalstatistik för vård och omsorg oavsett 
driftsform. 

Socialstyrelsen och SKL kommer att fortsätta publicera 
öppna jämförelser av kvaliteten inom vården och omsor-
gen om äldre. Vi kommer att utveckla indikatorer, förbätt-
ra presentationsformerna, och på olika sätt bidra till ökad 
förståelse och stödja ett kunskapsdrivet förbättringsarbete 
i kommuner och landsting och regioner.

Vi vill tacka alla intresserade, kunniga och engagerade 
ÖJ-fans runt om i landet för de här första tio åren. Tillsam-
mans gör vi vården och omsorgen om äldre bättre.
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Indikatorer och bakgrundsmått
INDIKATORER 
Nedan beskrivs i korthet de indikatorer som presenteras 
i jubileumsrapporten. För en fullständig beskrivning av 
indikatorerna se bilaga 2 som  nns att hämta på Social-
styrelsens och SKL:s webbplatser. 

Ordinärt och särskilt boende 
1. HÄNSYN TILL ÅSIKTER OCH ÖNSKEMÅL,  
HEMTJÄNST  
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till åsikter och önskemål, åren 2010–2016. Käl-
la: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

2. HÄNSYN TILL ÅSIKTER OCH ÖNSKEMÅL,  
SÄRSKILT BOENDE  
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till åsikter och önskemål, åren 2010–2016. Källa: 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

3. TILLRÄCKLIGT MED TID, HEMTJÄNST  
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast 
har tillräckligt med tid att utföra arbetet, åren 2012–2016. 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

4. TILLRÄCKLIGT MED TID, SÄRSKILT BOENDE 
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast 
har tillräckligt med tid att utföra arbetet, åren 2012–2016. 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

5. GENOMFÖRANDEPLAN OCH DELAKTIGET,  
HEMTJÄNST 
Andel äldre i ordinärt boende som varit delaktiga i upp-
rättandet av en genomförandeplan, åren 2012, 2014 och 
2016. Källa: Kommun- och enhetsundersökningen, Soci-
alstyrelsen.

6. GENOMFÖRANDEPLAN OCH DELAKTIGHET,  
SÄRSKILT BOENDE  
Andel äldre i särskilt boende som varit delaktiga i upp-
rättandet av en genomförandeplan, åren 2012, 2014 och 
2016. Källa: Kommun- och enhetsundersökningen, Social-
styrelsen.

7. PERSONALKONTINUITET I HEMTJÄNSTEN 
Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper 
den äldre under 14 dagar, åren 2007–2016. Källa: www.
kolada.se, RKA.

8. MAT I SÄRSKILT BOENDE 
Andel äldre som svarat positivt på frågan:
Hur brukar maten smaka? Svarsalternativen ”mycket bra” 
eller ”ganska bra”, åren 2012–2016. Källa: Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? Socialstyrelsen. 

9. HEMTJÄNST I SIN HELHET 
Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda 
med hemtjänsten, åren 2010–2016. Källa: Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

10. SÄRSKILT BOENDE I SIN HELHET 
Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda 
med särskilt boende, åren 2010–2016. Källa: Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen.

Sammanhållen vård och omsorg
11. VÄNTETID TILL SÄRSKILT BOENDE 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
in©yttningsdatum till särskilt boende, åren 2007–2016. 
Källa: www.kolada.se, RKA.

12. RISKFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER,  
ORDINÄRT BOENDE 
Andel personer 65 år och äldre med hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende (hemsjukvård) med åtgärder vid risk för 
fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, åren 
2014–2016. Källa: Senior Alert. 

13. RISKFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER,  
SÄRSKILT BOENDE 
Andel personer 65 år och äldre med hälso- och sjukvård i 
särskilt boende med åtgärder vid risk för fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa, åren 2014–2016. Källa: 
Senior Alert.
 
14. FALLSKADOR 
Antal fallskador per 1 000 invånare 80 år och äldre som 
skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren 
2008–2016. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 
 
15. FUNKTIONSFÖRMÅGA TOLV MÅNADER EFTER 
STROKE 
Andel personer 65 år och äldre i kommunen som tolv må-
nader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp 
med för©yttning, toalettbesök samt på- och avklädning. 
Genomsnitt för åren 2011–2016. Källa: Riks-stroke. 
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16. BRYTPUNKTSSAMTAL 
Andel av avlidna 65 år och äldre som före döden fått ett 
informerande samtal om sin situation, åren 2012–2016. 
Källa: Svenska palliativregistret. 

17. SMÄRTSKATTNING SISTA LEVNADSVECKAN
Andel av avlidna 65 år och äldre som smärtskattats under 
den sista levnadsveckan, åren 2008–2016. Källa: Svenska 
palliativregistret.

18. TRE ELLER FLER PSYKOFARMAKA 
Andel personer 75 år och äldre som har behandlats med 
tre eller ©er psykofarmaka samtidigt vid mättill¶llet, åren 
2007–2016. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.  

19. OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL 
Andel personer 75 år och äldre som har behandlats med 
minst ett av fyra olämpliga läkemedel vid mättill¶llet, 
åren 2007–2016. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

20. ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL 
Andel personer 75 år och äldre som har behandlats med 
antipsykotiska läkemedel samtidigt vid mättill¶llet, åren 
2007–2016. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

BAKGRUNDSMÅTT 

B1. AVVIKELSE FRÅN STANDARDKOSTNAD 
Avvikelse från standardkostnad visar hur kommunens 
faktiska kostnader för äldreomsorgen förhåller sig till 
de kostnader som kommunen förväntas ha utifrån dess 
strukturella förutsättningar. Det kan till exempel vara 
befolkningsstruktur och genomsnittlig ambitionsnivå. 
En positiv avvikelse betyder att kommunen har högre 
kostnader än vad som är förväntat. Åren 2007–2016. Källa: 
Sveriges Kommuner och Landsting.  

B2. KOSTNAD PER INVÅNARE, HEMTJÄNST 
Måttet visar kommunens totala kostnader för hemtjänsten 
dividerat med antal personer som är 65 år och äldre i kom-
munen. En hög kostnad beror ofta på att det är många av 
de äldre i kommunen som har hemtjänst. Åren 2007–2016 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

B3. KOSTNAD PER BRUKARE, HEMTJÄNST 
Måttet visar kommunens totala kostnader för hemtjänsten 
dividerat med samtliga personer som har minst en insats 
inom hemtjänsten. Indikatorn visar vad brukare med 
hemtjänst kostar i genomsnitt i kommunen. En hög ge-
nomsnittskostnad är antingen ett resultat av att brukarna 
har många beviljade insatser eller att kostnaden för att ut-
föra hemtjänst i kommunen är hög. Åren 2007–2016. Källa: 
Sveriges Kommuner och Landsting.

B4. KOSTNAD PER INVÅNARE, SÄRSKILT BOENDE 
Måttet visar kommunens totala kostnader för särskilt bo-
ende, inklusive lokalkostnader, dividerat med antal perso-
ner som är 65 år och äldre i kommunen. En hög kostnad är 
ofta ett resultat av att det är många av de äldre i kommu-
nen som bor på särskilda boenden. Åren 2007–2016. Källa: 
Sveriges Kommuner och Landsting.

B5. KOSTNAD PER BRUKARE, SÄRSKILT BOENDE 
Måttet visar kommunens totala kostnader för särskilt 
boende, inklusive lokalkostnader, dividerat med samtliga 
personer som bor på ett särskilt boende. Indikatorn visar 
vad en brukare på särskilt boende kostar i genomsnitt. Åren 
2010–2016. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

B6. ANDEL 80 ÅR OCH ÄLDRE 
Måttet beskriver hur stor andel av kommunens befolkning 
som är 80 år och äldre. Åren 2007–2016. Källa: Befolknings-
statistik, SCB.

B7. ANDEL 65 ÅR OCH ÄLDRE MED HEMTJÄNST 
Måttet beskriver hur stor andel av befolkningen 65 år och 
äldre som har hemtjänstinsatser i ordinärt boende. En hög 
andel äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende kan 
visa att invånarnas behov är högre än i riket i stort. En hög 
andel kan även tyda på att kommunen har en lägre tröskel 
i biståndsbedömningen när det gäller hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende. Åren 2007–2016. Källa: Socialstyrelsens re-
gister över socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

B8. ANDEL 65 ÅR OCH ÄLDRE I SÄRSKILT BOENDE 
Måttet beskriver hur stor andel av befolkningen 65 år och 
äldre som har ett beslut om permanent särskilt boende. 
Precis som andelen äldre med hemtjänst kan en hög andel 
tyda på att invånarnas behov är högre än i riket eller att 
kommunen har en lägre tröskel för bedömningen om äld-
re ska erbjudas en plats i särskilt boende. Åren 2007–2016. 
Källa: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning.

B9. ANDEL 65 ÅR OCH ÄLDRE MED HEMSJUKVÅRD  
I HEMTJÄNST 
Andel personer 65 år och äldre som  ck hemsjukvård sam-
tidigt med insatser av hemtjänsten, åren 2015–2016. Källa: 
Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre 
och personer med funktionsnedsättning och registret över 
insatser i kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen. 

B10. MEDIANÅLDER VID INFLYTT TILL SÄRSKILT  
BOENDE
Måttet beskriver medianålder för de personer som ©yttat 
in till särskilt boende, åren 2014–2016. Källa: Registret över 
socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktions-
nedsättning, Socialstyrelsen. 
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10 år med öppna jämförelser 
Vård och omsorg om äldre
Jämförelser under åren 2007–2016

Detta är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser 
av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits 
fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Konsultföretaget Governo har bidragit med underlag till det första 
kapitlet.

Rapporten beskriver framväxten av öppna jämförelser och utvecklingen 
av aktuell och tillförlitlig data, som är en förutsättning för en faktabaserad 
dialog av kvaliteten. 

I rapporten presenteras också 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått, 
som speglar utvecklingen av delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt 
boende och i den sammanhållna vården och omsorgen där insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård är nödvändiga.  

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla  
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, 
regional och nationell nivå. Syftet är att det ska stimulera till kunskaps-
utveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hälso- och sjukvård 
med god kvalitet.  

Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag till kommuner, lands-
ting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten av 
vården och omsorgen om äldre.

Rapporten kompletteras med en tabellbilaga som £nns på social- 
styrelsen.se och skl.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indi-
katorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt riket.

10 år med öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016 kan laddas ner från:

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
webbutik.skl.se
ISBN-nummer: 978-91-7585-590-5
E-post: publikationer@sklfs.se 
Telefon: 08-452 75 50

SOCIALSTYRELSEN
www.socialstyrelsen.se/publikationer
Artikelnummer: 2017-11-2
ISBN: 978-91-7555-430-3
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
Fax: 035-19 75 29
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Datum: 2017-12-18 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000145/2017-900, REV 000039/2017-912 

 

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen samt godkänner svaret och skickar  
det till kommunrevisionen som sitt eget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads 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 ändamålsenlig. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och 
nämnderna kring vilka åtgärder nämnderna avser vidta utifrån de kommentarer och rekom-
mendationer som lämnats i granskningen. Vård- och omsorgsverksamheten beskriver anled-
ning till varför brister uppstått och hur man avser arbeta framöver för att leva upp till kraven 
i regelverket för direktupphandling. 
 

Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna beslutade i revisionsplanen för 2017 att genomföra  
en kommunövergripande granskning av upphandlingsprocessen. En stor del av de upphand-
lingar som sker ute i verksamheterna är direktupphandlingar. Upphandlingsstödet vid  
Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning för hur direktupphandlingar i kommunen ska 
genomföras.  Kunskaper och IT-verktyg för upphandling finns oftast på central nivå. Dock sker 
flertalet inköp och upphandlingar på decentraliserad nivå ute i organisationen och med anled-
ning av detta finns en risk att förvaltningar/motsvarande inte lever upp till kraven i lagstift-
ningen. 
 

Aktuellt 
EY bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt att styrning, kontroll-
miljö och uppföljning av upphandlingsverksamheten är tillräcklig. De har konstaterat att det 
finns tydliga styrdokument och tillämpningsanvisningar gällande regelverk för inköp och upp-
handling, men ser att efterlevnaden av de lagstadgande kraven och kommunens riktlinjer är 
låg. Det saknas nödvändig dokumentation i flertalet upphandlingar och EY bedömer det som 
anmärkningsvärt. Kommunen har inte kunnat påvisa att inköp konkurrensutsatts i enlighet 
med krav i lagstiftningen. Kontrollmiljön i organisationen har brister och styrningen är inte 
tillräcklig för att säkerställa att förvaltningar följer styrdokumenten. Det innebär att organisat-
ionen inte i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på upphandlingsområdet  
efterlevs.  
 
EY rekommenderar nämnderna att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet 
med lagstiftning och praxis samt vidta åtgärder för att stärka kontrollmiljön avseende upp-
handlingar och säkerställa att tillräcklig dokumentation upprättas vid direktupphandlingar. 
 
Inom kommunen har upphandling skett av enskild konsult, Aremco AB, under år 2016 och 
2017. Kommunen har fakturerats 497 582 kr under år 2016 och 189 828 kr under år 2017.  
Vård och omsorgs del av dessa kostnader är sammantaget 181 989 kr. Efterfrågat underlag för 
kommunens inköp har ej kunnat uppvisas för revisionen. Enligt uppgift till revisionen från 
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kommunchef och HR-chef finns ett äldre avtal från 2013-2014 men inte heller detta har kunnat 
uppvisas. EY bedömer att det är allvarligt att kommunen inte kan visa att inköpet konkurrens-
utsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 
 
Inom Vård och omsorg har även upphandling skett av Senior Partners. Kommunen har fakture-
rats 1 797 858 kr under år 2016 och - kr under år 2017. Underlag har ej kunnat uppvisas att  
kommunen genomfört en annonserad upphandling eller att inköpet från år 2016 har  
konkurrensutsatts. EY bedömer det som mycket allvarligt. Upphandlingsgränsen för direkt- 
upphandling är 534 890 kr. Inköpet bedöms vara en otillåten direktupphandling. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten har under åren 2016 och 2017 haft vakanser med kort varsel 
inom chef och ledarskap. Rekryteringprocesser var problematiska och åtföljdes av noll eller få 
sökande. Inköp av konsulttjänster som ledningsresurs blev en nödvändig och hastig lösning 
vilket är anledning till de brister som uppstod.  
 
Under denna period fanns också konflikter inom arbetsgrupper i större delen av Vård och om-
sorg och kommunledningen satte in resurser för att arbeta med dessa konflikter. Planering och 
uppföljning på tidigare insatta åtgärder fortsatte under år 2017. Verksamheten var svårt ansatt 
både psykiskt som fysiskt samtidigt som driften pågick i full skala.  
 
Vård- och omsorgsverksamheten kommer under 2018 att se över och organisera inköps-
arbetet för att leva upp till kraven i regelverken för inköp och upphandlingar. Inom nämndens 
ansvarsområde har medvetenheten skärpts kring upphandlingslagstiftning och rutiner. Dock 
finns det en del avtal av äldre karaktär som behöver ses över, dock inte inom konsultområdet. 
Inom verksamhetsområdet kommer två inköpsansvariga att utses som ytterliger ett sätt att 
säkra rutinerna inom upphandlingsområdet.  
 
 
 
Eva-Marie Persson, enhetschef  Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg    Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Emma Pihl, verksamhetsområdeschef 
Eva-Marie Persson, enhetschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. 
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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: 

.,. Det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar . 

.,. 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 . 

.,. Upphandlingsenheten erbjuder stöd till verksamheterna för att genomföra 
direl<tupphandlingar. Stödet efterfrågas inte i tillräcklig utsträckning . 

.,. 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. · 

1> Chefer i kommunen ansvarar för genomförandet av direktupphandlingar. 
1> Det finns ingen beslutad intern kontrollplan avseende kommunens 

upphandlingsverksamheter. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnderna att: 

.,. 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 är förenad 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: 

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

i.. Vilket stöd har verksamheten för att genomföra och följa upp direktupphandlingar? 
,. 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 (2016:1145) 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 
utnyttjas 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 respektive 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. 

4 

76



Building il bel ter 
worlli ng wor ld 

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: 

1> Beställningar och avtal 
"' Miljö och sociala krav 
1> Konkurrens 
"' Sekretess 
"' Etik 
"' Annonsering och dokumentation 

"' Avtalsdatabas 
"' Samverkan med andra om upphandling 
"' överprövning 
"' 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 
direktupphandlingar. 

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 und er perioden 2017-01-01-2017-06-30 
2 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
3 Belopp utbetalat 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 
102119 SEK 

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 plan arkitekttjänster 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 390113 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 

.,. Chef för teknik och service 

.,. Upphandlare på upphandlingsenheten 

Dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Förslag till internkontrollplan 2017 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-02 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000162/2017-700 

 
 

Förslag till underlag för regeringskansliets promemoria angående kommu-
nens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service för vissa funkt-
ionshindrade 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar underlaget som sitt eget svar till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Möjlighet för Båstads Kommun har inkommit från Regeringskansliet, Socialdepartementet, att 
lämna synpunkter som underlag för den promemoria som socialdepartementet arbetat fram 
och som innehåller förslag till en ny bestämmelse i lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.  
 

Bakgrund 
Socialdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag som innebär att kommunen får 
en förtydligad skyldighet, gentemot enskilda som har fått beslut från Försäkringskassan om 
avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som 
finns enligt Lag om stöd och service. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun tycker att förslagen i promemorian i huvudsak är bra. Dock menar kommu-
nen att det är viktigt att alltid säkra individens integritet, självbestämmande och respekt. Det 
kan också komma att bli ett ökat behov av handläggarresurs. 
 
 
Eva-Marie Persson, enhetschef  Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg    Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Regeringskansliet/Socialdepartementet 
Emma Pihl 
Eva-Marie Persson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Synpunkter som underlag att lämna som svar till Socialdepartementet. 
2. Promemorian 
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    Socialdepartementet 

     103 33 Stockholm 

 
YTTRANDE     
      
2018-01-22    
Dnr: VN 000162/2017-700 
 
                                
                                
 
 

Betänkande S2017/07480/FST.  Kommunens informationsmöjlighet  
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
 
 
 
Sammanfattning 
Båstads kommun tackar för möjligheten att få lämna in synpunkter och tycker att förslaget i 
promemorian i huvudsak är bra. 
 
Båstads kommun vill dock poängtera ett par saker. 
 

Förtydligad skyldighet 
Lagändringen förbättrar möjligheten för den enskilde att få en heltäckande övergång till annat 
stöd men det är viktigt att inte blir på bekostnad av den enskildes rätt till integritet, själv-
bestämmande och respekt. 
 

Konsekvenser för kommunerna 
Det kommer sannolikt att bli en ökad påverkan för kommunernas handläggare då den enskilde 
ska kontaktas och informeras samt hantera ansökan om LSS-insats. Utredningar inom LSS är 
komplicerade och tidskrävande och bara ett extra personligt assistansärende varannan månad/ 
år kommer att innebära behov av ytterligare handläggartid och därmed resurser. 

 
 
 
 
Båstad 2018–01–   
 
 
______________________________ 
Eddie Grankvist 
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
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8 Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

2017-12-20 
82017/07480/FST BÅSTADS KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

I 4017 -12- 4 2 
DnrVf.V..QCQ/b. .. '?.-/ 
1.o.t3:..-::.r. f?..?!. .... z~·.· 

Promemoria: Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 

Remissinstanser: 

1. Kammarrätten i Jönköping 
2. Förvaltningsrätten i Stockholm 

3. Försäkringskassan 
4. Socialstyrelsen 
5. Inspektionen för socialförsäkringen 

6. Inspektionen för vård och omsorg 
7. Myndigheten för delaktighet 
8. Sveriges Kommuner och Landsting 
9. Funktionsrätt Sverige 
10. Lika Unika - Federationen mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 
11. RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 
12. Båstad kommun 
13. Gotland kommun 
14. Grums kommun 
15. Gävle kommun 
16. Hammarö kommun 
17. Hofors kommun 
18. Katrineholm kommun 
19. Knivsta kommun 
20. Luleå kommun 

21. Malmö kommun 
22. Malung-Sälen kommun 

23. Mjölby kommun 
24. Mora kommun 
25. Norrköping kommun 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-723 11 91 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 89



26. Olofström kommun 

2-:f. Piteå kommun 

2~. Sal{ kommun 

29. Sorsele kommun 

30. Stockholm kommun 

31. Storuman kommun 

32. Sundsvall kommun 

33. Söderköping kommun 

34. Sölvesborg kommun 

35. Tomelilla kommun 

36. Tranemo kommun 

3 7. Täby kommun 

38. Vadstena kommun 

39. Vansbro kommun 

40. Älmhult kommun 

41. Öckerö kommun 

42. Överkalix kommun 

2 (3) 
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 
fredagen den 16 februari 2018. 

Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form och då 
både i word- och pdf-format. Var vänlig ange vårt diarienummer 
52017/07480/FST. 

Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser: 
s.registrator@regeringskansliet.se och s.fst@regeringskansliet.se. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remiss
instansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det 
att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss-hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats 
www.regenngen.se. 

Kristina Reinholdsson/' 
/ 

t.f. enhetschef 
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Sammanfattning 

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp vid 
Socialdepartementet. I promemorian lämnas förslag till en ny 
bestämmelse i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen får en 
förtydligad skyldighet gentemot enskilda som har fått beslut från 
Försäkringskassan om avslag eller indragning av 
assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som 
finns enligt LSS. Förslaget är en del av det åtgärdspaket för 
assistansersättningen som regeringen presenterade 
den 14 november 2017. Det utgår i huvudsak ifrån Socialstyrelsens 
och Försäkringskassans svar på ett gemensamt regeringsuppdrag 
(S2016/07876/FST delvis).1 I uppdraget ingick bland annat att 
analysera behovet av en informationskyldighet för kommunen 
gentemot enskilda i samband med indragning av assistansersättning 
från Försäkringskassan. Socialstyrelsen har föreslagit att 
kommunen får en skyldighet att ta kontakt med enskilda som har 
fått ett beslut om indragning av assistansersättning och att en ny 
bestämmelse om detta ska införas i LSS. Regeringen har uttalat att 
skyldigheten även bör omfatta beslut om avslag på ansökan om 
assistansersättning. Utgångspunkten är att enskilda som inte 
beviljas assistansersättning ska få en heltäckande övergång till annat 
stöd när rätten till det finns. Ett sådant förslag lämnas därför i 
denna promemoria. 

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

1 Se rapporten "Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan 
och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in". 

2 

94



1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska införas en ny paragraf, 
15 b §, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15b § 
En kommun som har mottagit 

ett beslut från Försäkringskassan 
som innebär att en enskild saknar 
rätt till assistansersättning enligt 
51 kap. socialförsäkringsbalken 
ska utan dröjsmål informera den 
enskilde om förutsättningarna för 
insatser enligt 9 § 1-10. Detta 
gäller dock inte om det är 
uppenbart obehövligt att lämna 
sådan information. 

Denna lag träder i kraft den 1juli2018. 
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2 Bakgrund 

LSS och assistansreformen har på ett avgörande sätt förbättrat 
levnadsvillkoren för flickor, pojkar, kvinnor och män med 
omfattande funktionsnedsättningar. Lagarna har haft stor betydelse 
för ökat självbestämmande och möjlighet att leva ett självständigt 
liv samt bidragit till att livsförhållandena blivit mer jämlika för 
människor som har stort behov av stöd. 

Det är dock mer än 20 år sedan lagarna trädde i kraft och många 
av de problem som uppmärksammats genom åren inom 
assistansersättningen kvarstår och nya har tillkommit. Det har 
riktats kritik mot bland annat praxis- och kostnadsutvecklingen på 
området. Det finns vidare anledning att se över hur LSS-insatserna 
utvecklats och förmår uppfylla syftet med lagstiftningen. Mot 
bakgrund av det beslutade regeringen 2016 om att en särskild 
utredare ska se över delar av LSS och assistansersättningen, den s.k. 
LSS-utredningen. Syftet är att få till stånd mer ändamålsenliga 
insatser, en lagstiftning som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet, samt en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans. 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har under 2017 haft ett 
uppdrag av regeringen (S2016/07876/FST delvis) att analysera om 
Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att 
skyndsamt anmäla till kommunen när en person som har 
assistansersättning får sin ersättning indragen. Socialstyrelsen fick 
samtidigt ett uppdrag att analysera behovet av en skyldighet för 
kommunen att, när en sådan anmälan mottagits, ta kontakt med 
den enskilde i fråga om en utredning om insats enligt LSS ska 
1mtieras. Myndigheterna skulle vid behov lämna 
författningsförslag. Bakgrunden till uppdraget var att säkerställa att 
en person som fått sin assistansersättning indragen inte står utan 
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stöd som han eller hon skulle ha rätt till. I bakgrundsbeskrivningen 
till regeringsuppdraget anges följande. När en enskild har ansökt 
om personlig assistans enligt LSS och kommunen gör 
bedömningen att sökandens grundläggande behov överstiger 
20 timmar i veckan, ska kommunen enligt LSS anmäla det till 
Försäkringskassan. Kommunens anmälan startar en utredning hos 
Försäkringskassan och den enskilde behöver då inte lämna in 
ytterligare en ansökan hos Försäkringskassan. Regeringen uttalade 
att det var angeläget att utreda förutsättningarna för att införa en 
likartad reglering för situationen då Försäkringskassan beslutar om 
indrag av assistansersättningen och ansvaret för den enskildes stöd 
övergår till kommunen. Regleringen skulle också vara tydlig och så 
långt möjligt säkerställa en likformig hantering av ärenden över 
landet. 

Enligt myndigheternas återrapportering är Försäkringskassans 
skyldighet enligt 51 kap. 21 § SFB tillräcklig för att säkerställa att 
myndigheten underrättar kommunen om beslut om indragning av 
assistansersättning. Socialstyrelsen anser att nuvarande lagstiftning 
i LSS däremot inte kan anses tillräcklig för att säkerställa att 
enskilda som skulle behöva stöd från kommunen får det stöd de 
skulle ha rätt till. Socialstyrelsen föreslår därför att en ny paragraf 
ska införas i LSS som innebär att kommunen får en skyldighet att 
ta kontakt med den enskilde när kommunen har tagit emot ett 
beslut om indragning av assistansersättning från Försäkringskassan. 

Av Försäkringskassans rapport "Avslag inom 
assistansersättningen" (Socialförsäkringsrapport 2017: 8) framgår 
att en majoritet av dem som får avslag på sin ansökan om 
assistansersättning tillhör LSS-personkrets. 2016 bedömdes ca 
70 procent av dem som fick avslag tillhöra personkretsen. En klar 
majoritet av dem som får avslag på assistansersättning kan därmed 
förmodas ha rätt till insatser enligt LSS. Syftet med den föreslagna 
bestämmelsen är att öka tryggheten för de personer som blir av 
med sin assistansersättning från Försäkringskassan genom att 
garantera kontakt med kommunen. Personer som har rätt till 
insatser från kommunen kommer då att uppmärksammas och 
riskerar inte att bli utan stöd. Regeringen har uttalat att 
skyldigheten även bör omfatta beslut om avslag på ansökan om 
assistansersättning. Utgångspunkten är att enskilda som inte 
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beviljas assistansersättning ska få en heltäckande övergång till annat 
stöd när sådan rätt finns. 
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3 Socialstyrelsens förslag 

Socialstyrelsen lämnar förslag på lagändring som innebär en 
skyldigheten för kommunen att ta kontakt med en enskild som har 
fått sin assistansersättning helt indragen av Försäkringskassan. 

Till kommunens uppgifter hör redan (enligt 15 § 1 och 2 LSS) 
att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka 
deras behov av stöd och service är samt verka för att personer som 
omfattas av personkretsarna (anges i 1 §) får sina behov 
tillgodosedda. Samtidigt tyder underlagen på att kommunerna inte 
alltid tar kontakt med den enskilde när de får information om 
indragen ersättning från Försäkringskassan. Den föreslagna 
lagändringen innebär en ytterligare precisering. 

Syftet med förändringen är att öka tryggheten för de personer 
som blir av med sin assistansersättning från Försäkringskassan 
genom att garantera kontakt med kommunen. Personer som har 
rätt till insatser från kommunen kommer då att uppmärksammas 
och riskerar inte att bli utan stöd. 

För att syftet ska uppnås krävs att kommunens kontakt med 
den enskilde inte drar ut på tiden. Socialstyrelsen föreslår att 
kommunen utan dröjsmål ska ta kontakt med den enskilde när 
kommunen har mottagit ett beslut från Försäkringskassan om att 
den enskilde inte längre har rätt till assistansersättning. Kontaken 
kan vara muntlig eller skriftlig. Vid val av kommunikationssätt bör 
hänsyn tas till den enskildes förutsättningar. 

Syftet med kontakten ska vara att klarlägga om den enskilde vill 
ansöka om insatser enligt 9 § LSS. Den enskilde kan förutom 
insatser enligt LSS även ha behov av insatser enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), såsom boendestöd eller hemtjänst. Det kan därför 
finnas anledning för kommunen att upplysa om möjligheten att 
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ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Om en ansökan ska 
göras eller inte, avgörs alltid av den enskilde eller dennes legala 
ställföreträdare. 

Skyldigheten för kommunen att ta kontakt med den enskilde 
ska gälla om det inte är uppenbart obehövligt, t.ex. om den enskilde 
redan har tagit kontakt med kommunen med anledning av att 
assistansersättningen har dragits in. 
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4 Överväganden och förslag 

4.1 Kommunens informationsskyldighet enligt LSS 

Förslag: En kommun som har mottagit ett beslut från 
Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till 
assistansersättning ska utan dröjsmål informera den enskilde om 
förutsättningarna för insatser enligt LSS. Detta ska dock inte gälla 
om det är uppenbart obehövligt att lämna sådan information. 

Skälen för förslaget: Ansvaret för personlig assistans är delat 
mellan kommunen och Försäkringskassan. Ansvarsfördelningen är 
beroende av hur omfattande den enskildes grundläggande behov är. 
Enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken (SFB) ska rätten till 
assistansersättning omprövas sedan två år har förflutit från senaste 
prövningen och vid väsentligt ändrade förhållanden. 
Omprövningen kan innebära att assistansersättningen dras in. De 
senaste åren har runt 200 personer per år fått sin assistansersättning 
indragen. Ett beslut från Försäkringskassan om indragning av 
assistansersättning eller avslag på ansökan om assistansersättning 
medför att kommunens ansvar enligt LSS träder in, förutsatt att 
den enskilde omfattas av lagens personkrets och har behov av stöd. 

Av 51 kap. 21 § andra stycket SFB framgår att 
Försäkringskassan ska sända ett beslut om assistansersättning till 
kommunen. Någon begränsning till en viss typ av beslut om 
assistansersättning finns inte i bestämmelsen. Det innebär att 
skyldigheten omfattar såväl beviljandebeslut som avslagsbeslut och 
indragnings beslut. 

Av 15 § 1 LSS framgår att kommunen fortlöpande ska följa upp 
vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och 
service är. Enligt 15 § 2 ingår det vidare i kommunens uppgifter att 
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verka för att personer som omfattas av lagen enligt 1 § får sina 
behov tillgodosedda. Enligt 15 § 3 ska kommunen informera om 
mål och medel för verksamheten enligt lagen. 

En situation där frågan om kommunens ansvar enligt 15 § LSS 
aktualiseras är när personer som omfattas av lagens personkrets får 
ett beslut från Försäkringskassan som innebär att de saknar rätt till 
assistansersättning enligt 51 kap. SFB. Rapporten från 
Socialstyrelsen och Försäkringskassan (se avsnitt 2) visar enligt 
arbetsgruppens mening att det finns ett behov av att konkretisera 
kommunens skyldigheter i den aktuella situationen. Enligt 
rapporten tar kommunen inte alltid kontakt med den enskilde när 
den får information om indragen assistansersättning från 
Försäkringskassan. Insatserna enligt LSS är frivilliga och lämnas 
endast om den enskilde eller dennes företrädare har begärt det. Det 
är av stor vikt att enskilda inte går miste om insatser enligt LSS på 
grund av okunskap om de möjligheter som lagen erbjuder. 
Arbetsgruppen anser därför att det bör framgå av LSS att 
kommunen - i fall då den enskilde har förlorat sin rätt till statlig 
assistansersättning - utan dröjsmål ska informera den enskilde om 
vilka möjligheter till insatser som finns enligt lagen. Informationen 
som kommunen lämnar innebär inte några inskränkningar i den 
enskildes möjlighet att överklaga beslutet om indragning eller 
avslag från Försäkringskassan. 

En socialförsäkringsrapport från Försäkringskassan (se 
avsnitt 2) visar att ca 70 procent av dem som fick avslag på 
ansökningar om assistansersättning under 2016 bedöms tillhöra 
personkretsen för LSS. En klar majoritet av dessa personer kan 
därmed förmodas ha rätt till insatser enligt LSS. Även beslut om 
avslag på en ansökan om assistansersättning bör därför ligga till 
grund för kommunens informationsskyldighet. 

Sammanfattningsvis anser därför arbetsgruppen att en kommun 
som har mottagit ett beslut från Försäkringskassan som innebär att 
en enskild saknar rätt till assistansersättning utan dröjsmål ska 
informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt 
LSS. En bestämmelse med denna innebörd föreslås därför i LSS. 
Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att öka 
förutsättningarna för att personer som omfattas av lagens 
personkrets får sina behov tillgodosedda. Syftet är däremot inte att 
kommunen ska styra den enskilde bort från den statliga 
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assistansersättningen. Det är alltså viktigt att kommunen inte 
utformar informationen på ett sådant sätt att den enskilde påverkas 
att inte begära omprövning av Försäkringskassans beslut eller 
överklaga detsamma. 

Kommunens skyldighet att informera bör enligt arbetsgruppens 
mening inte vara ovillkorlig. Om det i det enskilda fallet är 
uppenbart obehövligt att lämna informationen, bör skyldigheten 
inte gälla. Så kan exempelvis vara fallet om den enskilde med 
anledning av Försäkringskassans beslut har kontaktat kommunen 
med frågor om insatser enligt LSS och då fått tillräcklig 
information. 

I vissa fall kan det vara så att den enskildes hjälpbehov snarare 
bör tillgodoses genom insatser i form av bistånd enligt 
socialjänstlagen (2001:453). Det kan även förekomma att den 
enskilde inte omfattas av personkretsen i LSS. Det bör därför 
redovisas vilket övergripande ansvar kommunen har för att se till 
att socialtjänstlagen får genomslag. 

Av 3 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att det hör till 
kommunens uppgifter att bl.a. informera om socialtjänsten i 
kommunen, att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, samt att 
svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det. Enligt 3 kap. 4 § ska socialnämnden i den uppsökande 
verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och 
enskilda sin hjälp. I 5 kap. 7 och 8 §§ socialtjänslagen finns 
särskilda bestämmelser om kommunens skyldigheter för personer 
med funktionshinder. Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen ska 
socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Socialnämnden ska vidare enligt bestämmelsen medverka till att 
den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt 
som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 
Enligt 5 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin 
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på 
dessa områden. 
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5 Ikraftträdande 

Förslag: Den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1juli2018. 

Skälen för förslaget: Det förslag som lämnas i denna 
promemoria har betydelse för att säkerställa att individer med 
omfattande behov av stöd, fångas upp av kommunen när 
Försäkringskassan har beslutat att stödet inte kan beviljas genom 
den statliga assistansersättningen. Den nya bestämmelsen bör 
därför träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt, vilket bedöms vara 
den 1juli2018. 
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6 Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenser för kvinnor, män, flickor och pojkar med assistans 
Förslaget förväntas medföra en ökad trygghet för kvinnor, män, 
flickor och pojkar som får sin assistansersättning indragen, genom 
att de garanteras en kontakt med kommunen. Personer som har 
rätt till insatser från kommunen kommer att uppmärksammas och 
riskerar inte att bli utan stöd som de har rätt till. 

Konsekvenser för kommunerna 
2016 var antalet ansökningar om assistansersättning ca 2 350 
stycken. Ca 1 850 personer fick avslag på sin ansökan. En rapport 
från Försäkringskassan (se avsnitt 2) har visat att 70 procent av 
dem som fick avslag på sin ansökan om assistansersättning 
bedömdes tillhöra LSS personkrets. Det motsvarar ca 1 300 
personer. 188 personer fick indragning av assistansersättning 2016. 
En uppskattning är att antalet enskilda individer som kommunerna 
blir skyldiga att informera enligt den nya bestämmelsen är ca 2 000 
per år för hela landet, eller drygt sex personer per år och kommun. 

Syftet med den föreslagna författningsbestämmelsen är att öka 
tryggheten för de personer som blir av med sin assistansersättning 
från Försäkringskassan genom att garantera kontakt med 
kommunen. Till kommunens uppgifter hör redan idag att 
fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras 
behov av stöd och service är, samt verka för att de får sina behov 
tillgodosedda. Den nu föreslagna bestämmelsen innebär endast en 
precisering av den allmänna skyldigheten. Det är arbetsgruppens 
uppfattning att förslagen inte medför behov av resurstillskott till 
kommunerna. 
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Arbetsgruppen bedömer vidare att inskränkningen i den 
kommunala självstyrelsen inte går utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålet. 

Övriga konsekvenser 
Förslagen bedöms mte medföra några konsekvenser för 

jämställdheten mellan kvinnor och män. 
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7 Författningskommentar 

7 .1 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
tu n ktionsh i nd rade 

15 b § 
Paragrafen är ny och avser en skyldighet för kommunen att 
informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt 9 §. 

Av 15 § 1 framgår att det till kommunens uppgifter hör att 
fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras 
behov av stöd och service är. Enligt 15 § 2 ingår det vidare i 
kommunens uppgifter att verka för att personer som omfattas av 
lagen enligt 1 § får sina behov tillgodosedda. Enligt 15 § 3 ska 
kommunen informera om mål och medel för verksamheten enligt 
lagen. 

Den nya bestämmelsen konkretiserar kommunens allmänna 
skyldigheter enligt 15 § 1, 2 och 3 i en särskild situation. Den 
situation som avses är när kommunen har mottagit ett beslut från 
Försäkringskassan som innebär att en enskild helt saknar rätt till 
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkrings balken (SFB). 
Ett sådant beslut kan antmgen avse indragning av 
assistansersättning eller innebära avslag på en ansökan om 
assistansersättning. Att Försäkringskassan ska skicka beslut av 
aktuellt slag till kommunen framgår av 51 kap. 21 § andra 
stycket SFB. 

Enligt bestämmelsen ska kommunen utan dröjsmål informera 
den enskilde som berörs av beslutet om förutsättningarna för 
insatser enligt 9 § 1-10. Skyldigheten gäller dock inte om det är 
uppenbart obehövligt att lämna informationen. Så får anses vara 
fallet om det klart framgår att den enskilde redan har kunskap om 
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de möjligheter till stöd i LSS som skulle kunna vara aktuella, t.ex. 
om den enskilde med anledning av Försäkringskassans beslut har 
kontaktat kommunen med frågor om insatser enligt 9 §och då fått 
tillräcklig information. Om den enskilde enligt Försäkringskassans 
beslut inte ingår i personkretsen enligt 1 §, torde det också vara 
uppenbart obehövligt att lämna sådan information som avses. Om 
det saknas lagliga förutsättningar för att bevilja en viss insats i den 
aktuella situationen, behöver information om insatsen inte heller 
lämnas. Vissa insatser avser exempelvis endast barn och unga eller 
omvänt endast personer i vuxen ålder. Andra insatser innehåller 
begränsningar med avseende på ålder eller personkretstillhörighet. 

Att informationen ska lämnas utan dröjsmål innebär att den 
enskilde i normalfallet ska kontaktas inom några dagar från det att 
kommunen har tagit emot beslutet från Försäkringskassan. Det 
finns inte något formkrav för hur informationen ska lämnas. Vid 
valet av kommunikationssätt bör hänsyn tas till den enskildes 
förutsättningar. 

En enskild som avses i bestämmelsen kan i vissa fall ha en 
förmyndare, förvaltare eller en god man med uppdrag att bevaka 
den enskildes rätt eller sörja för den enskildes person. Den enskilde 
kan också ha utsett en fullmaktshavare enligt lagen (2017:310) om 
framtidsfullmakter. Det blir en uppgift för kommunen att från fall 
till fall bedöma om informationen bör lämnas till den enskilde, till 
en person som företräder honom eller henne eller till såväl den 
enskilde som företrädaren. Bedömningen bör göras med beaktande 
av bestämmelsen i 8 § första stycket som reglerar vem som är 
behörig att ansöka om en insats. Av denna bestämmelse framgår att 
om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att 
på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, 
förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära 
insatser för honom eller henne. Om kommunen under sådana 
förutsättningar lämnar information till en företrädare av aktuellt 
slag, bör informationen ansetts ha lämnats till den enskilde. Någon 
särskild reglering om detta har inte ansetts nödvändig. 

Den information som ska lämnas enligt bestämmelsen avser 
förutsättningarna för insatser enligt 9 §. När information enligt 
bestämmelsen ska lämnas måste kommunen dock naturligtvis 
beakta anknytande bestämmelser i 3 kap. 1 och 4 §§ samt 5 kap. 
7 och 8 §§ socialtjänstlagen (2001:453). Denna reglering innebär 
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sammanfattningsvis att den enskilde vid behov även bör få relevant 
information om förutsättningarna för bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 

Justitieombudsmannen QO) har i flera fall granskat hur 
kommunen har fullgjort sina skyldigheter mot funktionshindrade 
enligt LSS och socialtjänstlagen. Granskningarna har bl.a avsett 
kommunens ansvar för att informera den enskilde om möjligheten 
till stöd, att motivera den enskilde att ta emot stöd och att 
kontinuerligt följa upp den enskildes situation (se JO 1998/99 
s. 224,JO 2006/07 s. 265 och JO 2007/08 s. 362). 

Övervägandena finns i avsnitt 4. 

Ikraftträdande bestämmelse 
Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

Övervägandena finns i avsnitt 5. 

17 
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Datum: 2017-12-28 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000148/2017-700 

 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig för Båstads kommuns del bakom förslaget till överens-
kommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från 2018-01-01 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan men gör det också möjligt för huvud-
männen att sluta särskild överenskommelse om tidpunkt för kommunernas betalningsansvar 
samt nivån på ersättningen.  
 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med flexibilitet. I denna överenskommelse har 2,8 dagar i genom-
snitt satts som gräns till skillnad mot tre dagar som lagen anger. I de fall kommun under en 
kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så räknas den 
dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar.  
 

Bakgrund 
Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård kommer från 
och med 2018-01-01 att ersättas av Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård som antogs av riksdagen i juni 2017. Lagen innehåller bestämmelser om 
samverkan mellan landsting och kommun.  
 
Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan. Lagen ger också 
parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas betalnings-
ansvar ska inträda vid annan tidpunkt än de tre kalenderdagar efter utskrivningsklar som 
lagen anger, eller med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i riket som 
bestäms årligen. Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse 
gäller lagen i sin helhet.  
 
I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt 
måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. I detta syfte ska lagen  
särskilt främja att patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart  
som möjligt efter att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 
Aktuellt 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med viss flexibilitet. I överenskommelsen har 2,8 dagar i genom-
snitt satts som gräns till skillnad mot tre dagar som lagen anger. Det betyder att ett genom-
snittsvärde per kalendermånad beräknas och kommunen blir ersättningsskyldig för det antal 
dagar som överskrids medan kommunen kan tillgodoräkna sig se dagar där hemgång sker 
innan 2,8 dagar. Det innebär att om en kommun under en kalendermånad tar hem patienter 
före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så räknas den dagen/dagarna av mot de dagar 
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som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar. I det fall lagen följs till fullo är det inte möjligt  
att tillgodoräkna sig dagar. 
 
I överenskommelsen mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fastställs att 
ersättningsbeloppet per dag ska motsvara genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn 
i den slutna vården. 
 
I överenskommelsen föreslås en inkörningsperiod 2018-01-01 – 2018-03-31 då betalnings-
ansvar inträder sju kalenderdagar på individnivå, det innebär att genomsnittsmodellen ej 
används. Därefter inträder under perioden 2018-04-01 – 2019-03-31 den genomsnitts- 
modell som beskrivs ovan. 
  
Båstads kommun har för det senaste året 3,5 dagar i genomsnitt för hemgång efter bedömning 
att vara utskrivningsklar och ytterligare utveckling sker kontinuerligt för att möte det framtida 
behovet med bland annat tätare uppföljningar inom korttidsvården för att kontinuerligt  
bedöma behovet samt ett mottagningsteam som gör det möjligt för vård- och omsorgastagare 
att rehabilitera sig i hemmiljö.   
 
Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Det är inte positivt att befinna sig i en vårdmiljö då det inte är absolut nödvändigt och att få 
vistas i hemmiljö eller det geografiska närområdet är positivt för kommunens invånare. Genom 
att de vård- och omsorgstagare som bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inte ligger kvar 
på sjukhus frigörs vårdplatser för dem som är i behov av sjukhustes samlade resurser. 
 

Verksamhet 
Inom vård och omsorg pågår ett ständigt arbete med att kunna erbjuda hemgång så tidigt  
som möjligt men detta beslut kommer att ställa ytterligare högre krav på verksamheten. 
 

Ekonomi 
Det är i dagsläget inte möjligt att helt förutse de ekonomiska effekterna av lagändringen.  
Dock kommer verksamheten att noggrant följa egna och andras insatser för att säkra en 
resurseffektiv verksamhet. 
 
 
 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunförbundet Skåne 
Region Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-  Kommunförbundet Skånes styrelse ställer sig bakom Överenskommelse mellan Region 

Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-  
och sjukvård. 
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Datum: 2017-11-24 

 

Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Inledning 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan 
 vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01 då lagen 
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs.  
 
I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma riktlinjer 
till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt lagen. I 
Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, 
har en Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
framarbetats.  
 
I 4 kap. 5§ anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att 
kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 4§ 
eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6§. 
 
Lagen anger tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående parter i denna 
överenskommelse enhetligt ansluter sig till. Länk till Lag (2017:612) om samverkan 
 vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612  
 

Samverkan och gemensam målsättning 
Grunden för samverkan inom områden där hälso- och sjukvårdsansvaret är fördelat mellan 
de skånska kommunerna och Region Skåne följer det beslutade ”Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, 2016-01-19” som 
gäller tillsvidare från och med den 1 september 2016. Syftet är att säkra ett gott och jämlikt 
omhändertagande för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
Region Skåne och kommunen. I avtalet fokuseras särskilt på utvecklingsområden såsom 
teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av insatser för tidvis sviktande, 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utveckling av förebyggande arbetssätt och 
stöd för personer i riskgrupper, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning samt utveckling 
av E-hälsa och mobila IT lösningar. Utifrån dessa utvecklingsområden och föreliggande 
överenskommelse är den gemensamma målsättningen för hela utskrivningsprocessen att en 
patient, när alla samverkat och tagit sitt ansvar för planering och överlämnande av 
nödvändig information, skrivs hem samma dag som patienten är utskrivningsklar oavsett 
vilken boendeform patienten har eller behöver. Patienter ska vara på sjukhus när de 
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behöver det av medicinska skäl. Detta innebär att den gemensamma målsättningen är att 
undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar ska minska, samt att antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar ska vara noll år 2021. 
 

Överenskommelsens parter 
Parter i denna överenskommelse är Region Skåne och var och en av kommunerna i Skåne 
vilka fortsättningsvis benämns som parter. Parterna utgörs därmed av Region Skåne och 
kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, 
Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge. 
 

Mellan parterna gäller följande 
• Denna överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 under förutsättning att 

samtliga parter undertecknat överenskommelsen senast 2018-01-31. I annat fall gäller 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Somatisk vård 
• Perioden 2018-01-01 - 2018-03-31 används som inkörningsperiod, där parterna får 

möjlighet att säkra processer och rutiner, och då inträder kommunernas 
betalningsansvar när antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider sju 
kalenderdagar på individnivå. 

• Från och med 2018-04-01 och till och med 2019-03-31 inträder kommunens 
betalningsansvar när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar 
överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och villkoren 
enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
samt den gemensamt framtagna rutinen, Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård uppfylls. 

o Beräkning sker enligt följande: (Genomsnittligt antal kalenderdagar minus 
2,80) multiplicerat med Antal utskrivna patienter multiplicerat med 
Genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. 

Psykiatrisk vård  
En separat överenskommelse om vad som gäller i samband utskrivning från sluten 
psykiatrisk hälso- och sjukvård efter 2018-12-31 ska tas fram under våren 2018. Under 
2018 inträder kommunernas betalningsansvar, i enlighet med den särskilda 
övergångsbestämmelsen till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, när antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar från sluten psykiatrisk vård 
överskrider trettio kalenderdagar på individnivå. 
 

Ersättningsbelopp och fakturering 
• Ersättningsbelopp för kommunens betalningsansvar per dag följer lagen (5 kap. 6§), 

vilket innebär att kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara 
patienter med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn 
i den slutna vården. Detta belopp räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av 
kostnader för vårdplatser i den slutna vården och meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om detta belopp.  

• Underlag för fakturering under perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 utgörs av nuvarande 
rutin, d.v.s. PASiS. 
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• Underlag för fakturering under perioden 2018-04-01 - 2019-03-31 utgörs av ”Mina 
planer”. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis och retroaktivt, med 
datauttag från Mina planer den femte arbetsdagen påföljande kalendermånad. I 
beräkningsunderlaget ingår alla patienter som är utskrivna aktuell månad. 
Beräkningsunderlag för fakturering ska finnas tillgängligt för parterna så att eventuella 
tvister om betalningsansvar undviks.  

 

Uppföljning 
Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Utifrån resultatet av denna 
uppföljning och utvärdering ska en förnyad diskussion angående eventuella behov av 
anpassning av överenskommelsen genomföras innan årsskiftet 2018/2019. 
 
Antalet utskrivningsklara dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i central 
samverkan och i delregional samverkan. En separat uppföljning ska genomföras under 
2018 av vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar inom somatisk slutenvård på ett 
tydligt vis överskrider vad som överenskommits för år 2018. 
 

Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet 
Denna överenskommelse gäller perioden 2018-01-01 - 2019-03-31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Avvikelser och tvister 
För hantering av eventuella avvikelser, brister i uppfyllelsen av åtaganden eller 
tvister om tolkningen av överenskommelsen gäller samma åtgärdstrappa som i Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, 2016-01-19. 
https://kfsk.se/socialtjanst/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/Avtal-om-
ansvarsfo%CC%88rdelning-och-utveckling-avseende-ha%CC%88lso-och-sjukva%CC%8Arden-i-
Ska%CC%8Ane.pdf 
 
 
 
Kristianstad 2018-xx-xx xxxxxxx 2018-xx-xx 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Henrik Fritzon Namn 
Regionstyrelsens ordförande Titel 
Region Skåne Kommun  
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Datum: 2018-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000011/2015 – 700 
 
 

Ändring av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Föreslagna tillägg och ändringar i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden är i behov av uppdatering. Den antogs  
i början av 2015 och har inte uppdaterats eller ändrats sedan dess. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg. 
Kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till reviderad delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga 2: Nu gällande delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden (från 2015). 
 
Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson 
Magnus Ohlsson 
Henrik Andersson 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen i Vård- och omsorgsnämnden den 2 januari 2015 § 3. 
Reviderad av Vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2018 §XX 

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 37-40 §§),innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 

Delegaten företräder vård- och omsorgsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens 
beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltnings besvär. 

Vård- och omsorgsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegations
uppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu 
inte har fattat något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvaret till vård- och omsorgsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. 
Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. 

Delegaten har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Förutsättningar för vård- och omsorgsnämndens rätt att delegera 

Delegation inom vård- och omsorgsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste full
mäktige besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som 
nämnden ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 

Sedan kan vård- och omsorgsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast före
kommande ärendena samlas i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, men nämnden 
kan också besluta om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Vad kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 

Vård- och omsorgsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutande
rätten ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får 
delegeras (6 kap 38 §KL). 

Följande typer av ärenden får inte delegeras av vård- och omsorgsnämnden: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens område, 
där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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Delegering och verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alter
nativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning 
av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 
Vård- och omsorgsnämnden kan enligt 6 kap 3 7 § KL lämna delegation till: 

- En ledamot eller ersättare i nämnden 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 

Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
- En anställd i kommunalt bolag 
- Ett presidium 

Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan 
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 

I vård- och omsorgsnämnden ersätter l:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte annat 
anges särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

Brådskande ärenden 
Vård- och omsorgsnämnden får, enligt 6 kap 39 §KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot 
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 

Delegations beslut ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden, enligt 6 kap. 39-40 §§KL. Besluten 
ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegations
ordningen. 

Anmälan av fattade delegations beslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående 
anmälan. 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. 
Besvärshänvisning ska finnas med i beslutet. 
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Förkortningar 

voc Verksamhetsområdes chef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kdir Kommundirektör 
MN Myndighetsnämnden 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
UN Utbildningsnämnden 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IOF Individ och familj 
SoL Socialtjänstlagen 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SoF Socialtjänstförordningen 
SML Smittskyddslagen 
FL Förval tningslagen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
KL Kommunallagen 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
TVL Tandvårdslagen 

Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning 
utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall 
kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommun
styrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas 
av t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firma
teckningsrätt. 
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Nr. 
VN/ 
A001 

VN/ 
A002 

VN/ 
A003 

VN/ 
A004 

VN/ 
AOOS 

VN/ 
A006 

VN/ 
A007 

VN/ 
A008 

VN/ 
A009 

VN/ 
A010 

VN/ 
A011 

VN/ 
A012 

VN/ 
A013 

VN/ 
A014 

VN/ 
A015 

Allmänna delegationsbestämmelser 
Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet 
i denna delegationsordning eller framgår av särskilt beslut 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut om avslag på begäran om utläm- 6 kap 7 § OSL voc Kanslichef/ Beslut om att lämna ut allmän 
nande av allmän handling till enskild eller Kommun- handling fattas av den som har 
annan myndighet samt uppställande av jurist handlingen i sin vård om inte 
förbehåll i samband med utlämnande till viss befattningshavare enligt 
enskild arbetsledning eller särskilt 

beslut ska göra detta. 
Beslut om avslag på begäran om utläm- Kommunjurist 
nande av anbud i upphandling samt upp-
ställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet 
Beslut att lämna ut uppgifter ur person- 12 kap 6 § SoL voc Kommun- Om uppgiften överlämnats 
register till statliga myndigheter i forsk- arkivarie till centralarkivet beslutar 
ningssvfte kommunarkivarien. 
Överklagande, yrkande om inhibition Delegaten i Kommun- Denna delegation omfattar även 
samt yttrande till allmän förvaltnings- ursprungs- jurist beslut huruvida överklagande, 
domstol, när förvaltningsrätt eller kam- beslutet yrkande om inhibition samt 
marrätt ändrat styrelsens beslut och detta yttrande till allmän förvalt-
beslut ursprungligen fattats av delegaten ningsdomstol ska ske. 

Kommunjurist ska alltid 
rådfrågas. 

Beslut att avge yttrande till domstol eller Delegaten i Kommun- Kommunjurist ska alltid 
annan myndighet med anledning av över- ursprungs- jurist rådfrågas. 
klagande av delegationsbeslut beslutet 
Beslut att avvisa överklagande som kom- 24 § förvaltnings- Delegaten i VOC/ 
mit in försent. lagen (nedan ursprungs- Kanslichef/ 

FvL) beslutet Kommun-
iurist 

Beslut att avvisa överklagande som kom- FL§ 24 Kanslichef Kommun-
mit in försent, i de fall där ursprungs be- jurist 
slutet ej fattats på tjänstemannadelegat-
ion. 
Beslut att överklaga dom eller beslut av voc Kommun-
domstol eller annan myndighet, samt att jurist 
inge överklagandeskriften 
Beslut att omprövning ska ske 27 § FvL Delegaten i voc 

ursprungs-
beslutet 

Omprövning av beslut 27 § FvL Delegaten i voc 
ursprungs-
beslutet 

Beslut om att föra kommunens talan vid Ordföranden 
över- och underdomstolar, exekutions-
säten samt övriga mvndigheter i Sverige 
Beslut att avvisa ombud att föra kommu- voc 
nens talan vid över- och underdomstolar, 
exekutionssäten samt övriga myndigheter 
i Sverige 
Beslut att såsom kommunens ombud föra Kommunjurist 
kommunens talan vid över- och under-
domstolar, exekutionssäten samt övriga 
myndigheter i Sverige, med den behörig-
het som framgår av 12 kap 14 § rätte-
gångsbalken, samt med rätt att förordna 
annan i sitt ställe, allt i den mån det ej 
genom särskilt beslut uppdragits åt annan 
Beslut om polisanmälan angående brott 10 kap 2 § OSL Enhetschef 
mot den egna verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, skadegörelse m.m.). 
Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och Enhetschef 
brott mot underåriga samt grövre brott. 23 §§ OSL 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut i nämndsärenden som är så bråds- 6 kap 39 § Ordföranden Annan leda-
A016 kande, att nämndens avgörande inte kan kommunallagen mot som 

avvaktas. (nedan KL) nämnden 
beslutat 

VN/ Beslut om förtroendemännens deltagande Ordföranden 
A017 i kurser etc. 

W4 A'1ge yUFanaen i fefäsol~ffiFingsäFemien RegistFatoF STRYKS 2018-01-22. 
MM 

W4 +illståna att använaa lrnmm1mens 'lapen Kommunilrnt STRYKS 2018-01-22. 
~ ionsEhef 
VN/ Beslut att anta och revidera nämndens Kommun- Kanslichef 
A020 dokumenthanteringsplaner. arkivarie 

VN/ Besluta om gallring av nämndens Kommun- Kanslichef 
A021 handlingar. arkivarie 

W4 i:leaseoanmälan till slrntteveFlrnt AB ;rn lrnp 8 a§ Ghefsselff. STRYKS 2018-01-22. 
~ 

W4 Beslut att orana gFavsättning ~ GhefssekF. STRYKS 2018-01-22. 
~ Begravningslagen 
NYTT! Bedömning för tandvårdsintyg. Ba§TVL Bistånds hand-

läggare, LSS-
och psykiatri-
handläggare 

NYTT! Beslut om anmälan till överförmyndaren 5 kap 3 § SoF Biståndshand-
om behov av god man samt förvaltare läggare, LSS-
föreligger. och psykiatri-

handläggare, 
enhetschef 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndaren 5 kap 3 § SoF Biståndshand-
A024 om att behov av god man eller läggare, LSS-

förvaltare inte längre föreligger. och psykiatri-
handläggare, 
enhetschef 

VN/ Yttrande till tillsynsmyndighet. 13 kap 2 § SoL voc Om begäran om yttrande är 
A025 ställd till politisk instans ska 

denne yttra sig. 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person för 3 kap 2 § Skade- Enhetschef 
A026 egendomsskada som förorsakats av per- stånds lagen 

sona! upp till ett belopp av 2.000 kr. 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person 3 kap 2 § Skade- voc 
A027 för egendomsskada som förorsakats stånds lagen 

av personal till ett belopp överstigande 
2.000 kr. 

W4 Beslut: att goakänna aElffeait:eFing enligt wv .l,LGG STRYKS 2018-01-22 . 
~ l ••~ r • .. 
W4 Ingå avt:a! enligt lagen om valfFihet wv .l,LGG STRYKS 2018-01-22 . 
AfR-9. 
VN/ Ingå samverkansavtal (extern motpart). VOC 
A030 
VN/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A031 kommunövergripande ramavtal. 
VN/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
A032 ramavtal som ingåtts av samarbetsorga-

nisationer (tex. Kommentus). 
VN/ Beslut om upphandling (värde över 28 % voc 
A033 av tröskelvärdet) av verksamhetsspeci-

fika varor och tjänster i enlighet med 
inköp- och upphandlingspolicy samt 
förlänga befintliga avtal. 
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Beslut i ärenden om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (Sol) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om bistånd om hjälp i hemmet, 4Kap1§ SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
V001 inklusive boendestöd (socialpsykiatri). läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-

LSS- och psykia- görande sjuksköterska bevilja 
trihandläggare tillfälligt bistånd. 

VN/ Beslut om bistånd om särskilt boende för 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V002 service och omvårdnad för äldre (Båstads läggare samt 

kommun). 
VN/ Beslut om bistånd om bostad med särskild 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V003 service för funktionshindrade. läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om bistånd om korttidsplats (utred- 4Kap1§ SoL Bistånds hand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
V004 ning, rehabilitering, växelvård eller annan läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-

liknande orsak). LSS- och Psykia- görande sjuksköterska bevilja 
trihandläggare tillfälligt bistånd. 

W4- Beslut om BistånEI åt älE!Fe ellef funl~tions 4Kap1§ SoL MynElighetschef STRYKS 2018-01-22. 
:vooe RinEIFaEle i fefm a"' våFEI Eplace 

ring/omplacefing) i hem föf våFEI ellef 
\.. ...t ..... ,...11,... ...... c :t·~i, 
~ ·--

NYTT! Beslut om placering för vård hos extern 4Kap1§ SoL VOC 
vårdgivare. 

VN/ Beslut om ledsagare. 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V007 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om trygghetstelefon. 4Kap 1§ SoL Biståndshand-
V008 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om matdistribution. 4Kap1§ SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
V009 läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-

LSS- och psykia- görande sjuksköterska bevilja 
trihandläggare tillfälligt bistånd. 

VN/ Beslut om dagverksamhet 4Kap1§ SoL Biståndshand- Diagnos för kognitiv svikt 
V010 - Lyan (demens) läggare (demens) fastställd alt. 

specifikt behov hos den 
enskilde. Beslut i samråd 
med demenssamordnare. 

VN/ Beslut om avlösning i hemmet. 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V011 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

NYTT! Beslut om personlig anställning, PAN. voc Bitr. VOC 

W4- Beslut om eFsättning till hem föf 'låfEI ellef 4Kap1§ SoL BistånElshand STRYKS 2018-01-22. 
.l,l(}g lwen4e. läggafe-samt 

LSS och psykia 
~-'t. 

,, .. ·--.. 
VN/ Beslut om bistånd i form av kontaktperson. 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V014 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläg:g:are 

VN/ Beslut om förordnande och entledigande 4Kap1§ SoL Enhetschef 
V015 - av kontaktperson 

VN/ Beslut om arvode och omkostnadsersätt- 4Kap1§ SoL Enhetschef Se riktlinjer från Kommun-
V017 ning till kontaktperson förbundet. 

- enligt norm och riktlinjer 

VN/ Beslut om upphörande av biståndsinsats 4Kap1§ SoL Delegaten i 
V018 enligt 4 Kap SoL. ursprungsbeslu-

tet 
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Beslut i ärenden om insatser enligt LSS 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS LSS- och psykia- Avser ej personer som fyllt 65 år. 
V019 trihandläggare 
VN/ Biträde av personlig assistent eller ekono- 7 § och 9 § 2. LSS LSS-och psykia- Avser ej personer som fyllt 65 år. 
V020 miskt stöd till skäliga kostnader för sådan trihandläggare Samråd myndighetschef. 

assistans, till den del behovet av stöd inte 
täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning. 

V#f Beshit em elrnnemisM stäa till sl~äliga 7 § sch 9 § :i. u;g Ilnll.etscll.ef STRYKS 2018-01-22. 
Wfr±- lrnstnaaeF fäF 13eFsenlig assistent utäver 

assistanseFSättning enligt lagen 1993:389 
~ 

.. , __ 
--

VN/ Beslut om ledsagarservice. 7 §och 9 § 3. LSS LSS-och psykia-
V022 trihan dläggare 
VN/ Beslut om biträde av kontaktperson. 7 § och 9 § 4. LSS LSS- och psykia- Enligt rekommendationer från 
V023 trihandläggare Sveriges kommuner och landsting. 
VN/ Beslut om avlösarservice i hemmet. 7 § och 9 § 5. LSS LSS- och psykia-
V024 trihandläggare 
VN/ Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 7 § och 9 § 6. LSS LSS- och psykia-
V025 hemmet. trihandläggare 
VN/ Beslut om korttidstillsyn för skolungdom 7 § och 9 § 7. LSS LSS- och psykia-
V026 över 12 år utanför det egna hemmet i trihandläggare 

anslu tning till skoldagen samt under lov. 
VN/ Beslut om boende i familjehem för barn och 7 § och 9 § 8. LSS LSS- och psykia-
V027 ungdomar. trihandläggare 
VN/ Beslut om boende med särskild service för 7 § och 9 § 8. LSS LSS- och psykia-
V028 barn och ungdomar. trihandläggare 
VN/ Beslut om boende för vuxna i bostad med 7 § och 9 § 9. LSS LSS- och psykia-
V029 särskild service. trihandläggare 
VN/ Beslut om insats enligt LSS i form av daglig 7 § och 9 § 10. LSS LSS- och psykia-
V030 verksamhet för personer i yrkesverksam trihandläggare 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 

VN/ Beslut att utbetala assistansersättning till 11 § LSS LSS- och psykia-
V031 annan person är den som är berättigad till trihandläggare 

insatsen. 
VN/ Beslut om upphörande av insats enligt LSS. LSS- och psykia-
V032 trihandläggare 
VN/ Beslut om återbetalningsskyldighet för 12 § LSS LSS- och psykia-
V033 felaktig eller för hög assis tansersättning. trihandläggare 
VN/ Beslut om att utreda behoven för enskild 16 § 3 st LSS LSS- och psykia-
V034 på tillfälligt besök i kommunen och besluta trihandläggare 

om insatser enligt LSS. 
VN/ Beslut om förhandsbesked om rätt till 16 § 2 stLSS LSS- och psykia-
V035 insats enligt LSS för person som inte är trihandläggare 

bosatt i kommunen. 
VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare om 15 § 6 LSS Biståndshand-
V036 behov av förvaltare eller god man. läggare, LSS- och 

psykiatrihand-
läggare, enhets-
chef 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare att 15 § 6 LSS Biståndshand-
V037 behov av förvaltare eller god man ej längre läggare, LSS- och 

föreligger. psykiatrihand-
läggare 

VN/ Beslut om godkännande av familjehem Myndighetschef 
V038 för barn. 
VN/ Beslut om arvodes- och omkostnads- Enligt Kommunförbundets 
V039 ersättning till: rekommendationer, senast 

- familjehem för barn Enhetschef gällande cirkulär. 
VN/ 
V040 - kontaktperson Enhetschef 

VN/ utöver Kommunförbundets rekommen- voc 
V041 dationer 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

VN/ Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 20 § LSS, S § LSS- Avgiftshand- Myndig-
V042 under 18 år och får omvårdnad i ett annat förordningen, 43- läggare hets chef 

hem än det egna och som har insats enligt 44 §§ SoF 
LSS. 

VN/ Beslut om att anmäla behov av ersättning 1S kap 8 § LSS LSS- och psykia-
V043 för personlig assistent till försäkringskassa trihan dläggare 

enligt S1 kap socialförsäkringsbalken. 

V#f Beslut em aamälaa till bäasstyrnlsen av 1± § bSS Enhetschef STRYKS 2018-01-22. 
.lJ-044 personskada i verksamhet enligt LSS förerdningea 

r-1 nn~.-1 nntY'\ 

- ~ 

VN/ Beslut om överklagande, yrkande om inhi- 27 § LSS, 6 kap Ordföranden: se Brådska råder eller nämndens 
V04S bition samt yttrande till förvaltningsrätt 36 §KL anmärkning sammanträde kan inte avvaktas 

och kammarrätt i LSS-ärenden där 
ursorungsbeslutet fattats av styrelsen. 

NYTT! Beslut om placering för vård hos extern 7 §och 9 § LSS voc 
vårdgivare. 

Ärenden rörande nedsättning samt eftergift av avgifter 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
NYTT! Beslut om avgifter inom vård och omsorg. 8 kap 2 § SoL - Avgiftshand- - Myndig-

- Enligt riktlinjer läggare hets chef 

- Utöver riktlinjer - Myndighets- -VOC 
chef 

VN/ Beslut om nedsättning eller befrielse från 4kap 1 § SoL 
V046 vård- och omsorgsavgift 

- under tid då person voc 
erhåller ekonomiskt 
bistånd 

VN/ Yttrande och förslag till nämnden om voc 
V047 av- eller nedskrivning av fordran (redan 

debiterad avgift), belopp upp till S.000 kr. 

Beslut i samband med handläggning av ärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om att utredning ska inledas. 11kap1 § SoL LSS- och psykia- Se Socialstyrelsens allmänna råd 
V049 trihandläggare (dokumentation och handlägg-

ning inom socialtjänsten, SoF 
2014:15). 

VN/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller 11kap1 § SoL LSS- och psykia- 1 samråd med myndighetschef. 
voso att inledd utredning ska läggas ned. trihandlä1:J"1:J"are 
VN/ Beslut att utredning inte ska föranleda 11kap1 § SoL LSS- och psykia- Att utredning inte ska föranleda 
VOS1 någon åtgärd. trihandläggare någon åtgärd innebär att denna 

läggs till handlingarna (beslut), 
i samråd med mvndighetschef. 

VN/ Beslut om framställan att flytta över 2a kap 10 § SoL Biståndshand-
VOS2 ärendet till annan kommun. läggare, LSS- och 

psykiatrihand-
läggare 

VN/ Beslut i fråga om mottagande av ärende Biståndshand-
VOS3 från annan kommun. läggare, LSS- och 

psykiatrihand-
läggare 

VN/ Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 2a kap 11 § SoL Myndighetschef 
VOS4 Vård och Omsorg (IVO) om överflyttning 

av ärende. 
VN/ Beslut om att avge yttrande till IVO i Bistånds- Myndighets- Nämnden ska informeras 
vass ärenden. handläggare, chef om besluten vid kommande 

LSS- och psykia- sammanträde. 
trihandläggare 
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Ärenden rörande anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. (Lex Sarah) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om anmälan till IVO av allvarlig 3 kap 6-7 §§ pati- Medicinskt Tf. MAS Se HSL 2017:30. 
V056 skada eller sjukdom i samband med vård, entsäkerhetslagen ansvarig sjuk-

behandling eller undersökning av händelse (2010:659). Dessa sköterska 
som har medfört eller hade kunnat med- bestämmelser (MAS) 
föra en allvarlig vårdskada. kompletteras av 

Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(2005:28) om 
anmälningsskyl-
dighet enligt Lex 
Maria 

VN/ Beslut om anmälan till IVO angående 3 kap 7 § Enhetschef voc 
V057 yrkesutövare som utgör fara för patient- Patientsäkerhets-

säkerheten. lagen 
VN/ Beslut att anmäla till IVO att rapportera 14 kap 3 § 2 st SoL Socialt ansvarig voc Se Socialstyrelsens allmänna råd 
V058 missförhållande eller en påtaglig risk för 24b § 2 stLSS socionom (SAS) Lex Sarah, SOSFS 2011:5. 

ett missförhållande. 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-02, § 3. 

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§),innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 

Delegaten företräder vård- och omsorgsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens 
beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltnings besvär. 

Vård- och omsorgsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegations
uppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte 
har fattat något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvaret till vård- och omsorgsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. 
Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. 

Delegaten har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Förutsättningar för vård- och omsorgsnämndens rätt att delegera 

Delegation inom vård- och omsorgsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste full
mäktige besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som 
nämnden ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 

Sedan kan vård- och omsorgsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast före
kommande ärendena samlas i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, men nämnden kan 
också besluta om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Vad kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 

Vård- och omsorgsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutande
rätten ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får 
delegeras (6 kap 34 §KL). 

Följande typer av ärenden får inte delegeras av vård- och omsorgsnämnden: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens område, 
där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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Delegering och verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alterna
tiva lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av 
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 
Vård- och omsorgsnämnden kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegation till: 

- En ledamot eller ersättare i nämnden 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 

Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
- En anställd i kommunalt bolag 
- Ett presidium 

Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan 
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 

I vård- och omsorgsnämnden ersätter 1:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte annat 
anges särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

Brådskande ärenden 
Vård- och omsorgsnämnden får, enligt 6 kap 36 §KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot 
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 

Delegations beslut ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§KL. Besluten 
ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsord
ningen. 

Anmälan av fattade delegations beslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående 
anmälan. 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska 
finnas med i beslutet. 
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Förkortningar 

VOc Verksamhetsområdeschef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kc Kommunchef 
MN Myndighetsnämnden 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
UN Utbildningsnämnden 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IOF Individ och familj 
SoL Socialtjänstlagen 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SoF Socialtjänstförordningen 
SML Smittskyddslagen 
FL Förvaltningslagen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
KL Kommunallagen 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 

Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avta och andra handlingar för kommunens räkning utför 
ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan 
denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunsty
relsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av 
t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmatecknings
rätt, se kommunstyrelsen beslut den xxx 
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Nr. 
VN/ 
A001 

VN/ 
A002 

VN/ 
A003 

VN/ 
A004 

VN/ 
AOOS 

VN/ 
A006 

VN/ 
A007 

VN/ 
A008 

VN/ 
A009 

VN/ 
A010 

VN/ 
A011 

VN/ 
A012 

VN/ 
A013 

Allmänna delegationsbestämmelser 
Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet i denna 

delegationsordning eller framgår av särskilt beslut 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut om avslag på begäran om utläm- 6 kap 7 § OSL VOc Kanslichef/ Beslut om att lämna ut allmän 
nande av allmän handling till enskild eller Kommun- handling fattas av den som har 
annan myndighet samt uppställande av jurist handlingen i sin vård om inte 
förbehåll i samband med utlämnande till viss befattningshavare enligt 
enskild arbetsledning eller särskilt 

beslut ska göra detta 
Beslut om avslag på begäran om utläm- Kommunjurist 
nande av anbud i upphandling samt upp-
ställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet 
Beslut att lämna ut uppgifter ur person- 12 kap 6 § SoL VOc Kommun- Om uppgiften överlämnats till 
register till statliga myndigheter i forsk- arkivarien centralarkivet beslutar kom-
ningssvfte munarkivarien 
Överklagande, yrkande om inhibition Delegaten i Denna delegation omfattar även 
samt yttrande till allmän förvaltnings- ursprungs- beslut huruvida överklagande, 
domstol, när förvaltningsrätt eller kam- beslutet yrkande om inhibition samt 
marrätt ändrat styrelsens beslut och detta yttrande till allmän förvalt-
beslut ursprungligen fattats av delegaten ningsdomstol ska ske 
Beslut att avge yttrande till domstol eller Delegaten i Kommun-
annan myndighet med anledning av över- ursprungs- jurist 
klagande av delegationsbeslut beslutet 
Beslut att awisa överklagande som kom- 24 § förvaltnings- Delegaten i VOc/ 
mit in försent. lagen (nedan ursprungs- Kanslichef/ 

FvL) beslutet Kommun-
jurist 

Beslut att awisa överklagande som kom- FL§ 24 Kanslichef Kommun-
mit in försent, i de fall där ursprungsbe- jurist 
slutet ej fattats på tjänstemannadelegat-
ion. 
Beslut att överklaga dom eller beslut av VOc Kommun-
domstol eller annan myndighet, samt att jurist 
inge överklagandeskriften 
Beslut att omprövning ska ske 27 § FvL Delegaten i VOc 

ursprungs-
beslutet 

Omprövning av beslut 27 § FvL Delegaten i VOc 
ursprungs-
beslutet 

Beslut om att föra kommunens talan vid Ordföranden 
över- och underdomstolar, exekutions-
säten samt övriga myndigheter i Sverige 
Beslut att awisa ombud att föra kommu- VoC 
nens talan vid över- och underdomstolar, 
exekutionssäten samt övriga myndigheter 
i Sverige 
Beslut att såsom kommunens ombud föra Kommunjurist 
kommunens talan vid över- och under-
domstolar, exekutionssäten samt övriga 
myndigheter i Sverige, med den behörig-
het som framgår av 12 kap 14 §rätte-
gångsbalken, samt med rätt att förordna 
annan i sitt ställe, allt i den mån det ej 
genom särskilt beslut unndragits åt annan 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om polisanmälan angående brott 10 kap 2 § OSL Enhetschef 
A014 mot den egna verksamheten (ekonomiskt 

bistånd, skadegörelse m.m.1 
VN/ Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och Enhetschef 
A015 brott mot underåriga samt grövre brott 23 §§ OSL 
VN/ Beslut i nämndsärenden som är så bråds- 6kap36§ Ordföranden Annan 
A016 kan de, att nämndens avgörande inte kan kommunallagen ledamot 

avvaktas (nedan KL) som nämn-
den beslu-
tat 

VN/ Beslut om förtroendemännens deltagande Ordföranden 
A017 i kurser etc 
VN/ Avge yttranden i folkbokföringsärenden Registrator Kanslichef 
A018 
VN/ Tillstånd att använda kommunens vapen Kommuni- Kanslichef 
A019 kationschef 
VN/ Beslut att anta och revidera av nämndens Kommun- Kanslichef 
A020 dokumenthanteringsplaner arkivarie 

VN/ Besluta om gallring av nämndens hand- Kommun- Kanslichef 
A021 lingar arkivarie 

VN/ Dödsboanmälan till skatteverket ÄB 20kap 8 a§ Chefssekr. Skatteverket bör under-
A022 Borde vara verkställighet och något som rättas om vilka som är 

ingick i en arbetsbeskrivning delegater 
VN/ Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2§ Chefssekr. 
A023 Borde vara verkställighet och något som Begravningslagen 

ingick i en arbetsbeskrivning 
VN/ Beslut om anmälan till överförmyndaren S kap 3 § SoF Biståndshand-
A024 om att behov av förvaltare inte längre läggare, enhets-

föreligger chef 
VN/ Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL VOc Om begäran om yttrande är 
A025 ställd till politisk instans ska 

denne yttra sig 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person för 3 kap 2 § Skade- Enhetschef 
A026 egendomsskada som förorsakats av per- ståndslagen 

sona! UDD till ett beloDD av 2.000 kr 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person för 3 kap 2 § Skade- VOc 
A027 egendomsskada som förorsakats av per- stånds lagen 

sona! till ett beloDD överstigande 2.000 kr 
VN/ Beslut att godkänna ackreditering enligt LOV VoC 
A028 lagen om valfrihet 
VN/ Ingå avtal enligt lagen om valfrihet LOV VoC 
A029 
VN/ Ingå samverkansavtal (extern motpart) VoC 
A030 
VN/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A031 kommunövergripande ramavtal 
VN/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
A032 ramavtal som ingåtts av samarbetsorga-

nisationer (t.ex. Kommentus) 
VN/ Beslut om upphandling (värde över 28 % VoC 
A033 av tröskelvärdet) av verksamhetsspeci-

fika varor och tjänster i enlighet med 
inköp- och upphandlingspolicy samt 
förlänga befintliga avtal. 
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Beslut i ärenden om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (Sol) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om bistånd om hjälp i hemmet. 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V001 läinrnre 
VN/ Beslut om bistånd om särskilt boende för 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V002 service och omvårdnad för äldre (Båstads läggare 

kommun) 
VN/ Beslut om bistånd om bostad med särskild 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V003 service för funktionshindrade. läggare 
VN/ Beslut om bistånd om korttidsplats (utred- 4Kap 1§ SoL Biståndshand-
V004 ning, rehabilitering, växelvård eller annan läggare 

liknande orsak). 
VN/ Beslut om bistånd åt äldre eller funktions- 4Kap 1§ SoL Myndighetschef 
V006 hindrade i form av vård (place-

ring/ omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i fami!iehem 

VN/ Beslut om ledsagare 4Kap1§ SoL Bistånds hand-
V007 läe:e:are 
VN/ Beslut om trygghetstelefon 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V008 läggare 
VN/ Beslut om matdistribution 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V009 läggare 
VN/ Beslut om dagverksamhet 4Kap1§ SoL Bistånds hand- Diagnos fastställd. 
V010 - Lyan (demens) läggare 
VN/ Beslut om avlösning i hemmet 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V011 läggare 
VN/ Beslut om bidrag, anhörigvård 4 Kap 2 § SoL Myndighetschef 
V012 
VN/ Beslut om ersättning till hem för vård eller 4Kap1§ SoL Biståndshand-
V013 boende. läggare 

VN/ Beslut om bistånd i form av kontaktper- 4Kap1§ SoL Bistånds hand-
V014 son/-famili läe:e:are 
VN/ Beslut om förordnande och entledigande 4Kap1§ SoL 
V015 - av kontaktperson Enhetschef 

Enhetschef 
VN/ - av kontaktfamilj 
V016 
VN/ Beslut om arvode och omkostnadsersätt- 4Kap1§ SoL Se aktuellt cirkulär från Kom-
V017 ning till kontaktperson/-familj mun-förbundet. 

- enligt norm och riktlinjer Enhetschef 

VN/ Beslut om upphörande av biståndsinsats 4Kap1§ SoL Delegaten i 
V018 enligt ursprungsbeslu-

4 Kap SoL tet 

130



Beslut i ärenden om insatser enligt LSS 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS LSS-hand- Avser ej personer som fyllt 65 år. 
V019 läggare 
VN/ Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta 7 § och 9 § 2. LSS LSS-hand- Avser ej personer som fyllt 65 år. 
V020 personlig assistent vid tillfälligt utökade läggare Samråd områdeschef. 

behov 
VN/ Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 7 § och 9 § 2. LSS LSS-hand- Avser ej personer som fyllt 65 år. 
V021 kostnader för personlig assistent utöver läggare Samråd områdeschef. 

assistansersättning enligt lagen 1993:389 
om assistansersättning 

VN/ Beslut om ledsagarservice 7 §och 9 § 3. LSS LSS-hand-
V022 läggare 
VN/ Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4. LSS LSS-hand- Enligt rekommen-dationer från 
V023 läggare Sveriges kommuner och lands-

ting. 
VN/ Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. LSS LSS-hand-
V024 läggare 
VN/ Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 7 § och 9 § 6. LSS LSS-hand-
V025 hemmet läggare 
VN/ Beslut om korttidstillsyn för skolungdom 7 §och 9 § 7. LSS LSS-hand-
V026 över 12 år utanför det egna hemmet i an- läggare 

slutning till skoldagen samt under lov 
VN/ Beslut om boende i familjehem för barn och 7 § och 9 § 8. LSS LSS-hand-
V027 ungdomar lä1niare 

Beslut om boende med särskild service för 7 § och 9 § 8. LSS 
barn och ungdomar 

VN/ - inom kommunen LSS-hand-
V028 läggare 

Beslut om boende för vuxna i bostad med 7 §och 9 § 9. LSS 
särskild service 

VN/ - inom kommunen LSS-hand-
V029 läggare 
VN/ Beslut om insats enligt LSS i form av daglig 7 § och 9 § 10. LSS LSS-hand-
V030 verksamhet för personer i yrkesverksam läggare 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 

VN/ Beslut att utbetala assistansersättning till 11 § LSS LSS-hand-
V031 annan person är den som är berättigad till läggare 

insatsen 
VN/ Beslut om upphörande av insats enligt LSS LSS-hand-
V032 lä!!!!are 
VN/ Beslut om återbetalningsskyldighet för 12 § LSS LSS-hand-
V033 felakti!! eller för hög assistansersättning Jäggare 
VN/ Beslut om att utreda behoven för enskild 16 § 3 st LSS LSS-hand-
V034 på tillfälligt besök i kommunen och besluta läggare 

om insatser enligt LSS 
VN/ Beslut om förhandsbesked om rätt till 16 § 2 st LSS LSS-hand-
V035 insats enligt LSS för person som inte är läggare 

bosatt i kommunen 
VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare om 15 § 6 LSS LSS-hand-
V036 behov av föremyndare, förvaltare eller god läggare 

man 
VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare att 15 § 6 LSS LSS-hand-
V037 behov av förmyndare, förvaltare eller god läggare, 

man ej längre föreligger enhets-
chef 

VN/ Beslut om godkännande av familjehem vu 
V038 

Beslut om arvodes- och omkostnadsersätt- Enligt Kommun-förbundets re-
ning till kommendationer, senast gäl-

VN/ Enhets- !ande cirkulär 
V039 - familjehem chef 

VN/ Enhets-
V040 - kontaktperson chef 
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VN/ utöver Kommunförbundets VOc 
V041 rekommendationer 
VN/ Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 20 § LSS, 5 § LSS- LSS-handläggare 
V042 under 18 år och får omvårdnad i ett annat förordningen, 43-

hem än det egna och som har insats enligt 44 §§ SoF 
LSS 

VN/ Beslut om att anmäla behov av ersättning 15 kap 8 § LSS LSS-handläggare 
V043 för personlig assistent till försäkringskassa 

enligt 51 kap socialförsäkringsbalken 
VN/ Beslut om anmälan till länsstyrelsen av 11 § LSS- Enhetschef 
V044 personskada i verksamhet enligt LSS förordningen 

(1993:1090) 
VN/ Beslut om överklagande, yrkande om inhi- 27 § LSS, 6 kap VU, Brådska råder eller utskotts-
V045 bition samt yttrande till förvaltningsrätt 36 §KL Ordföranden: se /presidie-sammanträde kan inte 

och kammarrätt i LSS-ärenden där ur- anmärkning avvaktas 
sprungsbeslutet fattats av stvrelsen 

Ärenden rörande nedsättning samt eftergift av avgifter 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut om nedsättning eller befrielse från 4Kap1 § SoL 
vård- och omsorgsavgift 

VN/ - under tid då person er- VOc 
V046 håller ekkonomiskt 

bidstånd 
Yttrande och förslag till nämnden om av-
eller nedskrivning av fordran (redan debi-
terad avgift) 

VN/ 
V047 - belopp upp till 5.000 kr VOc 

VN/ 
V048 - i övriga fall VOc 

Beslut i samband med handläggning av ärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om att utredning ska inledas 11kap1 § SoL Bistånds hand- Se Socialstyrelsens allmänna råd 
V049 läggare (dokumentation och handlägg-

ning inom socialtjänsten SoF 
2014:15) 

VN/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller 11kap1 § SoL Bistånds-hand- I samråd med myndighetschef 
V050 att inledd utredning ska läggas ned läggare 
VN/ Beslut att utredning inte ska föranleda 11kap1 § SoL Biståndshand- Att utredning inte ska föranleda 
V051 någon åtgärd läggare någon åtgärd innebär att denna 

läggs till handlingarna (beslut) 
, i samråd med mvndighetschef 

VN/ Beslut om framställan att flytta över ären- 2a kap 10 § SoL VOc 
V052 det till annan kommun 
VN/ Beslut i fråga om mottagande av ärende VOc 
V053 från annan kommun 
VN/ Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 2a kap 11 § SoL Myndighetschef 
V054 Vård och Omsorg (IVO) om överflyttning av 

ärende 
VN/ Beslut om att avge yttrande till IVO i ären- Bistånds- Myndighets-
V055 den hand-läggare chef 
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Ärenden rörande anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. (Lex Sarah) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om anmälan till IVO av allvarlig 3 kap 6-7 §§ pati- Medicinskt VoC Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgiva-
VDS6 skada eller sjukdom i samband med vård, entsäkerhetslagen ansvarig sjuk- ren ansvarar för att anmälan 

behandling eller undersökning av händelse (2D10:6S9). Dessa sköterska görs. I verksamhetsanmälan till 
som har medfört eller hade kunnat med- bestämmelser Socialstyrelsen enligt 8 § 4. Lag 
föra en allvarlig vårdskada kompletteras av om tillsyn över hälso- och sjuk-

Socialstyrelsens vården ska anges vem som svarar 
föreskrifter och för Lex Maria-anmälningarna. 
allmänna råd Se också SOSFS 1996:23 (M). 
(2DDS:28) om 
anmälningsskyl-
dighet enligt Lex 
Maria 

VN/ Beslut om anmälan till IVO angående yr- 3 kap 7 § Enhetschef VoC 
VDS? kesutövare som utgör fara för patientsä- Patientsäkerhets-

kerheten. lagen 
VN/ Beslut att inleda eller inte inleda utredning 14kap 3 § 2 stSoL Socialtans- VoC Se socialstyrelsens allmänna råd 
VDS8 angående ett rapporterat missförhållande 24b § 2 stLSS varigsocionom Lex Sarah, SosFs 2D11:S 

eller en påtaglig risk för ett missförhål-
!ande. 

VN/ Beslut om anmälan till IVO av allvarlig 3 kap 6-7 §§ pati- Medicinskt VoC Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgiva-
VDS6 skada eller sjukdom i samband med vård, entsäkerhetslagen ansvarig sjuk- ren ansvarar för att anmälan 

behandling eller undersökning av händelse (2D10:6S9). Dessa sköterska görs. I verksamhetsanmälan till 
som har medfört eller hade kunnat med- bestämmelser Socialstyrelsen enligt 8 § 4. Lag 
föra en allvarlig vårdskada kompletteras av om tillsyn över hälso- och sjuk-

Socialstyrelsens vården ska anges vem som svarar 
föreskrifter och för Lex Maria-anmälningarna. 
allmänna råd Se också SOSFS 1996:23 (M). 
(2DDS:28) om 
anmälningsskyl-
dighet enligt Lex 
Maria 

VN/ Beslut om anmälan till IVO angående yr- 3 kap 7 § Enhetschef VoC 
VDS? kesutövare som utgör fara för patientsä- Patientsäkerhets-

kerheten. lagen 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000158/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Beslutsloggen daterad den 15 januari 2018 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 
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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 

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

 

 

1 (2) 

Datum: 2018-01-15 
Dnr: VN 000158/2017-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

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

VN 2016-09-05, § 82 

Resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg 

VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes 2016-12-12. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
nytt förslag till resursfördelningsmodell inom Vård 
och omsorg när genomlysningen av verksamheten 
är utförd. 

Hos förvaltningen för handläggning.  
Genomlysningen behandlades i kommun-
fullmäktige 2017-10-18. 

Våren 2018 

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

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

Vård och omsorg inväntar besked från 
Båstadhem. 

Våren 2018 

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

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

Hanteras som ett informationsärende. Våren 2018 

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

VN 000063/2017 Beslut från KS 2017-09-06, § 206: Förvaltningen 
får i uppdrag att under 2017 påbörja en förstudie 
för nybyggnation av gruppboende enligt LSS. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2018 
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*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

 

2 (2) 
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

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

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av väglednings-
dokument för bistånds-
handläggarna inom SOL, 
äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2018 

VN 2017-12-18, § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokal-
försörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska  
följas upp och revideras vartannat år med start  
år 2020. Lokalförsörjningsplanen delges KF. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2020 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000159/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
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). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-11-27 
 
b). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet 2017-12-14 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017 -12- 2 0 
Dnr Y.l:!..9..9..f?. .. Q.?..r 
.. 1:9.J1-:.:.:-.1.<?.9. ..... -

Sida 1 av 10 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, måndagen 27 november kl 9.00- 11.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Arvo Hellman 

Lena Benediktsson 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

lsabella Dzanko 

Brittmarie Hansson 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

ERSÄTIARE 

Margit Johansson 

Monica Arvidsson 

Hans-Bertil Sinclair 

Alinda Zimmander 

Monica Pettersson 

Elisabeth Kullenberg 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

M 

s 
s 
L 

s 
s 
s 
s 
M 

M 

s 
M 

s 
M 

M 

Helsingborg 

Klippan 

Bjuv 

Landskrona 

Perstorp 

Svalöv 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Bjuv 

Helsingborg 

Klippan 

Landskrona 

Åstorp 

Ängelholm 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

I Utdragsbestyrkande 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

lsabella Dzanko 

§43- 54 

~2A~~;;~~1.1(/Ji~ : . ~ ··· 
hdeila ~ ·············------- ----------··· ·· ···-------··-·- ------- ---------------------------- --- ---

lsabella Dzanko 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

Direktionen 

2017-11-27 

~Ul1 - l?- ,_?-I 
: :zQ.i:~ :~::9I~ ::u: :::::: : :::::: : : 

mmanträdesrummet, Medelpunkten 

... D.\2~~:QC.~.0 
Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 2 av10 
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......... 

Enkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

§ 43 Upprop och val av justerare 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

Upprop genomförs. 

Till justerare väljs lsabella Dzanko, (S} Åstorp 

§ 44 Godkännande av dagordningen 

Direktionen beslutar 

att godkänna dagordningen 

§ 45 Månadsrapport oktober 2017 

Sida 3 av 10 

Månadens verksamhetsintäkter blev 5,7 Mkr och övriga intäkter (viten, bidrag) blev 103 tkr. 
Verksamhetskostnaderna var 6,4 Mkr, varav avskrivningar 0,9 Mkr och finansiella kostnader 18 tkr. 
Månadens resultat blev -0,5 Mkr. 

Årsackumulerat, efter 10 månader, är de totala intäkterna 54,2 Mkr (82% av årsbudget). Här är det 
försäljnings-intäkterna som inte riktigt når upp till budget; 16,3 Mkr motsvarar 78% av årsbudgeten. 
De ackumulerade kostnaderna är 53,2 Mkr (81% av årsbudgeten), varav 9,3 Mkr är avskrivningar 
(84%) och 178 tkr finansiella kostnader (57%). Utrangeringarna 0,4 Mkr (45%} släpar ännu efter. Även 
Lokalkostnader (78%}, Externa transporter (66%} och Övrig Administration/IT (62%} ligger under 
förväntat, liksom Personalkostnaderna (78%}. Det årsackumulerade resultatet, efter 10 månader, är 
+950 tkr Mkr vilket motsvarar 328 % av årsbudgeten +290 tkr. 

Balansrapport 

De totala tillgångarna fortsätter att öka och är i slutet av månaden 53,8 Mkr, fördelade på 37,1 Mkr i 
anläggningstillgångar och 16, 7 Mkr i omsättningstillgångar. I början av året var de totala tillgångarna 
51,4 Mkr. Detta innebär en ökning med 2,4 Mkr. Under maj har nya uthyreshjälpmedel (främst 
rullstolar, rollatorer och sängar} köpts in för närmare 0,5 Mkr. Medelpunktens likviditet är fortsatt 
ansträngd och vi har därför bett kommunerna att betala sina efterskottsfakturor en dryg vecka 
tidigare än avtalat. 

Vid månadsslutet uppgår skulderna till totalt 39,2 Mkr, varav 16,0 Mkr är långsiktiga skulder. 

Det bokförda egna kapitalet är vid månadsslutet 13,6 Mkr. Om man till det egna kapitalet räknar 
årets överskott på 0,9 Mkr blir det aktuella egna kapitalet 14,5 Mkr. Soliditeten vid månadsslutet 
blir då 26,9%. 

~r'"'•' !dZ 
Utdragsbestyrkande 
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E:•nklen PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

Särskilda händelser i oktober 

Sida 4 av 10 

Under månaden har arbetet med att införa ett nytt ekonomisystem (Visma.Net) inletts med att bland 
annat lägga upp en färdig kontoplan. 

Resultat- och balansrapport 
Utfall i% 

av 
Resultatrapport: Belopp i tkr Månaden Ackumulerat Årsbudget Årsbudget 

Intäkter 5 865 54 288 66 250 82 % 

Kostnader, inkl finansiella -6 417 -53 338 -65 960 80% 

Resultat, efter fin.intäkter och kostnader -552 950 290 328 

Ack 
Balansrapport: Belopp i tkr Ingående förändring Utgående 

Tillgångar 51477 2 277 53 755 

Skulder och eget kapital -51477 -1327 -52 804 

Resultat 0 950 951 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 46 Beslut om hantering av 2017 års resultat 

I den förbundsordning som medlemskommunerna nu antar stadgas att det egna kapitalet ska vara 

16 000 tkr. När detta belopp är uppnått ska överskjutande eget kapital utbetalas till 

medlemskommunerna. 

Idag är det bokförda egna kapitalet 13 575 tkr, alltså 2 425 tkr under målvärdet. 

Med anledning av att 2017 års resultat kommer att bli långt under 2 425 tkr bör 2017 års resultat inte 

återbetalas till medlemskommunerna och besked om detta bör därför gå ut till 

medlemskommunerna inför årsskiftet. 

Arvo Hellman, Brittmarie Hansson, Rima Axelsson Alamin, Anette Hallberg, Lena Benediktsson, 

lsabella Dzanko, Boris Svensson yrkade bifall till förslaget 

Direktionen beslutade 

att 2017 års resultat inte återbetalas till medlemskommunerna 

Signaturer Utdragsbestyrkande 

-'1A- /sck 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

§ 47 Delårsrapport med revisorernas utlåtande 

Sida 5 av 10 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenl igt med de mål som 

direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen . Förbundets revisorer har översiktligt 

granskat Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2017. En 

översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 

PwC. Revisorerna bedömer att: 

• I den översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder 
på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Granskningen visar på att prognostiserat resultat är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. Dock skulle revisorerna gärna se en mer konkret bedömning avseende målet 
för kapitalbindningen. 

• Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vilka merparten följs upp 
först i samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon 
prognos över beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjligheterna 
att målen uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Revisorerna rekommenderar att detta 
görs i kommande delårsrapporter. 

Direktionen beslutade 

att delårsrapporten tillsammans med revisorernas utlåtande sänds ut som information till 

medlemskommunerna 

§ 48 Verksamhetsplan och budget 2018, treårsplan 2018-2020 

Verksamheten har efter delårsbokslutet arbetat med Mål och budget för 2018 samt en treårsplan för 
ekonomin 2018- 2020. 

Kommunernas behov av hjälpmedel förväntas öka i relativt stadig takt fram till år 2030, då antalet 
äldre-äldre (85+) förväntas ha nått ett maximum. Medelpunkten räknar därför med att uthyrningen 
av dagens hjälpmedelsutbud förväntas öka med 3 % per år. Till detta ska läggas en förväntad ökad 
användning av nya hjälpmedel, främst kognitiva sådana. För Medelpunkten innebär detta en 

Signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ /5d~ 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-11-27 

Sida 6 av 10 

volymökning med ytterligare 1 % per år. När Höganäs kommun blir förbundsmedlem den 1 januari 
2018 ökar volymen momentant med cirka 5 %. 

Utöver hjälpmedel ökar kommunernas användning av välfärdsteknologi vilket kan innebära ett 

utvidgat uppdrag för Medelpunkten. Hur detta uppdrag kan komma att se ut är inte klart idag och 

därför inte med i denna plan. 

För nya hjälpmedel kan användningstiden förväntas bli kortare jämfört med de hjälpmedel som idag 

hyrs ut. Kostnaderna för reservdelar förväntas också öka, vilket innebär att den ekonomiska 

livslängden minskar. 

Prisnivån för hjälpmedel förväntas öka något snabbare än inflationen. 

En ökande uthyrningsverksamhet innebär ökade in- och utleveranser samt ökade arbetsuppgifter för 

logistik, teknik och administration. Ett ökat sortiment leder till behov av fler hjälpmedelskonsulenter 

och i samband med övertagandet av sänghantering i egen regi utökas verksamheten med tekniker. 

Under treårsperioden föreslås Medelpunktens priser, med enstaka undantag, förbli desamma som år 

2017. 

Direktionen beslutade 

att godkänna Verksamhetsplan och budget 2018 och treårsplan 2018- 2020 

§ 49 Information om Höganäs tillträde 

Höganäs kommun har ansökt om att tillträda som medlemmar i Kommunalförbundet Medelpunkten 
från 20180101. I förslaget om ny förbundsordning som under 2017 skickats ut till 
medlemskommunerna finns även en punkt med om hanteringen vid tillträde av ny medlem. 
I denna punkt anges att: om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. 
För att en ny medlem ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker 
till att den föreslagna kommunen antas som medlem i förbundet. I bestämmelsen regleras även de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen. 
Ny medlem ska tillträda förbundet genom att förbundsordningen antas av den nya kommunens 
fullmäktige. 

Befintliga medlemskommuner (Ängelholm behandlar ärendet 20171127) har nu beslutat om att 
samtycka till att Höganäs antas som medlem. 

Den föreslagna förbundsordningen är nu behandlad och godkänd i befintliga medlemskommuner 
(Båstad behandlar ärendet 20171220) och förbundsordningen med bilagor sänds nu över för att även 
antas av Höganäs kommunfullmäktige vilket planeras ske vid fullmäktigemötet 20171214. I samband 
med detta ska också Höganäs kommun välja ledamot och ersättare till direktionen för 
Medelpunkten. 

Signaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-11-27 

Direktionen beslutade 
att godkänna den lämnade informationen 

§ 50 Information om Lokal 2018 

Sida 7 av 10 

Lokalen på Makadamgatan är nu på väg att färdigställas och enligt planen kommer ytorna att vara 
färdigställa till månadsskiftet november-december. Detta med undantag av optionsytan som 
kommer att bli färdig under januari månad . 
Under december kommer en del förberedelser att ske av fast monterad utrustning, bland annat 
pallställ, IT-utrustning, larm och passagesystem. 
Flytten kommer att ske den 18- 21 januari och från måndagen den 22 januari är vi på ny adress. 
Information kommer att gå ut till kommunerna om att vi under vecka 3 och delvis vecka 4 har 
begränsad verksamhet och gör vårt yttersta för att få igång verksamheten så snart som möjligt. Vi 
kommer också att meddela flytten till leverantörer och andra samarbetspartriers genom både utskick 
och på hemsidan. 

Direktionen beslutade 
att godkänna den lämnade informationen 

I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-11-27 

§ 51 Firmatecknare för 2018 

Sida 8av 10 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för 
till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och 
teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun eller kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i 
stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom 
reglementen och delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, 
trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. 
Exempel på sådana kommuner är Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Trelleborg och Värnamo. 
Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i 
delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets 
firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska 
användas vid de tillfällen då särskild reg lering saknas i förbundets styrdokument. 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten föreslås besluta 
att direktionen för året 2018, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser; 

direktionens ordförande 
vid förfall l:e vice ordförande 
vid förfall direktionens 2:e vice ordförande 

Rima Axelsson Alamin 
Boris Svensson 
Arvo Hellman 

att teckna kommunalförbundet Medelpunktens firma i förening med 

förbundschef 
vid förfall ekonom 

Signaturer 

IV 
sci 

Jessica Alfredson 
Björn Lunderquist 

Utdragsbestyrkande 
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E~nkteo PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-11-27 

§ 52 Förteckning av beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten föreslås besluta 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2018 

Politisk ledning 
vid förfall 
vid förfall 

Ordförande 
förste vice ordförande 
andre vice ordförande 

Rima Axelsson Alamin 
Boris Svensson 
Arvo Hellman 

Sida 9av 10 

Förbundschef Jessica Alfredson har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget 

Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande : 
Administration Björn Lunderquist 
Lager/logistik/ sesaminköp Torbjörn Raimosson 
Konsulentverksamhet Pia Skog 
Teknisk service Claes Schachtschabel 
Teknik och service fr.om 180201 Fredrik Eklund 

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening: 
Jessica Alfredson, förbundschef 
Björn Lunderquist, ekonom 
Maria Pedersen, HR-Ekonomiadministratör 
Detta beslut ersätter tidigare beslut 2017-02-28 § 8 

§ 53 Delegationsbeslut 

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

20171018 Anställning Chef för teknik och service, FE FC 

20171019 Tilläggsavtal optionsyta Makadamgatan FC 

20171023 Tilldelningsbeslut Rullstolar 2017:04 FC 

20171023 Tilldelningsbeslut portabel hel ramp 2017:05 FC 

20171101 Avtal med ACTA, flyttservice FC 

20171101 Avtal Kinnarps ang komplettering av möblemang FC 

Signaturer Utdragsbestyrkande 
, 
'1if\ JsJz 
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Eunkte" PROTOKOLL 

Direktionen Sida 10 av 10 

2017-11-27 

20171103 Avtal med Tools lagersystem och pallställ FC 

20171101 Avtal med Professionell säkerhet ang larm-lås och passagesystem FC 

20171103 Avtal Bredband 2, för bredband Makadamgatan FC 

§ 54 Övriga frågor 

Information och visning av vårt sätt att ta pulsen på verksamheten och arbeta med 

medarbetares engagemang, &frankly 

Eftersom det är årets sista direktionssammanträde passar ordförande på att önska alla en riktigt god 

jul och ett gott nytt år. Nästa sammanträde är onsdagen den 28 februari på plats i de nya lokalerna 

på Makadamgatan 15. 

Signaturer Utdragsbestyrkande 

011- /-sli~' 
147



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Samma nträdesprotokol I 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-12-14, kl. 09.30-11.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Kenneth Larsson, tjänstgörande ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 

1 (3) 

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

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

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen. 

3. Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Eddie Grankvist informerar. 

Fontänhuset i Båstad: behov av hjälp med ekonomin samt tillskott i kassan. Detta 
verkar nu vara på gång, från 1,2 mkr till 1,5 mkr årligen. Om kommunen själva hade 
drivit denna verksamhet så hade det kostat motsvarande 3 mkr, menar Eddie. 
Fontänhuset har de senaste åren tvingats till neddragningar, haft ett eftersatt 
fastighetsunderhåll samt drabbats av en hel del inbrott. Det hade kanske varit 
enklare för dem att köpa loss fastigheten? Vad säger styrelsen? Goda kontakter 
finns med både hantverkare och sponsorer. 

Sommaren 2017 inom Vård och omsorg: en ansträngd sommar, särskilt inom 
hemvården i Torekov. Över 4 000 timmar har lagts på dem som kommer från 
andra kommuner. Enligt Socialtjänstlagen måste vi hjälpa även dem som är här 
tillfälligt. Men denna period är inte längre bara maj-augusti utan snarare 
april-oktober. Vi får till stora delar pengarna tillbaka från respektive hemkommun, 
men tiden får vi aldrig igen. 

Nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv: byggstart till sommaren 2018 med 
43 VO-platser totalt. Ett bygge som kommer att kosta 130-150 mkr och som 
kommer att bedriva verksamhet där i 30-40 år. Presentation av de senaste 
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skisserna sker på årets sista möte med nämnden 18 december. Lite småändringar 
sedan sist, mest interiört. Inga balkonger, trots KPR:s förslag! Vad får det för konse
kvenser? De äldre får svårare att på egen hand ta sig ut i friska luften? Ska rådet 
ändå driva frågan vidare och skicka in sin skrivelse på nytt till exploatören? Sekre
teraren mejlar rådets yttrande till presidiet. Namnförslag? "Lingården" från förvalt
ningen, "Haga Park" från nämnden. Kommunstyrelsen förväntas besluta om namnet 
i början av nästa år. 

Höstens inspektioner från Arbetsmiljöverket: ganska kritisk rapport och det 
finns en del brister för förvaltningen att ta tag i. Dock ingenting som rör våra vård
och omsorgstagare. Det gällde en del annat, allt ifrån personalens arbetsmiljö och 
arbetstider till dammsugning, hantering av kemikalier och körningar. Jämfört med 
andra verksamhetsområden kör Vård och omsorg exempelvis runt i ganska små 
bilar. Även övertid och larm (analogt/digitalt) nämndes kort av Eddie. 

Inbrott på nytt på Bjäredalen i Förslöv: stöld av mobiltelefoner och bärbara 
datorer. Åtgärder på gång i form av bättre belysning och övervakningskameror. 
Vård och omsorg delar byggnaden med andra verksamheter. 

Vård och omsorgs ekonomi: cirka -9,1 mkr för 2017. Det som kostar är framförallt 
hemvården, vård- och omsorgs boendena samt stöd och omsorg. Tillskott för 2018 
på 10 mkr, vilket ger möjligheter och hopp inför framtida satsningar. 

Under nästa år kommer hela nämnden att besöka samtliga våra vård- och 
omsorgs boenden: kanske kan inspirera rådet att göra något liknande? 

Förslag från Socialstyrelsen om att personer med demens ska få sällskap i samband 
med sina måltider. En bra ide men som kommer att kräva mer tid och pengar från 
hemvårdens resurser. Almgården nämndes kort i detta sammanhang. Skogsliden: 
framtida demensboende? Andelen dementa bara ökar och ökar. 

4. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet - Uppföljning 
Hemtagningsteamets roll? Vård- och omsorgschefen kan berätta mer vid tillfälle. 

5. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Beslut i kommunstyrelsen 6 december: Tillväxtrådet får i uppdrag att ansvara för 
att en tillgänglighetsguide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen 
{TD), upprättas i samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv. Ett bra beslut i rätt riktning! 

6. "En välplanerad äldreomsorg" Information från SPF 
Bilagan skickades med ut i kallelsen. Lilla KPR-gruppen tar en närmare titt på detta. 

7. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 19 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Begagnade ljudböcker: lämna som gåva till Vård och omsorg? 
Eddie tar med sig frågan. 
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Utfrågning av politiker från samtliga partier inför höstens val. När är parti
programmen klara? Vilka frågor bör rådet ställa? Gratis bussåkning för alla som 
fyllt 70 år? Karin berättar att hon tillsammans med byarådet i Östra Karup skickat 
in en skrivelse till kommunstyrelsen angående gratis resor för ålderspensionärer. 
Sekreteraren mailar ut frågorna från den senaste utfrågningen till alla i rådet efter 
mötet. 

Kenneth nämner anhörigdagen kort. 

Stig tycker att det är viktigt att rådet vidhåller sin ståndpunkt kring balkongerna 
på nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv. 

Karin nämner kören "Glädjespridarna" som gjort en mängd framträdanden i år utan 
att begära någon ordentlig ersättning. Finns det kulturbidrag att söka? 
Sparbanksstiftelsen Gripen? 

Lena nämner "Vången", samlingslokalen på Malens Trygghets boende. Vilka kan 
besöka lokalen och när? Ingela menar att det går bra om man känner någon som bor 
där, men det bör inte vara ett krav för att kunna komma in. Sekreteraren skickar ut 
ett beslut från kommunstyrelsen till alla i rådet efter mötet som kanske kan svara 
på en del frågor kring detta. 

Tore nämner ett par tidningsartiklar som alla betonar vikten av samvaro och 
samtal för alla äldre. 

Claes kommenterar Arbetsmiljöverkets rapport och lyfter fram vikten av att 
personalen legitimerar sig. Han nämner kort ensamheten bland våra äldre. 

Gunilla nämner de utbildningar som hållits för de äldre där de lär sig att hantera 
moderna telefoner och datorer. Christer nämner då bibliotekens satsning på att 
hjälpa äldre besökare med detta. Öppet hus inom kort? 

Laila nämner matlådorna som körs ut till våra äldre och som ibland kommer i 
femdagarsförpackningar. Det verkar inte alls bra. Matpatrullen nämns. Skulle 
rådet vid tillfälle kunna åka runt via oanmälda besök och testa maten på våra 
VO-boenden? 

9. Förslag till sammanträdesdatum för KPR 2018 
Torsdagar kl. 10.00 - 12.00: 8 februari, 12 april, 14 juni, 23 augusti, 11 oktober 
och 6 december. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 8 februari kl. 10.00 i Ingrid-Marie. 

~lvi:_I~ 
Karin Wilson 

Ordförande Sekreterare Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-11    
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007/2017 – 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 
 
Delegationsbeslut  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2017-11-01 - 2017-12-31 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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