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Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KO) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SO) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare : Ulf Jiewertz. 

et i Båstad, fredagen den 26 januari 2018 kl. 13.00. 

§§ 1-10 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-22 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 26 januari 2018 13.00 
på kommunkansliet. 

Sida 

3av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-22 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 12 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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VN§ 3 Dnr VN 000157 /2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Styrkort 

b). MAS/SAS informerar - nattfasta mm 

c) . Nya demensriktlinjer (Jenny Bengtsson): 
http:/ /www.socialstyrelsen.se/publikationer2017 /2017-12-2/ 

Demens ABC, webbutbildning: 
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/demensabc/ 

d). Hälso- och sjukvårdsavtal och Lag om samordnad utskrivning från 
slutenvården (Sandra Sturk) 

e). Ledningsorganisationen 

f). Öppna Jämförelser: Jubileumsrapport 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-22 

DnrVN 000145/2017 - 900 

Sida 

6av12 

Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

Beskrivning 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 rekommendationer som lämnats i granskningen. Vård-
och omsorgsverksamheten beskriver anledning till varför brister uppstått 
och hur man avser arbeta framöver för att leva upp till kraven i regelverket 
för direktupphandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2017. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen samt godkänner 
svaret och skickar det till kommunrevisionen som sitt eget. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-18 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 

1 (2) 

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 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Emma Pihl, verksamhetsområdeschef 
Eva-Marie Persson, enhetschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

Bilaga 1. Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-01-22 

Dnr VN 000162/2017 - 700 

Yttrande över promemoria - Kommunens 
informationsskyldighet enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Sida 

7av12 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018, med tillhörande bilaga. 

Föredragande EnhetschefEva-Marie Persson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

~~~ 
I 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar underlaget som sitt eget svar 
till Socialdepartementet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-02 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000162/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till underlag för regeringskansliets promemoria angående 
kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar underlaget som sitt eget svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Regeringskansliet/Socialdepartementet 
Emma Pihl 
Eva-Marie Persson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

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



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

YTTRANDE 

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

Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 

1 (1) 

Betänkande 52017 /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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-22 8av12 

VN§ 6 Dnr VN 000148/2017 - 700 

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

Beskrivning 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 huvudmännen 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2017. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkanden UlfJiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Proposition 

Beslut 

Eddie Grankvist (BP): Bifall, med följande tillägg: Ordföranden får i uppdrag 
att underteckna överenskommelsen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

2. Ordföranden får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-28 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000148/2017-700 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 



2 (2) 

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 
ersättnings beloppet 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. 



Kommunförbundet Skåne S°i<ANE 
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 process beskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, 
har en R11tin och vägledni11gfih· sa1J1ve1ka11 vid 11tsk1i1mi11gfrå11 shtten hälso- och !f11kvård 
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 I dokument-lagar I dokument/ svensk-for fattningssarnling/lag-
2017 612-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 utskrivningsldar 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 utskrivningsldar 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, Staffansto1p, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge. 

Mellan parterna gäller föijande 
• 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 utskrivningsldar 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 utskrivningsldar 
överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och villkoren 
enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvåi·d 
samt den gernensarnt framtagna rutinen, futti11 och vägled11i11gfoi· samverkan vid 11tskJiv11i11g 
från s/11ten hälso- och g11kvå1d uppfylls. 

o Beräkning sker enligt följande: (Genomsnittligt antal kalenderdagar minus 
2,80) multiplicerat med Antal utskdvna 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 utskrivningsldar 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 utskrivningsldara 
patienter med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i rilcet för ett vårddygn 
i den slutna vården. Detta belopp räknas om årligen med hänsyn till utvecldingen 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. 

Kommunförbundet Skåne I Region Skåne 
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• Underlag för fakturering under perioden 2018-04-01 - 2019-03-31 utgörs av "I'vlina 
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 utsk.tivningsklara dagar inom somatisk slutenvård på ett 
Lydligt 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 0111 

a11svarsfii1de/11i11g och 11tveckli11g avsee11de hälso- och !J11kvå1d i S krlm, 2016-01-19. 
https: //kfsk. se I socialtja nst/ wp-conten t / uploads /sites / 4 /2015 I 04 /Avtal-om
ansvarsfo%CC%88rdelning -oc h-u tveckling-avseende-ha %CC%881so-och-sjukva%CC%8Arden-i
Ska%CC%8Ane.pdf 
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Ändring av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Föreslagna tillägg och ändringar i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-15 
Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000011/2015 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 

1 (1) 

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 



BÅSTADS 
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Författningssamling 
Antagen i vård- och omsorgsnämnden den 2 januari 2015 § 3. 
Reviderad av vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2018, § 7. 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

Delegation enligt kommunallagen ( 6 kap 3 7-40 §§), 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 områ1 , 
där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. ~ 



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 37 §KL lämna delegation till: 

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

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 

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 awaktas. 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. 



Förkortningar 

voc Verksamhetsområdeschef 
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 Förvaltningslagen 
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 tex. 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. 



Nr. 
VN/ 
AOOl 

VN/ 
A002 

VN/ 
A003 

VN/ 
A004 

VN/ 
AOOS 

VN/ 
A006 

VN/ 
A007 

VN/ 
AOOB 

VN/ 
A009 

VN/ 
AOlO 

VN/ 
AOll 

VN/ 
A012 

VN/ 
A013 

VN/ 
A014 

VN/ 
AOlS 

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 
ningssyfte. 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 24 §förvaltnings- Delegaten i VOC/ 
kommit in försent. lagen (nedan ursprungs- Kanslichef/ 

FvL) beslutet Kommun-
jurist 

Beslut att avvisa överklagande som FL § 24 Kanslichef Kommun-
kommit in försent, i de fall där jurist 
ursprungsbeslutet ej fattats på 
tjänstemannadelegation. 
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 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 a A 

AM(t 
1 



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. 
VN/ Beslut att anta och revidera nämndens Kommun- Kanslichef 
A020 dokumenthanteringsplaner. arkivarie 

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

VN/ Bedömning för tandvårdsintyg. Sa§ TVL Biståndshand-
A021 b) läggare, LSS-

och psykiatri-
handläggare 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndaren 5 kap 3 § SoF Biståndshand-
A021 c) 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- ståndslagen 

sonal 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 ståndslagen 

av personal till ett belopp överstigande 
2.000 kr. 

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. 



Beslut i ärenden om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (Sol) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om bistånd om hjälp i hemmet, 4 Kap 1§ SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
VOOl 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 4 Kap 1§ SoL Biståndshand-
V002 service och omvårdnad för äldre (Båstads läggare samt 

kommun). 
VN/ Beslut om bistånd om bostad med särskild 4 Kap 1§ SoL Biståndshand-
V003 service för funktionshindrade. läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om bistånd om korttidsplats (utred- 4 Kap 1§ SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
V004 a) 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. 

VN/ Beslut om placering för vård hos extern 4 Kap 1§ SoL voc 
V004 b) vårdgivare. 
VN/ Beslut om ledsagare. 4 Kap 1§ SoL Biståndshand-
V007 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

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

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om matdistribution. 4 Kap 1§ SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
V009 läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tj änst-

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

VN/ Beslut om dagverksamhet 4 Kap 1§ SoL Biståndshand- Diagnos för kognitiv svikt 
VOlO - Lyan (demens) läggare (demens) fastställd alt. 

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

VN/ Beslut om avlösning i hemmet. 4 Kap 1§ SoL Biståndshand-
VOll a) läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

VN/ Beslut om personlig anställning, PAN. voc Bitr. VOC 
VOll b) 
VN/ Beslut om bistånd i form av kontaktperson. 4 Kap 1§ SoL Biståndshand-
V014 läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

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 4 Kap 1§ SoL Delegaten i 
V018 enligt 4 Kap SoL. ursprungsbeslu-

tet 



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 ekona- 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. 

VN/ Beslut om ledsagarservice. 7 § och 9 § 3. LSS LSS-och psykia-
V022 trihandläggare 
VN/ Beslut om biträde av kontaktperson. 7 § och 9 § 4. LSS LSS- och psykia- Enligt rekommendationer från 
V023 trihandläe:e:are 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 

anslutning 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. trihandJäggare 
VN/ Beslut om boende för vuxna i bostad med 7 § och 9 § 9. LSS LSS- och psykia-
V029 särskild service. trihandläe:e:are 
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 assistansersättning. 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 voc 
V041 rekommendationer 



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, läggare hetschef 

hem än det egna och som har insats enligt 43-44 §§ SoF 
LSS. 

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

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

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

VN/ Beslut om placering för vård hos extern 7 §och 9 § LSS voc 
V04S b) vårdgivare. 

Ärenden rörande nedsättning samt eftergift av avgifter 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om avgifter inom vård och omsorg. 8 kap 2 § SoL - Avgiftshand- - Myndig-
V046 a) - Enligt riktlinjer läggare hetschef 

- Utöver riktlinjer - Myndighets- -VOC 
chef 

VN/ Beslut om nedsättning eller befrielse från 4 kap 1 § SoL 
V046 b) 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 
2014:1Sl. 

VN/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller 11kap1 § SoL LSS- och psykia- I samråd med myndighetschef. 
voso att inledd utredning ska läggas ned. trihandläggare 
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 

1l 



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 st LSS socionom (SAS) Lex Sarah, SOSFS 2011:5. 

ett missförhållande. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-22 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

10av12 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 15 januari 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-22 

VN§9 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Direktionen för Medelpunkten - Sammanträdesprotokoll 2017-11-27 

b ). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet 2017-12-14 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-22 

VN § 10 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2017-11-01- 2017-12-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


