
	

	
	

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	26	mars	2018.	
Tid	och	plats:	 OBS:	kl.	11.00,	Bjärehemmet	i	Västra	Karup,	samling	utanför	entrén.		
	 Därefter	rundvandring	på	3‐4:an	och	Hörnan.	
	 Kl.	13.00	‐	Sammanträde	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.	
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr.	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	
1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 VN	 2	

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 VN	 3	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Styrkort	
b).	Nämndens	nya	ekonom		
c).	Ny	demenssjuksköterska		
d).	Larmsystem	på	Åsliden	
e).	Backebo:	Förtydligande	information	
f).	Så	tycker	äldre	om	äldreomsorgen	
g).	Elcyklar	från	Sparbanksstiftelsen	Gripen	
h).	MAS/SAS	informerar	
							‐	Svar	från	IVO	angående	korttiden,	bilaga	

	 VN	 4‐11	

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	28	februari	2018	 Jenny	H.	 VN	 12‐15	

5. Korttidsvistelse	enligt	LSS	9:6	i	form	av	lägerverksamhet	 Johannes	 VN	 16‐17	

6. Svar	på	granskning	av	kommunens	hantering	av	arvoden	
och	ersättningar	till	förtroendevalda	

Olof	 VN	 18‐41	

7. Komplettering	‐	Svar	på	Arbetsmiljöverkets	
inspektionsrapport	‐	2017/057364	
(Handlingar	kommer	att	skickas	ut	senare)	

Emma	 VN	 42‐60	

8. Återrapportering	av	intern	kontroll	2017,	kvartal	4	 Ingrid	 VN	 61‐63	

9. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden	 ‐‐	 VN	 64‐66	

10. Delgivningar	 ‐‐	 VN	 67‐104	

11. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN	 105	
	
			Båstad	den	19	mars	2018	
	
	

Eddie	Grankvist		 	 Henrik	Andersson	
Ordförande		 	 Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Marianne Mjöberg Eriksson utses som justeringsperson. 
2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum torsdagen den 29 mars 2018 13.00 på kommunkansliet. 

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

180219\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-15 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. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-19 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000157/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Styrkort 
 
b). Nämndens nya ekonom  
 
c). Ny demenssjuksköterska  
 
d). Larmsystem på Åsliden 
 
e). Backebo: Förtydligande information 
 
f). Så tycker äldre om äldreomsorgen 
 
g). Elcyklar från Sparbanksstiftelsen Gripen 
 
h). MAS/SAS informerar 
       - Svar från IVO angående korttiden, bilaga 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-28 Dnr 8.5-4858/2017-9 1(7) 

Vård- och omsorgsnämnden 
269 80 BÅSTAD 

BÅSTADS KOMMUN 
·· nden Vård- och omsorgsnam 

• 2Q\8, -n3~ O ' / I 
Ärendet oniV.N..iJ.fJ..f?..'!2.~~ 
T ·11 ° d h "d .. kild b d Sk l'd k 'd nh 1..-o /1: ~.J:.O.Q 1 syn av var oc omsorg v1 sars a oen et ogs 1 ens orttl se ~t·········· ·· ·· 
i Båstads kommun. 

IVO har vid tillsynen fokuserat på hur vård- och omsorgsnämnden 
säkerställer att de boendes samlade behov av vård och omsorg tillgodoses 
och följs upp. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet 
IVO förutsätter att nämnden vidtar åtgärder gällande uppmärksammade 
brister och avslutar därför ärendet. IVO kan komma att följa upp nämndens 
vidtagna åtgärder gällande uppmärksammade brister. 

Tillsynen har sammanfattningsvis uppmärksammat följande: 

• Enskildas behov av och önskemål om eget rum tillgodoses inte vid 
alla tillfällen 

• Arbetssättet för att följa upp och tillgodose de enskildas behov 
behöver utvecldas 

• Arbetssättet för att identifiera, planera och följa upp patientens 
sammansatta behov av hälso- och sjukvård behöver förbättras 

• Nämnden ska säkerställa att väsentliga uppgifter framgår i 
patientjournalen 

• Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras 
• Samverkan för att tillse att verksamheten har tillgång till det 

läkarstöd som behövs för att kunna erbjuda patienterna god vård 
finns 

Enskildas behov av och önskemål om eget rum tillgodoses inte vid 
alla tillfällen 
IVO anser att den enskildes behov och önskemål ska vara avgörande för om 
denne erbjuds eget rum. Vid bedömningen av behovet ska den enskildes 
integritet och säkerhet vägas in. En enskild som har behov av eget rum ska 
erbjudas ett sådant. Vid inspektionen har IVO funnit att personer med olika 
behov av omsorg delar rum och hygienutrymme. Den enskildes önskemål 
och behov av eget rum kan inte alltid tillgodoses. IVO vill uppmärksamma 
nämnden på att riskbedömningar behöver göras inför vistelsen när enskilda 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 10 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-4858/2017-9 

ska dela rum och hygienutrymme. Detta för att identifiera händelser som 
skulle kunna inträffa och kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Enhetschefen uppger att verksamheten kan ta emot 14 personer. Det finns 
åtta rum fördelade på två plan, fyra rum på vardera plan. Det finns två 
enkelrum och övriga rum används som dubbelrum. Vissa enskilda delar 
både rum och hygienutrymme. Män bor för sig och kvinnor för sig. Det 
inträffar att den enskilde behöver byta rum under vistelsen. Omsorgs
personalen uppger att de flesta enskilda har önskemål om eget rum men att 
det inte är möjligt att tillgodose. Enskilda som vistas på korttidsenheten för 
växelvård eller som vårdas i livets slut prioriteras vid tilldelning av enkel
rum. Enhetschefen uppger att den enskilde tilldelas en kontaktman och att 
denne följer med om den enskilde behöver byta rum. Enligt omsorgs
personalen är kontaktmannen knuten till rum och inte person, enskilda som 
vistas på korttidsenheten för växelvård har fasta kontaktpersoner. 

I 1 kap. 1 §tredje stycket socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, anges att 
verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för 
den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller 
henne. 

Av 3 kap. 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecldas och säkras. Av 5 kap. 1 § Social
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst fort
löpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 
som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse 
ska den som bedriver socialtjänst uppskatta sannolikheten för att händelsen 
inträffar och bedöma vika negativa konsekvenser som skulle kunna bli 
följden av händelsen. 

Arbetssättet för att följa upp och tillgodose de enskildas behov 
behöver utvecklas 
IVO _bedömer att verksamheten har ett arbetssätt för att utforma och genom
föra omsorgsinsatserna samt för att följa upp den enskildes förändrade 
behov. IVO vill uppmärksamma nämnden om behovet av att utveclda 
arbetssättet för att följa upp den enskildes behov och för att säkerställa att 
den enskildes behov tillgodoses. 

Omsorgspersonalen uppger att de tar del av utredning och beslut från 
biståndshandläggaren samt får rapport om den enskilde från sjuksköterskan. 
Det finns en checklista som följs när en enskild flyttar in och den tilldelas en 
kontaktman. Enhetschefen uppger att kontaktmannen ansvarar både för 
planeringen av insatser och att den enskilde får sina insatser. Kontakt
mannen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och 
eventuellt dess närstående. Genomförandeplanen utgår från biståndsbeslutet 
och enhetschefen kontrollerar att planen upprättats. Kontaktmannen 
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-4858/2017-9 

ansvarar för att planen hålls uppdaterad och aktuell. Omsorgspersonalen 
använder genomförandeplanen i omsorgsarbetet. 

Om den enskildes behov förändras under vistelsen kontaktar omsorgs
personalen, beroende på förändringen, sjuksköterskan, arbetsterapeuten, 
fysioterapeuten eller biståndshandläggaren. Det förändrade behovet tas upp 
och diskuteras på teamträff där omsorgspersonal, sjuksköterska, fysio
terapeut, arbetsterapeut och enhetschef deltar. Förändringen dokumenteras i 
den enskildes sociala journal och genomförandeplanen revideras. Omsorgs
personalen uppger att det inte sker någon systematiserad uppföljning 
avseende om den enskilde :far sina behov tillgodosedda. 

Av 3 kap. 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Enligt 4 kap. 4 § 
SOSFS 2011 :9 ska den som bedriver socialtjänst utarbeta och fastställa de 
rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels 
beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och 
dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 

Av 3 kap. 5 § SoL framgår att nämndens insatser för den enskilde ska ut
formas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Av 11 kap 5 § 
SoL framgår att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och be
handling ska dokumenteras. I det allmänna rådet i 6 kap. 2 §Social
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation 
i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, beskrivs bland annat vad som 
bör framgå av genomförandeplanen, att genomförandeplanen bör användas 
som underlag för uppföljning av insatsen samt att genomförandeplanen bör 
revideras vid behov. 

Arbetssättet för att identifiera, planera och följa upp patientens 
sammansatta behov av hälso- och sjukvård behöver förbättras 
NO bedömer att verksamheten har arbetssätt för att identifiera, planera och 
följa upp patienternas sammansatta behov av hälso- och sjukvård. NO 
menar att följsamheten till arbetssättet behöver förbättras. 

Genom yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och via 
intervjuerna vid inspektionen beskrivs arbetssättet omfatta informations
överföring mellan vårdgivare, information från patient och eventuellt när
stående samt genomförande av t.ex. 1iskbedömningar avseende fall, 
undernä1ing, trycksår och munhälsa. Utifrån patienternas identifierade 
behov upprättas vårdplaner. Ytterligare ett arbetssätt som beskrivs är 
teamträffar där personalen samverkar och identifierar problem och behov. 
Vid teamträffarna diskuteras varje patients specifika behov och resultat. 
Utifrån diskussionerna samt genom patientbesök genomförs utvärdering av 
resultat och mål. Vidare framkommer av yttrandet från MAS att 
sjuksköterskan har ett strukturerat arbetssätt, via kontinuerlig 
kommunikation med omsorgspersonalen samt daglig genomläsning av 
dokumentation i patientjournalerna, för att uppmärksamma nytillkomna 
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Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.5-4858/2017-9 

symtom och förändringar i patienternas hälsotillstånd. Sjuksköterskan följer 
upp effekter och biverkningar av läkemedelsbehandling på samma sätt som 
övriga behandlingar och omvårdnadsåtgärder. I de fall som läkemedels
behandlingen är nyinsatt eller nyligen justerad finns detta med som en 
specifik :frågeställning avseende effekt och biverkan vid teamträffarna. 

Vid intervjun med sjuksköterskan :framkommer att arbetssituationen har 
varit ansträngd och sjuksköterskan inte har haft utrymme att arbeta på, ett 
för henne, önskvärt sätt. Verksamheten har vidtagit åtgärder och sjuk
sköterskan har nu fått en utökad resurs och provar en ny arbetsmodell som 
ska utvärderas. 

NO kan konstatera att det saknas dokumentation i patientjournalerna 
avseende patientens identifierade behov, planering av åtgärder samt 
utvärdering och resultat av de vidtagna åtgärderna. Det saknas även 
dokumenterade vårdplaner utifrån patientens behov. NO har i telefonsamtal 
med MAS den 21 april 2017 efterfrågat var dokumentation avseende resultat 
av teamträffarna dokumenteras. MAS uppger vid samtalet att det är oldart 
var dokumentationen sker samt att verksamheten inte följer rutinen 
avseende vårdplaner. 

Av 18 §hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ÄHSL (numera 12 kap. 1 § 
[2017:30], HSL), framgår att varje kommun ska erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt den som har beslut av kommunen för en boendeform som avses i 
5 kap. 5 §andra stycket SoL. 

Av 31 § ÄHSL, (numera 5 kap. 4 § HSL), framgår att inom hälso- och sjuk
vård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecldas 
och säkras. Enligt 4 kap. 4 § SOSFS 2011 :9, ska vårdgivaren utarbeta och 
fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet 
ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 
Enligt 5 kap. 8 §samma föreskrift framgår att om det visar sig att processer 
och rutiner inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet så 
ska dessa förbättras. 

Nämnden ska säkerställa att väsentliga uppgifter framgår i 
patientjournalen 
rvo bedömer att dokumentationen i patientjournalerna är bristfällig och inte 
uppfyller kraven enligt lag avseende att det finns otillräcldiga uppgifter om 
bland annat samtycke, patientens identifierade behov, planering, uppföljning 
och resultat. 

IVO har genomfört journalgranskning avseende åtta journaler. Urvalet 
avsåg de patienter som befann sig på korttidsenheten vid inspektionen. Av 
de journaler som inkom till NO fanns dokumentation som hade upprättats 
efter inspektionen. NO har endast beaktat den dokumentation som var 
upprättad fram till och med inspektionen. 

Av granskningen framkom bland annat att det fanns skillnader avseende den 
dokumentation som har upprättats av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
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fysioterapeut. I den dokumentation som var upprättad av arbetsterapeut och 
fysioterapeut fanns t.ex. uppgifter om vårdplanering, beskrivning av 
patientens behov och mål med planerad och vidtagen åtgärd. Vidare fram
kom även uppgifter om patientens önskemål och upplevelse samt upp
följning och resultat avseende aktivitetsbedömning och hjälpmedels
förskrivning. Dessa uppgifter framkom inte i dokumentationen upprättad av 
sjuksköterska. De vårdplaner som var upprättade av sjuksköterska utgick 
framförallt från den planerade åtgärden dvs. provtagning, läkemedels
hantering osv. Det saknas beskrivning av patientens identifierade behov som 
föranledde den planerade åtgärden. 

Av granskningen framgick även att några patienter hade smärtproblematik. 
Omsorgspersonalen dokumenterar given smärtlindring i patientjournalen 
efter kontakt med sjuksköterska. Uppföljning av läkemedelsbehandling har 
noterats av omsorgspersonalen i de fall den fanns dokumenterad. Trots att 
effekten ibland hade noterats som tveksam framkom inte förnyad kontakt 
med sjuksköterska. Patientens beskrivning av smärtan framgår inte. 

I en journal framkom att patienten hade läkemedelsöverkänslighet. Uppgift 
om vilken överkänslighetsreaktion som patienten drabbas av saknas. IVO 
konstaterar att det saknas dokumentation i patientjournalerna avseende 
läkemedelseffekter, biverkningar och de diskussioner som har förts vid 
teamträffarna. 

I en journal framkom att patienten hade egenvårdsbedömning. IVO menar 
att denna bedömning och planering inte var förenlig med vad som framgår 
av föreskrift. Enligt uppgift från MAS har patienten inte bedömd och 
planerad egenvård längre. 

Av 3 kap. 2 § patientdatalagen (2008: 355), PDL framgår att syftet med att 
föra patientjournal i första hand är att bidra till en god och säker vård av 
patienten. Det vill säga att patientjournalen främst är ett arbetsinstrument för 
den som ansvarar för patientens vård, men även för någon som inte har 
träffat patienten tidigare. En väl förd patientjournal har betydelse för 
patientsäkerheten. I en patientjournal ska det vara lätt att följa bl.a. vilka 
bedömningar och övervägande som har gjorts. 

Av 3 kap. 6 § PDL framgår att en patientjournal ska innehålla de uppgifter 
om en patient som behövs för vården av denne. Detta innebär bl.a. att det 
ska framgå väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, väsentliga 
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, uppföljning samt uppgift om 
den information som har lämnats till patienten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras 
IVO bedömer att omsorgspersonalen inte återkommande har :fatt in
formation om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. IVO vill upp
märksamma nämnden på att information om skyldigheten att rapportera 
missförhållanden eller risker för missförhållanden ska ges återkommande 
till dem som omfattas av rapporteringsskyldigheten. 

Enligt de intervjuade framgår att omsorgspersonalen rapporterar avvikelser, 
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framför allt rörande läkemedel men även omsorgsinsatser som inte utförts. 
Omsorgspersonalen får återkoppling på avvikelser på arbetsplatsträffar 
(APT). Enligt enhetschefen tar omsorgspersonalen muntligen upp med sin 
chef om någon kollega brustit i sitt bemötande. Enhetschefen uppger att 
omsorgspersonalen fick information om lex Sarah på APT under 2016. 
Rutinen för Lex Sarah finns tillgänglig på intranätet. En av omsorgs
personalen uppger sig ha fått information om lex Sarah under våren 2016, 
övriga två uppger att de inte närvarade vid informationstillfället. Ingen av de 
intervjuade har rapporterat något missförhållande. 

Av 3 kap. 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Enligt 14 kap. 2 § SoL ska var och en som fullgör 
uppgifter inom socialtjänsten medverka till att den verksamhet som bedrivs 
och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Av 14 kap. 3§ SoL 
framgår att den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten genast ska 
rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den 
som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 

Enligt 14 kap. 4 § SoL ska den som tar emot rapporter informera den som 
fullgör uppgifter inom socialtjänsten om rapporteringsskyldigheten. I 2 kap. 
2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :5) om lex 
Sarah föreskrivs att information om skyldigheten att rapportera miss
förhållanden och risker för missförhållanden ska ges till den som omfattas 
av skyldigheten när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en 
praktikperiod eller liknande. Informationen ska därefter ges återkommande. 
Enligt det allmänna rådet i 2 kap. 2 §samma föreskrift bör informationen 
om rapporteringsskyldigheten ges både muntligt och skriftligt minst en gång 
per år. 

Samverkan för att tillse att verksamheten har tillgång till det läkarstöd 
som behövs för att kunna erbjuda patienterna god vård finns 
IVO bedömer att nämnden har tillsett att det finns kontinuerlig samverkan 
för att säkerställa att verksamheten har tillgång till det läkarstöd som 
verksamheten har behov av. Vid samverkansmöten diskuteras bland annat 
eventuella synpunkter avseende läkarstöd. 

Vid intervjun med sjuksköterskan och enhetschefen framkom att sjuk
sköterskan upplever att läkartiden inte är tillräcklig och att förväntningar 
och befogenhet inte stämmer överens. I yttrande från MAS framkommer att 
det finns tre vårdcentraler, två privata och en offentlig. Patienterna som 
befinner sig på korttidsenheten har i huvudsak valt någon av dessa hälso
valsenheter. Den tid som finns avtalad för läkarstöd per vecka med 
respektive vårdcentral avser tillgänglig tid för samtliga sjuksköterskor i 
kommunen. Utöver detta läkarstöd tillkommer bokade hembesök med 
respektive läkare och möjlighet till telefomådgivning samt akuta hembesök 
från Falck Läkarbilar. Vidare framkommer av yttrandet att det i verk
samheten har rapporterats avvikelser gällande enstaka incidenter under 
senaste halvåret. Avvikelserna avser brister i möjligheten att komma fram 

6(7) 

10



Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.5-4858/2017-9 

på telefon till vårdcentralerna och även gällande att få återkoppling av 
läkare. Dessa avvikelser är under utredning i samverkan med respektive 
vårdcentral. 

Av 31 § ÄHSL (numera 5 kap. 4 § HSL), :framgår att inom hälso- och 
sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Av 4 kap. 6 § SOSFS 2011 :9 :framgår vårdgivarens 
ansvar att identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna 
och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska 
även säkerställas genom processerna och rutinerna att samverkan möjliggörs 
mellan bl.a. med socialtjänsten och andra vårdgivare. 

Underlag 

• Gruppintervju med enhetschef och sjuksköterska 
• Gruppintervju med omsorgspersonal 
• Kopia av patientjournaler t.o.m. den 28 februari 2017 
• Yttrande från MAS 
• Tjänsteanteckning från telefonsamtal med MAS 

Ytterligare information 
IVO genomförde den 28 februari 2017 en föranmäld inspektion vid 
särskilda boendet Skogslidens korttidsenhet i Båstads kommun. Information 
inhämtades genom intervjuer med enhetschefen, sjuksköterska och tre 
omsorgspersonal. Inspektionen genomfördes enligt 13 kap. 5 och 6 §§ SoL 
och 7 kap. 20 och 21 §§ patientsäkerhetslagen (20140:659), PSL. 

IVO begärde vid inspektionen kopia av patientjournaler för de patienter som 
vistades på korttidsenheten. IVO begärde den 1mars2017 kompletterande 
uppgifter av MAS. IVO inhämtade kompletterande uppgifter via 
telefonsamtal med MAS den 21 april samt gjorde en kompletterande 
begäran av de delar av patientjournalerna som inte hade inkommit till IVO. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den slutliga 
handläggningen har inspektören Camilla Kindahl deltagit. Inspektören 
Anette Hagström Linden har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

7(7) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180315\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000156/2017 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en ekonomisk 
redogörelse vid varje sammanträde. 
 
Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Beställare 
Hemvårds peng 

Boendepeng 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

TOTAL VÅRD & OMSORG 
Total från ek systemet 
Diff 

I 

I 

I 

I 

BUDGET 
2018, tkr 

(helår) 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan - Feb 18 

PROGNOS, tkr 
(årsawikelse 
mot budget) 

minustecken står för I I minustecken står för högre I !minustecken står för högre 
kostnad kostnad än budget kostnad än budget 

-541781 I 

.;62 1421 I 

0 
0 

0 

0 
-8 522 

-5164 

-40 547 

-31 7961 I 

-29 4671 I 

1164 

211 

0 
-966 

-1 324 

0 
415 

7 

-1155 

58 

359 

3100 

-1100 

-1160 

-440 

1140 

0 

-5 790 

0 

1 000 

I .231 8161 I -1 231 -3 250 
-231816 -1231 

0 0 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~ -03- 19 
Dnr . ....... 0..0.Q../..(i°f/ 
W!.±.:::: .. 1..t?.0.. ........ · 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -3.25 mkr 

Beställaren 
Hemvårdspengen prognostiserar ett överskott om 3, 1 mkr rörande tillskottet i budget 2018 för kringtid 
(+3,7 mkr) med avdrag för planerade utbildningar (-0,6 mkr). Vidare fördelning av tillskottet är under 
utredning. 

Beläggningen för vårdboende låg under perioden på 98 procent, i jämförelse med budget om 99 
procent. Köp av boendedygn prognostiserar ett underskott om 1, 1 mkr. Underskottet innefattar 
kostnaden för ett antal externa korttidsplatser, en extern somatikplats och en extern demensplats, 
samt den positiva effekten av en lägre beläggning än budgeterat. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till -5,25 mkr. 

Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorg mottogs i februari 2018 och har 
hittills fördelats på verksamheterna nattpatrull i ordinärt boende och mottagningsteam. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 1,2 mkr, och analys av den faktiska kringtiden 
pågår. 

Utförare inom vårdboende prognostiserar ett underskott om 440 tkr, som främst beror på förändringen 
till ett renodlat somatikboende på Bjärehemmet. Detta underskott aviserades vid det politiska beslutet 
2016. 

Underskottet om 5,8 mkr för stöd och omsorg beror främst på ett nytt LSS ärende och även på några 
poster där ramen inte utökats, såsom ett antal köpta platser inom psykiatrin (-900 tkr), kontaktpersoner 
(-250 tkr) samt ett nytt ärende av personlig assistans (-200 tkr). I anslutning till ovanstående 
underskott uppvisar ramen en positiv avvikelse om 1 140 tkr rörande tillskott i budget 2018 för 
utökning av Ängens bemanning och en extra plats på gruppbostad, som i nuläget inte nyttjats. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om ca 1 mkr, främst beroende på 
att demensteamet inte startats upp fullt ut ännu. 
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Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

iTOTAL VÄRD & OMSORG = Vård- ech omsorgsnämndens alilsvar 

Beställare 
Hemvårdspeng 
Hemvårdspeng X antalet hemvårds timmar, avgifter från vård- och om sorgstagare för omvårdnad, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Boendepeng 

- Boendepeng X antalet boendedygn 

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

Resultatenheter (utförare) 
Hemvård 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård (inkluderar även intäkter för tillfälliga vistelser) 

Vård- och omsorgsboende 

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

Ram 
Centralt 

• Central stab; vård- och omsorgschef, utredare, avdelningschefer, systemförvaltare, MAS och SAS samt systemlicenser 

Myndighetsenheten 

- Ledningsresurser för myndighetsenheten samt biståndshandläggare, del av mottagningsteam och avgiftshandläggare. 

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

Köpta platser beträffande individer med funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättn ing samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 
Ledningsresurser för sjuksköterskor och rehab, samt HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor samt del av mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och 
HSLs bilkostnader. Avgifter från vård- och omsorgstagare för hjälpmedelsabonnemang 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

- Hyreskostnader för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende 

- Lokalkostnader inom Vård och omsorg 

• Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor 

- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd 

- Demensteam inkl. demenssamordnare och vårdhund 

- Dagvård SOL (Lyan) inkl. intäkter från vård- och omsorgstagare för transporter 

- Mottagningsteam hemvård 

Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Johannes Häll 

Dnr: VN 000034/2018-700 

 
 

Korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av lägerverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av  
lägerverksamhet i en vecka under sommaren 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lägerverksamhet är en variant av korttidsvistelse enligt LSS 9:6 där vi kan erbjuda en veckas 
sommarvistelse utanför hemmiljön. Denna vecka kommer att planeras i samverkan med delta-
gare på kommunens Dagliga verksamhet. Förvaltningen kommer även att erbjuda detta läger 
för vård och omsorgstagare på våra LSS-boenden och personliga assistansgrupper samt dagtid 
för de som endast har daglig verksamhet.  Veckan kommer att finansieras utav egenavgifter 
och stimulansmedel.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun erbjuder i dagsläget ingen lägerverksamhet till personer som tillhör mål-
gruppen LSS. Tidigare år så har personer tillhörande Båstads kommun ansökt om och fått be-
viljat olika former av lägerverksamheter. De senaste åren har personer tillhörande LSS fått 
avslag på sina ansökningar då det finns ett nytt prejudikat från högsta domstolen som kortfat-
tat säger att har verksamheten inte ordnas i samråd med kommun så ska det inte beviljas. I 
uppdrag psykisk hälsa så har man bland annat uppmärksammat gruppen unga inom LSS som 
är extra utsatta för psykisk ohälsa. Ett sätt att göra det bättre för denna målgrupp är kunna 
erbjuda möjligheten till en lägervecka i Båstads kommuns regi.  
 
 
Aktuellt 
Vård och omsorg har som ambition att under en vecka i sommar erbjuda en lägerverksamhet 
enligt LSS 9:6 i samarbete med daglig verksamhet, kommunens LSS – boenden och den kom-
munala personliga assistansen. Detta innebär att de som bor på kommunens LSS-boenden eller 
har personlig assistans kan utan bistånd ta med sig sitt personalstöd till lägerveckan, samt att 
kommunens dagliga verksamhet flyttar ut sin verksamhet till lägergården. Utöver detta så fö-
reslår förvaltningen att lägret ska kunna erbjudas som bistånd enligt LSS 9:6. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att skapa fler verksamheter för denna målgrupp i Båstads kommun så är vi med och 
bidrar till ett mer inkluderande samhället.  
 

Verksamhet 
Genom att erbjuda detta läger kommer vi att få fler nöjda vård och omsorgtagare som får en 
härlig sommarupplevelse och en positiv bild av Båstads kommun. Utöver detta så skapar vi en 
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möjlighet för ett antal deltagare på daglig verksamhet att arbeta med planering och innehåll för 
lägret under hela våren och sommaren.  
 

Ekonomi 
Veckan kommer att finansieras utav egenavgifter och stimulansmedel.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Denna lägerverksamhet riktar sig blandannat till  barn, unga vuxna och är tänk att skapa en 
trivsam sommarupplevelse. Detta är en målgrupp som sällan har möjligheten att komma iväg  
på aktiviteter utann att ha med sig sina föäldrar eller andra anhöriga, med detta läger så ger vi 
dem en möjlighet till att lära känna nya personer utanför familjen. 
 
 
 
 
 
 
Vård och omsorg   Vård och omsorg 
Johannes Häll, Enhetschef   Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Enhetschefer inom stöd och omsorg 
Myndighetschef 
 
Samråd har skett med: 
Frida Liljedahl och Åsa Hedin Myndighetsenheten  
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 Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2018-03-13 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: VN 000012/2018-900, KS 000124/2018-903 
 
 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering  
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärende 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda.  
I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunens nämnder.  
 
Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår vård- och omsorgsnämnden en 
rad åtgärder för att hantera uppmärksammade brister.  

 
Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till  
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som  
kommunstyrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och  
mer rättssäker process för ersättningar. För vård- och omsorgsnämnden är  
rekommendationerna att: 
 
 Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad  

som gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

 Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar, 

 Inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till  

utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag och åtgärder 
Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som vård- och omsorgsnämnden kan 
genomföra baserat på granskningsrapporten.  
 

1)  Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är  
förtrogna med regelverket för ersättningar till förtroendevalda. 
 
Förslag på åtgärd 
Vård- och omsorgsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att upprätta en 
utbildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda 
tjänstepersoner. 

 
2)  Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 

Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens in-
terna kontrollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. 
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Stickproverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i  
signaturer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 
 
Förslag på åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande 
arvoden ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer 
formalian. Det kan genomföras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, 
så att beslutsattest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 
 
Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig à jour med  
regelverket vid sitt granskningsmoment. 

 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen. 
 
Samråd har skett med: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 
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Henrik Andersson - Sv: Anhållan om anstånd med att besvara revisionsrapport, rev 000017/2018

Från: Taina Virmalainen
Till: Linda Wahlström
Datum: 2018-02-01 12:45
Ärende: Sv: Anhållan om anstånd med att besvara revisionsrapport, rev 000017/2018
Kopia: Catharina Elofsson;  Henrik Andersson;  Therese Zetterström

Hej!

Efter samtal med Sten Wahlgren meddelas härmed att anstånd med svar på revisionsrapporten 
Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda till den 11 april 
2018 beviljas.  

Med vänliga hälsningar
Taina Virmalainen
Överförmyndarhandläggare/koordinator 

taina.virmalainen@bastad.se
Direkt: 0431-777 45
Webb: http://www.bastad.se
Postadress: Båstads kommun, 269 80  BÅSTAD
Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad

>>> Linda Wahlström 2018-01-31 13:46 >>>
REV 000017/2018 -912

Till kommunrevisionen:

Kommunstyrelsen, myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden 
anhåller om anstånd med att besvara revisionsrapporten "Granskning av kommunens hantering av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda" till den 11 april 2018. Detta med anledning av fastställd 
mötesplanering för styrelsen och nämnderna.

Enligt uppdrag

Sida 1 av 2

2018-02-01file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A730BE9BASTAD-AD...

Dnr: VN 000012/2018-900
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Linda Wahlström
Huvudregistrator/nämndsekreterare
Kommunkontoret/kansliet

E-post: linda.wahlstrom@bastad.se
Direkttfn: 0431-770 04
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

Sida 2 av 2

2018-02-01file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A730BE9BASTAD-AD...
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2018-01-15 
Handläggare 

Sten Wahlgren 
Vårt dnr 
REV 000017 /2017 -912 

1 (1) 

Till 
Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 
Vård- och omsorgsnämnd 
Utbildningsnämnd 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroende
valda 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kom
munstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämn
den samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas 
till förtroendevalda. 

Utifrån genomförd stickprovskontroll bedömer vi att granskade nämnder måste tydliggöra 
vem som har rätt att beslutsattestera utbetalningar av arvoden och ersättningar. Beslutsat
testering av en överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av under
ordnad. Politikers utgifter/arvoden/ersättningar bör även beslutsattesteras av annan politi
ker och inte av en tjänsteman. Slutligen bör granskade nämnder stärka sin kontroll för att 
undvika att ofullständiga underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar skickas för 
utbetalning till HR-servicecenter i Helsingborg. 

Kommunens demokratiberedning hade vid granskningstillfället uppdraget att arbeta fram 
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Det nya förslaget ska beslutas under hösten 2018 
och ska gälla för perioden 2019-2022. Vi ställer oss positiva till förslaget att man förtydligar 
vad som gäller vid attestering samt vid utbetalning av förlorad arbetsförtjänst till egenföre
tagare. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 
Revisorerna önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta utifrån de be
dömningar och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2018-03-29. 

På u pdrag av revisorerna i Båstads kommun 

ahlgren 
Revisionens ordför 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

Dnr: VN 000012/2018-900
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommun
styrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämnden 
samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till 
förtroendevalda. 

Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder bör stärka sin styrning och kon
troll av utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Vi grundar vår bedöm
ning på bland annat följande iakttagelser: 

Kommunens arvodesreglemente fastställer när förtroendevalda har rätt att få ersättning. 
En del intervjuade uppfattar reglemente och tillhörande anvisningar som mycket otydliga. 
Årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående an
mälan från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den 
förtroendevalda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta. 

1>- Det finns olika uppfattningar om vem som ska beslutsattestera underlaget innan utbetal
ning. 

~ Beslutsattesteringen regleras inte politiskt i beslutade attestordningar. Beslutsattestering 
uppfattas som verkställighet och regleras av ekonomikontorets kodplan. Enligt kodplanen 
har kanslichefen ansvar för utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte att beslut om utbetalning av 
arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till tjänstemannanivå. 
Kommunstyrelsen har beslutat om att granska kontrollpunkten "Utbetalning av ersätt
ningar till förtroendevalda" inom ramen för intern kontroll 2017. 
Stickprovskontrollen visar bland annat att en del underlag inte är undertecknade av den 
enskilda förtroendevalda som begär ersättning och i en majoritet av stickproven framgår 
inte den ekonomiska ersättningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

~ till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

~ säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska för
måner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda med funktionshinder har rätt 
till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag och de 
förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader 
för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroende
valda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (>40%). Enligt kom
munallagen ska kommunfullmäktige besluta på vilka grunder som ersättning ska betalas ut. 

I Båstads kommun regleras arvodena av arvodesreglementet för förtroendevalda antaget av 
kommunfullmäktige 26 november 2014. Lagstiftningen ställer krav på att offentliga medel 
hanteras på ett betryggande sätt och att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig. 
En otillräcklig styrning och kontroll avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
kan riskera att skada förtroendet för kommunen. De förtroendevalda revisorerna har med 
bakgrund av detta beslutat att genomföra en granskning av hanteringen av arvoden och er
sättningar till förtroendevalda. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om granskade nämnder har en tillräcklig styrning och 
kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till förtroendevalda. I granskningen besva
ras följande revisionsfrågor: 

~ Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut 
till förtroendevalda politiker? 

~ Finns det tydliga regler som anger hur arvodet till förtroendevalda politiker ska beräk
nas? 

Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och en stickprovskontroll. 
Intervjuer har genomförts med kanslichef på kommunkansliet samt med respektive nämnd
sekreterare. Viss avstämning har även genomförts med ekonomichefen. Stickproven har 
valts utifrån ett slumpmässigt urval där underlag avseende sammanträdesarvoden och er
sättningar granskats mot genomförda utbetalningar. Utöver det har två frågeställningar 
skickats ut till ordinarie ledamöter i granskade nämnder. 

Granskningen avser kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Samtliga intervjuade har beretts till
fälle att faktagranska rapporten. Granskningen är genomförd september 2017 - november 
2017 och baseras på gällande lagstiftning. 

Kommunens demokratiberedning har vid granskningstillfället i uppdrag av kommunfullmäk
tige att arbeta fram ett nytt förslag till arvodesreglemente. Granskarna har tagit del av nuva
rande förslag, som enligt de intervjuade kan komma att arbetas om under 2018. Det nya för
slaget ska enligt uppgift beslutas om senast hösten 2018 och kommer att gälla för perioden 
2019-2022. Granskarna ställer sig positivt till nuvarande förslag att kommunen förtydligar vad 
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som gäller vid attestering av underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar, samt utbe
talning av förlorad arbetsförtjänst till egenföretagare. 

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

ll> Kommunallagen 4 kap 12-15b §§samt 6 kap. 34 § 

Arvodesreglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26, § 168 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning 
betalas ut till förtroendevalda politiker? 

3.1.1. Iakttagelser 

Regler för arvoden och ersättningar 
Kommunens arvodesreglemente1 fastställer när förtroendevalda har rätt till ersättning. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för bl.a. sammanträde med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, konferenser, 
presidiemöten och överläggning med myndighet eller organisation. Enligt reglementet ska 
kommunen endast betala ut ersättning för de uppdrag som definieras som förtroendeupp
drag enligt kommunallagens mening. Kommunfullmäktige har i sitt reglemente fastställt vad 
som gäller för bland annat årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode. Samtliga 
av kommunens arvoden och ersättningar presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. 

Årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående anmälan 
från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den förtroende
valda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare via en blankett. Blanketter för utbetalning av arvoden och ersättningar 
finns på kommunens hemsida eller kan överlämnas av respektive nämndsekreterare vid be
gäran. 

En första granskning ska genomföras av nämndsekreteraren. Granskningen syftar till att sä
kerställa att blanketten är korrekt ifylld och att rätt dokumentation kopplat till ersättningsan
språket bifogats. Nämndsekreteraren ska enligt de intervjuade även säkerställa att blanket
ten är undertecknad av den förtroendevalda. Därefter lämnas underlaget över för beslutsat
testering. När underlaget är beslutsattesterat scannas det in och skickas, tillsammans med 
tillhörande underlag, till HR-servicecenter i Helsingborg. 

I samband med intervjuerna framgår det att det har hänt att fel ersättningsanspråk betalats ut 
till förtroendevalda. Enligt de intervjuade har fel uppstått exempelvis genom att lönespecia
listerna på HR-servicecenter missuppfattat kommunens reglemente för arvoden och genom 
utebliven kommunikation/uppföljning av oklarheter med kommunens ansvariga tjänstemän. 
Vid felutbetalning regleras detta oftast genom att kommande arvoden hålls inne. Enligt upp
gift har det även hänt att en faktura skickats ut för att reglera skulden. 

Enligt uppgift får kommunen ingen återkoppling från HR-servicecenter vid utbetalning av er
sättningsanspråk. Felaktiga utbetalningar kan uppmärksammas i samband med intern kon
troll. Det genomförs dock inte någon annan löpande kontroll eller uppföljning av att rätt er
sättningsanspråk utbetalats. Systemet bygger på att respektive förtroendevald återkopplar 
och uppmärksammar eventuella fel vid utbetalning. 

Enligt reglementet ska ersättningsärenden där det råder oenighet prövas av kommunstyrel
sen. Saknas det uppgifter i underlaget ska blanketten skickas tillbaka till ansvarig nämndsek
reterare som ansvarar för komplettering. 

1 KF 2014-11-26, § 168 
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I samband med granskningen framgår att det finns en osäkerhet kring vad som ingår i kom
munens fasta arvode, dvs. om och i så fall när den förtroendevalda har rätt till annat arvode 
eller ersättning utöver det fasta arvodet. I reglementet framgår följande skrivning avseende 
fast arvode: 

"Fast arvode enligt dessa bestämmelser, §§ 3-4, utgår endast för huvuduppdraget. Dvs. en
skild förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott 
eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast arvode såsom ledamot i samma organ 
eller såsom ordförande i utskott." 

Enligt tillämpningsanvisningarna, KS 2017-04-05 § 92, har den förtroendevalde ledamoten 
som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott eller revisionen rätt till 
ett fast arvode. 

Det framgår inte något ytterligare förtydligande av vad som ingår eller inte ingår i det fasta 
arvodet. I samband med att granskarna efterfrågat ytterligare förtydliganden kring det fasta 
arvodet har en av nämndsekreterarna förklarat att termen fast arvode används som ett 
sammantaget begrepp för årsarvode och begränsat arvode. Enligt uppgift är det i detta fall 
ingen skillnad mellan fast arvode och årsarvode. Definitionen av årsarvode tydliggörs i bilaga 
2. 

Roll- och ansvarsfördelning 
I samband med granskningen har det framkommit att det råder olika uppfattningar kring vem 
som ska beslutsattestera underlaget innan utbetalning av arvoden och ersättningar. En del 
intervjuade uppger att det är ordförande i nämnden som ska beslutsattestera samtliga er
sättningsanspråk för sin nämnd. Andra intervjuade uppger att det är kanslichefen. 

I tillämpningsanvisningarna framgår att ersättningar till förtroendevalda regleras av respek
tive nämnds reglemente som ska tydliggöra att det är ordförande som innehar det ekono
miska ansvaret för respektive nämnd. Enligt tillämpningsanvisningarna ska ordförandes roll 
bekräftas genom att denne attesterar ersättningsblanketterna. I granskade reglementen 
framgår dock inte någon skrivelse kopplat till utbetalning av arvoden och/eller ersättningar till 
förtroendevalda. Vi noterar dock följande skrivning i tillämpningsanvisningarna: 

"Förr skötte ordförande attesteringen av ersättningsanspråk. Detta har med åren flyttats över 
till förvaltningen. Eftersom ersättningsanspråkens ansvar flyttas till ordförande så är det lo
giskt att attesteringen sker av denne. Ersättningsanspråk lämnas, likt tidigare, till organets 
sekreterare för granskning innan attestering." 

Vi tolkar ovanstående stycke som att skulle vara ordförande som ansvarar för att attestera 
ledamöters ersättningsanspråk. Med syfte att bringa klarhet i roll- och ansvarsfördelningen 
har granskarna efterfrågat nämndernas attestordningar och delegationsordningar. De inter
vjuade uppger att det är otydligt om attestordningar reglerar beslut om utbetalning av arvo
den. Genom en nämndsekreterare har tjänstemän på ekonomikontoret svarat att kommunen 
inte använder sig av politiskt beslutade attestordningar utan ser beslutattestering som verk
ställighet. Enligt tjänstemännen redogörs vilken tjänsteman som ansvarar för vilket ekono
miskt ansvarsområde i ekonomikontorets s.k. kodplan. Av detta underlag framgår att kansli
chefen ska beslutsattestera utbetalningar gällande arvoden och ersättningar, samt att en av 
nämndsekreterarna är ansvarig fakturalots/konterare. 

I samband med granskningen har vi kontaktat ekonomichefen som vidarebefordrat kommu
nens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, som denne refererar till som 
kommunens attestreglemente. Reglementet reviderades senast av kommunfullmäktige i 
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mars 1993. I reglementet framgår bl.a. att attestmoment inte får utföras av den som själv ska 
betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot betalningen från kom
munen. Slutligen framgår att varje nämnd ska upprätta en aktuell attestförteckning och un
derrätta ekonomikontoret om vilka personer som utsetts till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Eventuella förändringar ska meddelas löpande. I samband med granskningen har 
vi inte fått oss tillhanda förteckningar liknande de som hänvisas till i reglementet för kontroll 
av ekonomiska transaktioner. I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte heller 
att beslut om utbetalning av arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till en 
tjänsteman. 

Intern kontroll 2017 
Inför 2017 beslutade ingen av de granskade nämnderna om någon kontrollpunkt inom intern 
kontroll som kan kopplas till hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I 
samband med intervjuerna framgick dock att kommunstyrelsen i efterhand beslutat om att 
lägga till kontrollpunkten "Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda" KS 2017-01-11, i 
sin internkontrollplan 2017. Kontrollen innebär granskning av tre stickprov på sökt ersättning 
som kontrolleras tre månader efter att den lämnats in till kommunkontoret. En kontroll av att 
den sökta ersättningen är utbetalad och överensstämmer med sökt belopp ska genomföras 
fyra gånger under 2017. Kontrollerna ska dokumenteras och sparas i en särskild pärm. I 
samband med intervjuerna fick granskarna tillgång till resultatet av den första kontrollen. Inga 
avvikelser rapporterades i samband med den första stickprovskontrollen. 

Enligt de intervjuade formaliseras inte nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser vilket gör 
att vi inte vet om risker gällande ersättningar till förtroendevalda har övervägts inför framta
gande av nämndernas internkontrollplaner 2017. 

Utbildningsinsatser 
Enligt kommunens tillämpningsanvisningar ska insatser göras för att informera samtliga för
troendevalda om arvodesreglerna under mandatperioderna. I samband med granskningen 
har två frågor skickats ut via e-post till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen, myndighets
nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden: 

1) Har du fått erbjudande om eller fått information om arvodesreglerna i Båstads kommun 
någon gång under innevarande mandatperiod? 

2) Upplever du att arvodesreglementet med tillämpningsanvisningar är tydliga i Båstads 
kommun? 

Frågeställningen har endast skickats ut till de ledamöter som på kommunens hemsida angivit 
sin e-postadress (35 ledamöter). Svar har inkommit från 21 ledamöter. Det innebär en svars
frekvens på 60 %. Det första utskicket har följts upp av två påminnelser till de ledamöter som 
inte inkommit med svar. Granskarna avser inte dra några definitiva slutsatser från statistiken, 
men ser att det är viktigt att lyfta fram de förtroendevaldas svar på frågorna. Svaren redogörs 
i figur 1 och figur 2 nedan. 
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Av figur 1 framgår att 9 av 21 (43 %) förtroendevalda ledamöter svarat att de fått ett erbju
dande om eller fått information om arvodesreglerna någon gång under innevarande mandat
period. 12 av 21 (57 %) förtroendevalda uppger att de inte fått information om reglerna. En
ligt de intervjuade informerades samtliga förtroendevalda om vad som gäller vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar vid mandatperiodens början. Därefter genomfördes ett omval i 
Båstads kommun. Efter omvalet har det inte genomförts några fler informationstillfällen, vilket 
enligt uppgift kan förklara att en del förtroendevalda svarat "nej" på fråga 1. 

Av figur 2 framgår att 6 av 21 (29 %) förtroendevalda upplever att reglemente med tillämp
ningsanvisningar är tydliga. Tre (14 %) förtroendevalda uppger att de är osäkra eller delvis 
håller med, medan 12 av 21 (57 %) uppger att reglemente och anvisningar inte är tydliga. I 
svaren till granskarna återfinns bl.a. följande skrivningar avseende tydligheten i gällande reg
lemente och tillämpningsanvisningar: 

"Jag anser att reglerna inte är klockrena." 

"Jag upplever reglerna som tydliga med 
ett undantag och det gäller förlorad ar
betsinkomst. Jag är osäker på vad som 
gäller här." 

"Visst har jag någon gång varit osäker på 
vad som gäller - speciellt vid resor på 
kommunala uppdrag!" 

"Reglerna är omöjliga att efterleva för egenfö
retagare när det gäller förlorad arbetsinkomst. 
De är utformade utifrån att man är anställd och 
därmed kan få intyg från arbetsgivare." 

"Skulle kunna vara tydligare. Vid vilka möten 
kan man begära kompensation för förlorad 
arbetsinkomst?" 
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3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att granskade nämnder kan stärka sina rutiner och kontroller för utbetalning av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Det är positivt att kommunstyrelsen, genom ett 
tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar till förtroendevalda inom 
ramen för arbetet med intern kontroll 2017. 

Granskningen omfattas inte av att utreda huruvida kommunens beslutsattestering är ända
målsenlig eller inte. Det finns dock indikationer på att granskade nämnder bör se över roll
och ansvarsfördelningen och tydliggöra vad som gäller vid beslutsattestering vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden bör inför kom
mande års arbete med intern kontroll överväga de risker som kan kopplas till gransknings
området inför beslut om nämndernas respektive internkontrollplaner. 

Slutligen vill vi uppmärksamma och belysa det faktum att fler än hälften av de svarande le
darmötena uppger att de varken fått information om arvodesreglerna eller upplever att gäl
lande styrdokument är tydliga avseende arvoden och ersättningar. Det finns därmed ut
rymme för de granskade nämnderna att stärka informationsinsatserna riktade till de förtroen
devalda om arvodesreglerna. 

3.2. Finns det tydliga regler som anger hur arvode och ersättningar till förtroende
valda politiker ska beräknas? 

3.2.1. Iakttagelser 

Ersättningen för sammanträden är enligt fastställda regler 145 kronor per timme. I samband 
med sakgranskningen har det dock tydliggjorts att de befintliga reglerna inte tar hänsyn till en 
årlig uppräkning. Enligt uppgift ska ersättningen för sammanträden för nuvarande vara 154 kr 
per timme. Ett timarvode om maximalt 10 timmar kan betalas ut per dag2

• Undantaget är 
kommunfullmäktiges sammanträden där ersättningen är 400 kronor per sammanträde. 

De ersättningsnivåer som framgår av reglementets bilaga är sammanträdesarvode, förlorad 
arbetsinkomst, förlorad semesterförmån, barntillsynskostnader samt ersättning till personer 
med funktionsnedsättning. Vi noterar att det inte framgår hur reseersättningen, som exem
pelvis km-ersättning, ska beräknas. Enligt de intervjuade är det otydligt vad som gäller vid 
beräkning av km-ersättningar. I samband med sakgranskningen tydliggörs att kostnader för 
resor till och från sammanträden ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare enligt det kommunala reseavtalet. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen 
anges i blanketterna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna 
detta. 

En annan beräkning som beskrivs som otydlig är beräkning av ersättning för förlorad ar
betsinkomst till förtroendevalda utan anställningsförhållande. Enligt reglementet har de för
troendevalda som inte har något anställningsförhållande eller de som kan visa att en ar
betsinkomst förlorats, rätt till en schablonersättning. Enligt de intervjuade finns tre beräk
ningsgrunder för schablonersättning. Dessa tre beräkningar framgår dock inte av reglemen
tet. 

2 Undantaget från maximerat arvode per dag är valförrättare i samband med val. 
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De olika arvodena och ersättningarna, inklusive belopp/beräkning, som de förtroendevalda i 
Båstads kommun har rätt till presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 2. 

3.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i de flesta hänseenden finns tydliga regler som anger hur arvoden 
och ersättning till förtroendevalda ska beräknas. Kommunstyrelsen bör dock i gällande reg
lemente förtydliga vad som gäller vid beräkning av km-ersättning. Vidare finns det utrymme 
för ett förtydligande kring vad som gäller vid förlorad arbetsinkomst för de förtroendevalda 
som inte har något anställningsförhållande. 

Det blir tydligt i samband med intervjuer att det inte alltid är självklart hur en del av ersätt
ningarna ska beräknas. Vi rekommenderar därför granskade nämnder att identifiera de tjäns
temän som upplever att det är otydligt och därefter stärka informationsinsatserna till berörda. 

3.3. Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

3.3.1. Iakttagelser 

I samband med granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll. Syftet har varit att, i det 
urval vi granskat, övergripande bedöma om rätt arvode eller ersättning betalats ut till den 
förtroendevalda. I kontrollen har granskarna efterfrågat det material som ansvariga tjänste
män scannat och skickat in till HR-servicecenter i Helsingborg. De bedömningar som gjorts i 
samband med stickprovskontrollen utgår från kommunens reglemente och regler för arvoden 
till förtroendevalda. 

Inför kontrollen av utbetalda sammanträdesarvoden har granskarna efterfrågat en kopia av 
aktuell sammanträdeslista, justerat protokoll samt ett utdrag av kommunens utbetalningar av 
sammanträdesarvoden för granskad period. Informationen i sammanträdeslistan har kontrol
lerats mot justerat protokoll för att säkerställa att de ledamöter som uppges ha deltagit vid 
sammanträdet även framgår som deltagande i justerat protokoll. Därefter har en avstämning 
mot erhållen sammanställning av utbetalningar av sammanträdesarvoden gjorts. 

Kontrollen av sammanträdesarvoden har begränsats till perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Ett slumpmässigt urval har gjorsts utifrån de sammanträden som respektive nämnd haft un
der denna period. 

Tabell 1 - Kommunstyre/sen 

Datum för Närvaro Antal timmar 
Avstämning mot Beslutsattesterad av 

sammanträde utbetalning 

2017-03-15 ..; ..; ..; Kanslichef 
2017-04-05 ...J ...J ...J Kanslichef 
2017-06-07 ...J ..; ...J Kanslichef 

Tabe/12 - Myndighetsnämnden 

Datum för Närvaro Antal timmar 
Avstämning mot 

Beslutsattesterad av 
sammanträde utbetalning 

2017-01-19 ..; ..; ..; Kanslichef 
2017-04-27 ..; ...J ...J Kanslichef 
2017-05-18 ..; ...J ...J Kanslichef 
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Tabe/13 - Utbildningsnämnden 

Datum för Närvaro 
sammanträde 

2017-03-14 
"' 2017-05-02 

"' 2017-06-13 
"' 

Antal timmar 

"' 
"' "' 

Tabe/14 - Vård- och omsorgsnämnden 

Datum för 
Närvaro Antal timmar sammanträde 

2017-02-27 
"' "' 2017-04-24 .../ .../ 

2017-08-28 

"' "' 
Kommentar 

Avstämning mot 
Beslutsattesterad av 

utbetalning 

"' 
Kanslichef 

"' 
Ordförande 

"' Ordförande 

Avstämning mot Beslutsattesterad av 
utbetalning 

"' 
Kanslichef 

.../ Nämndsekreteraren 

"' 
Ordförande 

I samtliga tolv stickprov framgår vilka ledamöter som varit närvarande. Detta stämmer även 
överens med justerat protokoll och antalet timmar som sammanträdet pågått. Närvaron har 
bekräftats genom att respektive ledamot signerat sammanträdeslistan och intygat sin när
varo. Kontroll mot utbetalning till förtroendevald har stämt överens i samtliga stickprov. I 8 av 
12 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat utbetalningen. I 3 av 12 stickprov har ordfö
rande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen och i ett stickprov har nämndsekreteraren 
beslutsattesterat utbetalningen. 

Inför kontrollen av utbetalda ersättningar efterfrågade granskarna en sammanställning av 
ersättningar som betalats ut till förtroendevalda under perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Utifrån detta underlag gjordes därefter ett slumpmässigt urval av ersättningarna som be
nämns som förlorad arbetsinkomst, förrättning, ersättning/km (både skattefri och skatteplik
tig). Totalt valdes 30 stickprov ut för kontroll. 

Blanketten för utbetalning av ersättningar och eventuellt tillhörande underlag har i samband 
med kontrollen begärts ut. Underlaget kan exempelvis vara en kopia av ett kvitto som styrker 
utlägget. En första kontroll har gjorts av att rätt ersättning betalats ut, utifrån inlämnad blan
kett och tillhörande underlag. Detta har gjorts genom att beloppet som framgår i blanketten 
har jämförts med erhållen sammanställning av ersättningar som betalats ut till förtroende
valda. Vidare har granskarna kontrollerat att underlaget är undertecknat av den förtroende
valda, samt att underlag bifogats vid ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förrättnings
arvode. Kontroll av underlag är inte applicerbar vid kontroll av utbetalning av km-ersättning. 
Vi har även noterat vem som beslutsattesterat underlaget innan utbetalning. 

Granskarna har inte tagit hänsyn till den person som fått ersättningen utbetald. Det betyder 
att det slumpmässiga urvalet kan innebära att en enskild förtroendevald och dennes utbetal
ningar granskats mer än en gång. 

Tabell 5 - Utbetalning av ersättningar 

Stickprov Form av Ekonomisk ersätt- Bifogat Underskrivet av den Beslutsattesterad av ersättning ning underlag förtroendevalda 

1 Förlorad arbetsin- Framgår inte i blankett -./ -./ Kanslichef 
kom st 

2 Förlorad arbetsin- Framgår inte i blankett -./ -./ Kanslichef 
komst 
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3 
Förlorad arbetsin-

kom st 

4 
Förlorad arbetsin-

komst 

5 
Förlorad arbetsin-

komst 

6 
Förlorad arbetsin-

kom st 

7 
Förlorad arbetsin-

komst 

8 Förlorad arbetsin-
kom st 

9 Förrättnings arvode 

10 Förrättnings arvode 

11 Förrättningsarvode 

12 Förrättningsarvode 

13 Förrättningsarvode 

14 Förrättningsarvode 

15 
Km-ersättning 

(skattefri) 

16 
Km-ersättning 

(skattefri) 

17 
Km-ersättn ing 

(skattefri) 

18 Km-ersättning 
(skattefri) 

19 
Km-ersättning 

(skattefri) 

20 
Km-ersättning 

(skattefri) 

21 
Km-ersättning 

(skattefri) 

22 Km-ersättning 
(skattefri) 

23 
Km-ersättning 

(skattefri) 

24 
Km-ersättning 

(skattefri) 

25 
Km-ersättning 
(skattepliktii:i) 

26 
Km-ersättning 
(skattepliktig) 

27 
Km-ersättning 
(skattepliktig) 

28 Km-ersättning 
(skattepliktii:i) 

29 Km-ersättning 
(skattepliktii:i) 

30 
Km-ersättning 
(skattepliktig) 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

-.J 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

-.J 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

../* 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Ordförande 

-.J -.J Ordförande 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Nämndsekreterare 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Ordförande 

- -.J Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- " Kanslichef 

- " Kanslichef 

- Nej** Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

(Nej* - I detta stickprov stämmer den ekonomiska ersättningen inte överens med ersättningen som enligt kommunens bokföring 
har betalats ut. Kanslichefen** - Denna utbetalning har beslutsattesterats av kanslichefen även om kommunens blankett inte 
använts. Istället har den förtroendevalda lämnat in sitt ersättningsanspråk på ett blankt A4-papper.) 

Kommentar 
Utifrån genomförd stickprovskontroll kan vi konstatera att ekonomisk ersättning inte anges i 
21 av 30 granskade blanketter. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen anges i blanket
terna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna detta. Detta 
uppges vara anledningen till att blanketter skickats till HR-service i Helsingborg utan att er
sättningen angivits. Vi noterar dock att den ekonomiska ersättningen i ett av stickproven som 
avser km-ersättning, där ersättningen faktiskt har angivits, inte stämmer överens med ersätt
ningen som betalats ut enligt kommunens bokföring. 

I samtliga stickprov avseende förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalda undertecknat 
blanketten för utbetalning. Det samma gäller stickproven avseende förrättningsarvode. Där-
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emot avseende km-ersättning har den förtroendevalda inte undertecknat blanketten för utbe
talning i 10 av 16 stickprov. 

I 26 av 30 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat underlaget och i tre stickprov har ord
förande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen. I ett stickprov, avseende förlorad ar
betsinkomst, har nämndsekreteraren beslutsattesterat utbetalningen. 

Slutligen noterar vi att kommunen i ett av trettio stickprov betalat ut ersättning till en förtroen
devald som lämnat in sitt yrkande på ett handskrivet A4-papper, dvs. som inte använt kom
munens blankett för utbetalning. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer stickprovet av sammanträdesarvoden som tillfredsställande avseende närvaro 
samt gällande timredovisningen. Granskade nämnder måste dock tydliggöra vem som har 
rätt att beslutsattestera utbetalning av arvoden och ersättningar. Beslutsattestering av en 
överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av underordnad. Politikers 
utgifter/arvoden/ersättningar bör beslutsattesteras av annan politiker och inte av en tjänste
man. 

Avseende stickprovet av utbetalningar av ersättningar bedömer vi det som tillfredställande 
avseende förtroendevaldas underskrifter vid förlorad arbetsinkomst. 

Det innebär en brist att den enskilde förtroendevalda inte undertecknad underlaget i 10 av 30 
stickprov. Både i arvodesreglementet och tillämpningsanvisningarna tydliggörs att den förtro
endevalda ska underteckna blanketten. 

Att underlag för den ekonomiska ersättningen varken framgår i 21 av 30 granskade stickprov 
eller i arvodesreglemente/tillämpningsanvisningar bedömer vi som en försvårande omstän
dighet i samband med utbetalning. Det är inte rimligt att tjänstemän på HR-service ska göra 
utbetalningar utan att ha fullständiga eller tillräckligt tydliga underlag. 

Slutligen bedömer vi att det genomförts korrekta utbetalningar av arvoden och ersättning i så 
gott som samtliga granskade stickprov. I ett fall, avseende km-ersättning, har en högre er
sättning betalats ut än vad som angivits på inlämnad blankett. 
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4. Bedömning 

4.1. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna bör stärka sin styrning och 
kontroll av utbetalning av arvoden och ersättningar. Vi bedömer det som positivt att kom
munstyrelsen, genom ett tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar 
till förtroendevalda inom ramen för intern kontroll 2017. 

4.2. Revisionsfrågor 
-

Revisionsfrågor ~ -· 

Finns det tillräckliga rutiner och kontroller Nej. Utifrån granskningen är det vår bedömning att kom-
för att säkerställa att rätt ersättning beta- munstyrelsen och granskade nämnder bör stärka sina 
las ut till förtroendevalda politiker? rutiner och kontroller vid utbetalning av arvoden och er-

sättningar till förtroendevalda politiker. 

Finns det tydliga regler som anger hur 
Delvis. Vi bedömer att det i flera hänseenden finns tydliga 
regler som anger hur arvoden och ersättningar till förtro-

arvodet till förtroendevalda politiker ska endevalda ska beräknas. Utifrån intervjuer framgår dock 
beräknas? att det inte alltid är tydligt hur en del av ersättningarna ska 

beräknas. 

Betalas rätt arvoden och ersättning ut till Delvis. I ett av trettio granskade stickprov, avseende km-
de förtroendevalda? ersättning, har en högre ersättning betalats ut än vad som 

angivits på inlämnad blankett. 

4.3. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.. till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

.. till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

.. säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

.. säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

.. inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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Båstads kommun den 13 november 2017 

Anna Hammarsten 
EY 

Malin Lundberg 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
Kanslichef, kommunkansliet 
Nämndsekreterare, kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 
Nämndsekreterare, vård- och omsorgsnämnden/kommunstyrelsen (t.o.m. mars 2018) 
Nämndsekreterare, utbildningsnämnden 

Medverkat vid intervjuerna 
Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 
lngmar Jönsson, förtroendevald revisor 

Dokument 
Arvodes reglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26 § 168 
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, reviderad senast av kommunfullmäk
tige 1993-03-24, § 35 
Tillämpning och tolkning av arvodesreglemente, KS 2017-04-05 § 92 
Rutinbeskrivning av begäran om ersättning för förtroendevalda, 2016-12-02 
Reglemente för kommunstyrelsen, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet), KF 2017-04-19 § 74 
Reglemente för utbildningsnämnden, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KF 2014-12-17 § 211 
Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2017-06-07 § 173 
Delegationsordning för myndighetsnämnden, MN 2016-10-13 § 120 
Delegationsordning för utbildningsnämnden, UN 2016-06-30 § 82 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, VN 2015-01-02 § 3 
Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2017, KS 2017-01-11 § 19 
Myndighetsnämndens intern kontrollplan 2017, MN 2016-12-15 § 141 
Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2017, UN 2017-06-13 § 56 
Vård- och omsorgsnämndens intern kontrollplan 2017, VN 2016-12-12 § 117 
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Bilaga 2 -Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
Båstads kommun 
Tabe/11 - Arvoden till förlroendevalda, Båstads kommun 

Arvode/ersättning Kommentar Belopp på arvodet 

Förtroendevalda som fullgör Kommunstyrelsen, ordf. 609 960 kr/år 
uppdrag på heltid har rätt till m.fl. (100%) 

Årsarvode ett årsarvode med belopp De årsarvoderade har rätt till ledighet i 32 da-
som kommunfullmäktige gar/år. 
beslutat om. 

Kommunfullmäktige: ordf. 30 498 kr/år (5%) 
demokratiberd. + grupple-
dare 

Kommunstyrelsen (presi- 152 490 kr/år (25%) 
dium + KSau ledamot) 

Förtroendevalda som fullgör 
Utbildningsnämnden 
Ordf. 121 992 kr/ år 

sina uppdrag på mindre än Vice ordf. (20%) 
Begränsat arvode 

40 % av heltid har rätt till 18 298 kr/år (3%) 
begränsat arvode i den ut- Vård- och omsorgsnämn-
sträckning som kommunfull- den 
mäktige beslutat om.* Ordf. 121 992 kr/ år 

Vice ordf. (20%) 
18 298 kr/år (3%) 

Myndighetsnämnden 
Ordf. 91 494 kr/år (15%) 
Vice ordf. 18 298 kr/år (3%) 

För sammanträde utgår Kommunstyrelsen och övriga nämnder: 145 kro-
arvode med belopp per nor/timme. 
timme som kommunfullmäk-
tige beslutat om. Den förtro- Maximalt arvode/dag = timarvode x 10 timmar. 
endevalda kan få ersättning 

Sammanträdesarvode 
för restiden som uppstått 
med anledning av samman-
trädet. Den förtroendevalda 
kan även få arvode för ned-
lagd tid .avseende praktiska 
förberedelser i anslutning till 
sammanträdet. 
En borgerlig förrättare har 1000 kronor/begravning 

Arvode vid borgerliga 
utöver eventuellt arvode rätt 500 kronor/namngivning 

förrättningar 
till reseersättning och ersätt- Till borgerlig vigselförrättare utgår inget kommu-
ning för förlorad arbetsin- nalt arvode. 
komst. 
Förtroendevalda som har Begränsas till månadsinkomst motsvarande kom-
anställning har rätt till ersätt- munstyrelsens ordförande. 
ning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst, med högst det Ersättning per timme 

belopp som kommunfullmäk- Månadsarvode kommunstyrelsens ordförande 

Förlorad arbetsin- tige beslutat om. Förtroen-
165 timmar 

komst devalda som inte har något Maximalt utbetalas för ersättning för förlorad ar-
anställningsförhållande (ex- betsinkomst för 8 timmar/dag med timbelopp enligt 
empelvis egenföretagare) ovanstående. 
har rätt till en schabloner-
sättning. 
Förtroendevalda som inte Verifierat belopp 

Förlorad pensions-
fullgör uppdrag på heltid och Förlorad semesterersättning är maximalt 13% 
som på ett för kommunen Schablonberäknat belopp 

förmån 
godtagbart sätt kan påvisa Procentpåslag på 13% på utbetald ersättning för 
faktisk förlust av förlorad förlorad arbetsinkomst. 
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tjänstepension i ordinarie 
sysselsättning kompenseras 
för denna förlust. Begäran 
om ersättning ska göras 
senast vid utgången av april 
månad året efter det år för-
lusten hänför siQ till. 
Förtroendevalda har rätt till Samma belopp som för förlorad arbetsinkomst. 
ersättning för styrkt förlorad 
semesterförmån med högst 
det belopp kommunfullmäk-

Förlorad semester-
tige beslutat om. Förtroen-

förmån 
devalda som kan visa att 
semesterförmånen faktiskt 
påverkats men inte på vilket 
sätt (ex. egenföretagare), har 
rätt till en schablonersätt-
ninQ. 

Tabell 2 - Ersättning för kostnader, Båstads kommun 

Ersättning för kostnad Kommentar Belopp på arvodet 

Kostnader för resor till och från sam-
manträden eller motsvarande ersätts 
enligt de grunder som fastställs för 

Reseersättning 
kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet. Traktamente 
utgår vid sammanträde eller förättning 
utom kommunen enligt kommunens 
resereQlemente. 
Ersättning betalas för kostnader som 30 kr/timme. 
uppkommit till följs av deltagande vid Maximalt 120 kr/dag. 
sammanträde eller motsvarande för 
vård och tillsyn av barn som vårdas i 

Barntillsynskostnader den förtroendevaldas familj och som 
under kalenderåret inte hunnit fylla 12 
år. Ersättning betalas inte för tillsyn, 
som utförs av egen familjemedlem 
eller annan närstående. 
Ersättning betalas till den förtroende- Särskilda kostnader till förtroen-
valda med funktionsnedsättning för de devalda personer med funktions-
särskilda kostnader som uppkommit till nedsättning maximalt 200 kr/dag. 
följd av deltagande vid sammanträden 

Personer med funktionsned-
eller motsvarande och som inte ersätts 

sättning 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för 
t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handling-
ar. Ersättning betalas dock med högst 
belopp som kommunfullmäktige beslu-
tat om. 
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Henrik Andersson - Vd: SV: Svar på kravskrivelse 2017 /057364 

Från: Henrik Andersson 
Till: Erruna Pihl 
Datum: 2018-03-15 15:08 
Ärende: Vd: SV: Svar på kravskrivelse 2017/057364 

Klicka för att lägga till en signatur 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

J.01~ -03- 1 6 
Dn .!.(..Q.Q.Qf..f .±/ 
~2/..'t.: ... = .. 1:.0.Q 

> > > < Helena.Eneroth@av.se > 2018-03-13 11:11 > > > 

Sida 1 av 3 

För begäran om förlängd svarstid mailar ni frågan till arbetsmiljoverket@av.se , anger ärendets 

nummer och anledningen till att ni vill ha förlängd svarstid. Jag, som inspektör, har möjlighet att 
bevilja högst en månad, annars är det ett chefs beslut. 

Vänligen 

Helena Eneroth 

Arbetsmiljöinspektör 

Arbetsmiljöverket 

Enheten för region syd 
112 79 Stockholm 
Växel : 010-730 90 00 
Direkt: 010-730 9182 
Arbetsmi ljoverket@av.se 

www.av.se 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 

Från: Emma Pihl [mailto:emma.pihl@bastad .se] 

Skickat: den 13 mars 2018 10:37 
Till: Eneroth, Helena <Helena.Eneroth@av.se> 

Ämne: Sv: Svar på kravskrivelse 2017 /057364 

Hej! 

Tack för förtydligande. 

Går det att begära anstånd till 26/3 då Vård och omsorgsnämnden vill besluta om svaret och det är 

vårt nästa ordinarie tillfälle för vård- och omsorgsnämnden? 

MVH 

Emma Pihl 
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Emma Pihl 

Vård och omsorgschef 

Vård och omsorg 

ll1:I BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bas ta cl .se 

emma.pihl@bastad.se 

Direkt: 0431-77039 

Växel: 0431-77000 

Webb: www.bastad.se 

Postadress: Båstad kommun, 

269 80 Båstad 

Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad 

> > > < Helena.Eneroth@av.se > 2018-03-13 10:21 > > > 
Hej Emma, 

Jag har tagit del av ett svar på lnspektionsmeddelande i ärende 2017 /057364. 

Sida 2 av 3 

Tiden för när ni ska ha svarat oss har inte gått ut, men då jag redan har läst ert svar en första gång vill 
jag bara hjälpa er med ett förtydligande så att ni förstår vad som förväntas av er under respektive 
kravpunkt. Ert svar innehåller framför allt era tankar om hur ni framgent tänker uppfylla de ställda 
kraven. Men datumet 23/3 2018 som anges i lnspektionsmeddelandet är datumet för när ni ska vara 
klara med de ställda kraven. 

Kravpunkt 1- Ni ska redovisa vilka åtgärder ni har vidtagit efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet för att säkerställa att rutinerna nu är kända och efterlevs. 

Kravpunkt 2 - Ni ska redovisas vilka åtgärder som ni har vidtagit efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet avseende hur ni har tillfört kunskaper, befogenheter, resurser till de som 
har uppgifter i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Ni ska vidare redovisa vilka sakkunniga som ni har 
anlitat när ni uppfyllde kravpunkten. 

Kravpunkt 3 - Ni ska upprätta och skicka in verksamhetsanpassade rutiner för Vård och Omsorg 
avseende Äldreomsorgen vad gäller undersökningar och riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner 
och kontroll. Kravpunkten anger också att ni måste beskriva rutiner för minst de uppräknade 
riskområdena . 

Kravpunkt 4 - Ni ska redovisa hur ni har gått tillväga när ni, efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet, utbildade er personal enligt vad som anges i kravpunkten. Ni ska vidare 
redovisa vilka sakkunniga ni anlitade när ni uppfyllde kravet. 

Kravpunkt 5 - Ni ska upprätta och skicka in rutinen som beskrivs i kravet. 

Kravpunkt 6 - Ni ska redovisa hur ni har gått tillväga när ni, efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet, utbildade er personal enligt vad som anges i kravpunkten. 

Kravpunkt 7 - Ni ska upprätta och skicka in rutinen som beskrivs i kravet. 
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Kravpunkt 8 - Ni ska redovisa hur ni har gått tillväga när ni, efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet, utbildade er personal enligt vad som anges i kravpunkten. 

Sida 3 av 3 

Kravpunkt 9 - Ni ska, i samband med uppföljningen kunna uppvisa samtliga förteckningar över 
kemiska produkter som hanteras inom Äldreomsorgens olika arbetsplatser, inklusive ordinära 
boenden. Se laghänvisningen för att veta vad som ska finnas med i en sådan förteckning. Ni ska vidare 
ta fram Säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt och förvara dessa i närhet till riskkällan. 

Kravpunkt 10 - Ni ska redovisa hur ni har gått tillväga när ni, efter att ni mottog 
lnspektionsmeddelandet, utbildade er personal enligt vad som anges i kravpunkten . 

Vänligen 

Helena Eneroth 
Arbetsmiljöinspektör 

Arbetsmiljöverket 
Enheten för region syd 
112 79 Stockholm 
Växel : 010-730 90 00 
Direkt: 010-730 9182 
Arbetsmiljoverket@av.se 

www.av.se 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Avdelningen för inspektion 

Helena Eneroth, 010-730 9182 
arbetsmiljoverket@av.se 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning 

2017-11-24 2017/057364 

BÅSTADS KOMMUN 
VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH 
OMSORG 
269 80 BÅSTAD 

Resultatet av inspektionen 7 november 2017 

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

212000-0944 
BÄST AD KOMMUN, VO VÅRD OCH OMSORG 
V ÅNGA VÄGEN 2, BÅSTAD 
25 och 26 oktober, 7 november 2017 
Emma Pihl, VerksamhetschefVård och omsorg 
Kristina Geiger, Kommunchef 
Eddie Grankvist, Ordförande i Vård och 
omsorgsnämnden 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal 
Irene Ebbesson, vice ordförande Vård och 
omsorgsnämnden 
Ola Andersson, HSKO Vision 
Marianne Malm, HR chef 
Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordförande 
Christina Palmkvist Wester, Samverkansansvarig 
Försäkringskassan 
Nils Olof Johansson, arbetsmiljöinspektör 
Helena Eneroth, arbetsmiljöinspektör 

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

Ni ska skicka ett svar till oss 

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

• hur ni har uppfyllt kraven 

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

Sid 

1 (12) 

Dnr: VN 000127/2017-700
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~ARBETSMILJÖ 
(i) VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninq 

2017-11-24 2017/057364 

• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

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

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

INFORMATION 

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

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

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

Brister och krav 

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Brist 

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

Sid 
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., ARBETSMILJÖ tiJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninr:i 

2017-11-24 2017 /057364 

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

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

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

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

Krav 

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

Se 5 och 6 §§ AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

2 Kunskaper, befogenheter och resurser för systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Brist 

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

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninQ 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

2017-11-24 2017 /057364 

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

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

Krav 

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

• 
• 

• 
• 
• 

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

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

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

Se 6 § AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninq 

2017-11-24 2017 /057364 

3 Verksamhetsanpassade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen 

Brist 

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

Krav 

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

ARBETSMILJÖ 2017-11-24 2017/057364 

• VERKET 

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

• 

• 
• 

• 
• 

belastningsergonomiska förhållanden (i samband med tex 
personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning, mathantering) 
riskerna för våld eller hot om våld 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (tex förekomsten av 
ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande arbete, arbetstidens 
förläggning, kränkande särbehandling) 
mikrobiologiska hälsorisker (smitta) 
kemiska hälsorisker i samband med städning (inkl disk och tvätt) 

För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöförhållanden 
ingå: 

• bilkörning och cykling i tjänsten 
• undersökning av arbetsmiljön i ordinära boenden 

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

Av rutinerna ska också framgå att utifrån resultatet av undersökningarna ska 
bedömningar av riskerna för ohälsa och olycksfall göras. Riskbedömningen ska 
dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå dels vilka riskerna är, dels 
om riskerna är allvarliga eller inte. 

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

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

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

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

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Datum 

2017-11-24 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

4 Kunskaper belastningsergonomi och färdigheter förtlyttningsteknik 

Brist 

Vår beteckninQ 

2017 /057364 

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

Krav 

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

• 
• 
• 

• 

lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 
hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, 
vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig 
manuell hantering medför, och 
tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 

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

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

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

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

5 Rutin för introduktion - Äldreomsorgen, hemvård och särskilda boenden 

Brist 

I samband med inspektionsinsatsen berättade ni att ni inom hemvården brukar 
ge sommarvikarier både teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet genom att 
erbjuda en veckas introduktionsutbildning och 3-4 dagars bredvidgång. Ni 
beskrev vidare att uppemot 25% av era sommarvikarier inte har möjlighet att 
delta i introduktionsutbildningen. Ni anställer medarbetare inom hemvården 
och de särskilda boendena under andra delar på året än inför sommaren och det 
varierar hur introduktionen för dessa medarbetare går till. Ni saknar 
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2017-11-24 2017 /057364 

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

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

Krav 

5.1 Ni ska se till att ni har verksamhetsanpassade, skriftliga rutiner som innebär 
att medarbetare och chefer som är nyanställda, vikarier, som återkommer efter 
en längre frånvaro eller har fått nya arbetsuppgifter, får den introduktion och de 
kunskaper som är nödvändig/ a för att klara sitt arbete utan att riskera att 
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
Av rutinerna ska framgå att introduktionen ska anpassas efter arbetstagarens 
förutsättningar och säkerställa att berörd arbetstagare får tillräckliga kunskaper 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Av rutinerna ska vidare framgå att introduktionen ska innefatta information om 
de risker som finns i arbetet samt vilka rutiner och instruktioner som gäller i 
verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Av rutinerna ska också framgå vem som ska göra vad i introduktionens olika 
delar. Rutinen ska dokumenteras skriftligt. 

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

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

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

Brist 

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

Krav 

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

Se 4§AFS1993:02. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

7 Våld och hot- larmrutiner Äldreomsorgen 

Brist 

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

Krav 

7.1 Ni ska åtgärda bristen. 

Se 3 och 7 §§ AFS 1993:02. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

8 Kunskaper om smittrisker - verksamhetsområde Vård och omsorg 

Brist 

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

Krav 

8.1 Ni ska se till att alla inom verksamhetsområde Vård och omsorg som utför 
arbete som kan medföra risker orsakade av smittämnen på arbetsplatsen ska få 
tillräcklig information om dessa risker och hur man ska undvika dem. 
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• god hygienisk arbetsmiljöpraxis, inklusive verksamhetens rutiner för detta 
• hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat material 
• hur man använder säkra produkter för att skydda sig mot stick- och 

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

Se 14 och 22 §§ AFS 2005:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

9 Kemiska arbetsmiljörisker - förteckning, säkerhetsdatablad 

Brist 

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

Krav 

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

b. Ni ska ta fram säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som hanteras i 
verksamheten. 

Se 6 och 7 §§ AFS 2011:19. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

1 O Tillbudsrapportering - kunskaper 

Brist 

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

Krav 

10.1 Tillbudsrapportering - kunskaper 

Ni ska se till att arbetstagarna får kunskaper om 

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

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

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

Se 7 och 9 §§ AFS 2001:01. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

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

Vad är föreläggande och förbud? 

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

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

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

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Helena Eneroth 
Arbetsmiljöinspektör 

Sänd.lista epost 
emma.pihl@bastad.se 
kristina.geiger@bastad.se 
eddie. grankvist@bastad.se 
ingrid.pihlsgard@kommunal.se 
irene.ebbesson@bastad.se 
bo.wendt@bastad.se 
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Datum 
2018-02-14 

Arbetsmiljöverket 

Handläggare 
Emma Pihl 

112 79 Stockholm 
Arbetsmiljoverket@av.se 

Vårtdnr 
VN 000127 /2017-700 

Svar på inspektionsmeddelande, Båstads kommun , 
ert diarienr. 2017 /057364 

Vård och omsorg ser allvarligt på de påpekanden och anmärkningar som Arbetsmiljöverket 
anfört och arbetet har påbörjats med att åtgärda dem inom respektive delområde. 

Vård och omsorg har tillsammans med nämndens ledamöter, enhetschefer och huvud
skyddsombud bearbetat verkets synpunkter och gemensamt tagit fram föreliggande svar. 
Vård och omsorg har även sammanträtt med upphandlad företagshälsovård för bistånd i 
tillämpliga delar av arbetet. 

Det sätt och åtgärder som är aktuella redovisas enligt nedan. 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Båstads kommun har haft övergripande utbildningar avseende systematiskt arbetsmiljö
arbete men resultatet av inspektionen visar att detta inte har nått full effekt. Vård och 
omsorg kommer därför att anordna ytterligare utbildning i grundläggande arbetsmiljö
arbete under senare delen av våren 2018, riktat mot vård och omsorgsverksamhet med de 
specifika behov som finns. Det framkom också i arbetsmiljöverkets inspektion att de rutiner 
som finns på övergripande nivå i kommunen behöver brytas ner för att bättre vara det stöd 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet och detta kommer att ske inom ramen för utbild
ningen. 

Arbetet kring skyddsronder kommer att förstärkas och kommer att innehålla fler delar 
avseende risker i äldreomsorgen, med tydliga krav på uppföljning, bilaga 1. Utbildning kring 
arbetet med skyddsronder kommer att finnas med i ovanstående grundläggande arbetsmil
jöutbildning. Ett led i att säkra att inte samma individer kontinuerligt utsätts för samma typ 
av belastning är att hemvårdsgrupperna och grupperna inom bemanningen på särskilt 

Båstads kommun 

Vård & omsorg 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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boende inte innehåller för få individer utan det blir en rotation på medarbetarna. 
Detta ställs dock ständigt mot kravet på kontinuitet för vård och omsorgstagarna. 

2. Kunskaper, befogenheter och resurser för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen. 

Båstads kommun kommer, som redovisat under punkt 1, att genomföra en internutbildning 
för samtliga berörda chefer inom äldreomsorgen. Att arbeta i vårdtagarnas eget boende 
ställer speciella krav på dem som ska utföra arbetet, med tanke på att varje enskilt hem är 
unikt. Bedömning av arbetsplatsernas beskaffenhet inom hemvården görs av vård- och 
omsorgstagarens kontaktman. Kontaktmannen är den som bäst känner vård och omsorgs
tagarens behov men också förutsättningarna för att bedriva verksamhet i den enskildes 
hem. Dock har det genom inspektionsmeddelandet blivit tydligt att dessa inte har tillräcklig 
kompetens för att genomföra tilldelat uppdrag. 

Den checklista som idag används för systematiskt arbetsmiljöarbete inom hemvården 
kommer att uppdateras för att vara heltäckande, med förklarande texter, bilaga 2. Checklis
tan ska användas till samtliga invånare med beviljade bistånd. Denna förtydligade checklista 
kommer att kompletteras med en riktad utbildning för just kontaktmän. Då det är många 
personer som berörs av utbildningen och verksamheten ska fungera trots stor utbildnings
insats kommer denna utbildning att hållas under hela året 2018. Denna utbildning kommer 
sedan att vara en obligatorisk del av introduktionsmaterialet för nyanställda medarbetare 
som kommer att inneha funktionen som kontaktman. 

3. Verksamhetsanpassade rutiner för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Som redovisat under punkt 1 kommer en utbildning att anordnas där ett delmoment är att 
de centrala övergripande rutinerna verksamhetsanpassas. 

4. Kunskaper i belastningsergonomi och färdigheter i förflyttningsteknik 

Vård och omsorgsverksamheten har medarbetare inom rehabiliteringsområdet och dessa 
har historiskt ansvarat för utbildning inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Ut
bildningen har bedömts av kommunens företagshälsovård att hålla samma standard som 
deras egen. Dock kan noteras att antalet utbildningsplatser varit för lågt inom kommunen 
för att samtliga medarbetare ska ha fullgod utbildning. Under 2018 kommer antalet utbild
ningsplatser att utökas och för 2019 och framåt ska platser garanteras så att alla nya med
arbetare, i introduktionsutbildningen, erhåller utbildning samt att det finns platser för repe
titionsutbildning för berörda befintliga medarbetare. 

Även utbildarna inom rehabiliteringsverksamheten behöver kompletteras i sin utbildning 
för att på ett korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. Några 
medarbetare inom rehabiliteringsverksamheten kommer att få ett utökat uppdrag och 
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erbjudas fortbildning. I denna fortbildning kommer kompetensen säkras för att utfärda lift
körkort till samtliga medarbetare som använder eller kommer att komma att använda lift. 

5. Rutiner för introduktion -Äldreomsorgen, hemvården och särskilt boende 

lntroduktionsutbildning är en grundläggande insats för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö men också hög kvalitet för vård och omsorgstagarna i verksamheten. lntrodukt
ionsutbildning har funnits en lång tid men endast kontinuerligt planerad för sommarvikari
ernas del. Under 2017 sågs dessutom ett delvis nytt fenomen, sommarvikarier anställdes 
under alla sommarmånaderna och inte bara i början vilket medförde att dessa inte fick 
introd u ktionsutbi Id ni ng. 

lntroduktionsprogrammet innehåller de områden som bedöms viktiga för att kunna arbeta 
inom Vård och omsorg, bilaga 3. 

Verksamheten har för 2018 sedan tidigare planerat in minst en introduktionsutbildning vår 
och höst för de nyanställda medarbetare som kommer utanför sommarperioden. Verksam
heten har också planerat in introduktionsutbildningar fortlöpande under sommaren för att 
fånga in alla sommarvikarier. 

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

Hot och våld blir allt mer förekommande i verksamheten. Förekomsten beror på olika 
anledningar och kräver därmed olika förhållningssätt. Verksamheten kommer att ta extern 
hjälp i detta utbildningsmoment, bilaga 4. Det finns medarbetare i verksamheten som tidi
gare haft en fördjupad utbildning i detta men inte har fortbildat sig på många år. Sannolikt 
är det dock en framgångsfaktor att det finns medarbetare med fördjupad kunskap, nära 
den verksamhet som kan komma i fråga att hantera hot och våld. Verksamheten kommer 
därför att utse ytterligare medarbetare som får en fördjupad kunskap för att kompetensen 
snabbt ska finnas på plats för handledning, utbildning och stöd när medarbetarna identifie
rar risk för hot och våld. Rutinen för hot och våld som finns i kommunen, bilaga 5, ska 
uppmärksammas på nytt på samtliga arbetsplatsträffar inom hela vård- och omsorg. 

7. Våld och hot - larmrutiner Äldreomsorgen 

Det finns sedan tidigare en kommunövergripande rutin, utfärdad av Räddningstjänsten, för 
att kontrollera larmens funktion, bilaga 6. 

8. Kunskaper om smittrisker -verksamhetsområde Vård och omsorg 

I introduktionsutbildningen ingår utbildning kring basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner 
är en utbildning som varje medarbetare ska genomföra årligen och denna innefattar 
kunskaper om smittorisker. Utbildningen kommer att förtydligas och skärpas under 2018. 
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Den checklista som kontaktpersonerna utgår från vid bedömning av arbetsmiljön kommer 
att innefatta kontrollpunkter avseende smittorisker, bilaga 2. 

9. Kemiska arbetsmiljörisker-förteckning, säkerhetsdatablad 

Det ska finnas säkerhetsdatablad för de kemiska preparat som används. Inom verksamhet
ens särskilda boende är detta lättare att tillgodose då det är verksamheten själv som inför
skaffar de medel som finns där. Inom hemvården bedrivs till del städning av vård- och om
sorgstagarens hem, och då med vård och omsorgstagarens produkter. I den situationen är 
det svårare att garantera att det finns erforderlig information vid varje givet tillfälle. Vård 
och omsorg kommer under 2018 att införa ett krav på vård och omsorgstagare som har 
städning som beviljat bistånd att de ska tillhandahålla de produkter vi anvisar för städning. 
På så sätt kan de kemiska arbetsmiljöriskerna i det hänseende förutses. Alla hemvårdsbilar 
ska dessutom utrustas med ögonskölj. 

10. Tillbudsrapportering - kunskaper 

Tillbudsrapportering är en viktig fråga och är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. 
Verksamheten kommer under våren att ytterligare informera kring fördelarna med att 
rapportera tillbud men detta är ett långsiktigt arbete då det handlar om att vända en 
kultur. I detta gör fackliga organisationer och arbetsgivare gemensam sak för att nå 
framgång. 

Avslutningsvis vill vi gärna framhålla att vi som arbetsgivare verkar för att våra 
medarbetare inte skadas, eller ens utsätts för risker i tjänsten och tackar för inspel 
och krav i syfte att förbättra arbetsmiljön som kommit i samband med inspektionen . 

. / ~ 
n -:.4 / / ~ / 

·· ///_(;n?~fiz-?r '-z) 
ddie Gfankvist Emma Pihl 

Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgschef 

~~~~.-.. 
Huvudskyddsombud Kommunal Huvudskyddsombud Vision 
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Datum: 2018-03-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

 
 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 4 
 
 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2017 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för 2017. 
 

Aktuellt 
Enligt intern kontroll plan för vård och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa  
2 gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 
 
Kontrollmoment för redovisa sammanställning av uppföljning: 
I sambandet med införandet av styrkort har det skapats en tydligare struktur för uppföljning 
av sjukskrivningstalen och övertidsuttaget, statistiken som kan tas fram ger möjligheter för 
mer avancerade analyser. 
 
När det gäller frånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef i syfte att fånga 
upp problem samt arbeta med lösningar. Vård och omsorg har tillsammans med kommunens 
HR och företagshälsovården Feelgood startat ett projekt under hösten 2017 där syftet är att 
sänka sjukskrivningstalen. Projektets fokus är i första hand på personal som har ett högt antal 
korttidsfrånvarotillfällen.  Vid längre sjukskrivningar följs kommungemensam rutin och en  
handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 
 
Vård-och omsorgsverksamheten arbetar med att öka grundbemanningen inom alla enheterför 
att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar. I slutet av 2017 infördes 
fasta scheman och antalet övertidstimmar antas minska. Utbildning av chefer och enhetsassi-
stenter planeras för att hitta långsiktiga strategier i syfte att minska övertidsuttag.  
 
Hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal avseende både tillsvidareanställ-
ningar och timvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgsboende har det 
gått relativt bra att rekrytera och det finns en stabil vikariegrupp att tillgå. Inom stöd och om-
sorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompetens. Rekryteringsläget för  
sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Övertagande av Åsliden i 
kommunal regi innebar behov av nyrekrytering av två sjuksköterskor. 
 
Vård- och omsorgsboende 
Finns inte någon vakant tjänst. Sjukskrivningstalen planade ut och gick ner under hösten men 
ökade i slutet av året vilket till stor del berodde på att influensan kom tidigt. 
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Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv och fyra vakanta tjänster i Torekov/V-Karup  
där rekrytering pågår. På hemvårdsområde norr är alla vakanta tjänster tillsatta.   
 
Stöd och omsorg 
Personalläget ser bra ut i nuläget. Det har funnits vakanta tjänster men detta har löst sig 
genom att ett personligt assistans ärende avslutats i kommunal regi och övertalig personal 
fyllt dessa upp vakanser. Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 
 
Korttidsenheten/mottagningsteamet 
Inga vakanta tjänster. Dock har rekrytering gjorts på grund av ökad vårdtyngd.  
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnits vakanta sjukskötersketjänster under kvartal tre och fyra men rekrytering är nu 
klar och inga vakanser finns.  
 
Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheter. Sjuktalen ökade i slutet av året på 
grund av influensa. 
 
Konsekvenser av beslut 
Enligt Handlingsplanen som är utarbetad av vård och omsorgs ledningsgrupp efter genomlys-
ningen av vård och omsorg för att få en budget i balans har samtliga enhetschefer ålagts ett 
besparingskrav om 10-15 procent på övertidskostnaden per enhet. För medarbetarna leder ett 
minskat övertidsarbete till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro.  
 
Enhetscheferna har också i uppdrag att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. En minskad 
sjukfrånvaro leder till ökad kontinuitet och kvalitet för vård och omsorgstagaren. 
På arbetsplatsträffar tas det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som 
kan göras i vardagen för välbefinnande. 
 
 
 
 
Vård och omsorg   Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, SAS   Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2017 för vård och omsorg 
 
Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 
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Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2017 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2018-03-04 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger
Vård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X

2 Granskning	av	journaler
Att	journalföring	
följer	lagstadgade	
krav

Stab
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

10%	av	Lss	journaler
Var	20:e	Sol	journal
Var	20:e	Hsl	Journal

JA X X

3
Granskning	av	
kommunövergripande	
basläkemedelsförråd

Förvaring,	
temperatur,	
inventering	av	
läkemedelsförråd

Mas
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

Genomgång	av	
basläkemedels‐förråden,	
där	temeratur	och	
inventering	utifrån	avtal	
kontrolleras.

JA X X

4 Granskning	av	leverantörsfakturor Att	betalda	fakturor	
är	korrekta Stab 1	gg/år

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X X

5 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X

6
Sammanställning	över	
rekryteringsläge/	vakanser/	
sjukskrivningstal

Redovisa	
sammanställning	av	
uppföljning

Stab 2	ggr/år X X

7
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/k
lagomål

JA X Avser	föregående	kalenderår.						
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-19 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: 
Beslutsloggen daterad den 19 mars 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

64



 
 

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: 2018-03-19 
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: 2018-03-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000159/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Årsrapport 2017 från Patientnämnden Skåne 
 
b). Medelpunkten - Ny förbundsordning med tillhörande reglemente samt medlemsdirektiv 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 

67



Patientnämnden Skåne 
... ,~ 
SKANE 

Lena Sällström Olsson 
Handläggare 

Datum 2017-03-05 BÅSTADS l<OMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

1 (1) 044-3093890 
Lena.sallstrom-olsson@skane.se 

Hej! 

Dn~&.~~~.b.Jo/ 
.J:::Q .. F..::: .. J:vo.. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Översänder här Patientnämnden Skånes årsrappo1t för 2017. Årsrapporten kan även 
hämtas på www.skane.se/patientnamnden. 

Vi vill även här informera er lite närmare om vilken typ av ärenden som kommit in 
till oss angående kommunal vård och omsorg. 

Av de 32 kommunerna som har avtal med Patientnämnden Skåne, är det 13 
kommuner där Patientnämnden under år 2017 inte har något ärende registrerat 
(Malmö stad är inte inberäknad då de har en egen Förtroendenämnd). 

Under år 2017 har det registrerats 57 ärenden som berött den kommunala hälso
och sjukvården. Detta är en ökning från 2016 då det registrerades 48 ärenden. 

Av de 57 registrerade ärenden handlar 41 ärenden om vård och behandling samt 
omvårdnad. Det som framkommer i dessa ärenden är att närstående känner sig 
otlygga då de upplever att det saknas tillräcklig medicinsk kompetens för att kunna 
tillgodose den anhöriges behov av omvårdnad och medicinsk behandling. I tio 
ärenden beskrivs upplevda brister i kommunikation/information/bemötande. 
Övriga ärenden berör bland annat vårdansvar. 

Vi är tacksamma om informationsmaterial om patientnämndsverksamheten kan 
finnas tillgängligt för allmänheten, patienter och personal på berörda enheter samt 
på kommunens hemsida. Folder går att beställa på 
patientnamndens.kansli@skane.se 

Återkom gärna om du har synpunkter eller frågor! 

Med vänliga hälsningar 

~~-
Anne-Marie Scholander 

Förvaltningschef 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
Telefon 0770-11 00 10 
Internet: skane.se/patientnamnden 

Le~~~on 
Ht,'dläggare 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
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Patientnämnden Skåne

Varför ökar antalet
klagomål?
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Bakgrund
Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården: 
2 § Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter 
att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan verksamhet.  

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till 
att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt 
uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling 
av vården.

Patientnämnden Skånes årsberättelse tar upp de synpunkter som berör den 
skånska vården som helhet och belyser i år särskilt området psykisk ohälsa.
Detta med anledning av den analys som gjorts av de synpunkter som inkommit 
inom området psykisk ohälsa.
Analyser som Patientnämnden Skåne presenterar för vården är tänkt att vara ett 
stöd och bidrag till vårdens kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete.

Andra uppdrag 
Patientnämnden Skåne ska utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV) eller enligt Smittskyddslagen. Under året har 75 stödpersonsuppdrag 
förordnats. Totalt har 108 stödpersonsuppdrag pågått under året.  

I uppdraget ingår även att informera om Patientnämnden Skånes verksamhet 
både till medborgare och till vården. Bland annat har en stor informationssats-
ning genomförts på Pågatågen och på Regionbussarna.  
Nämndens politiker har deltagit vid seniormässor och informerat medborgare 
vid utvalda sjukhusfoajéer. 

Malmö 2018-02-22 

Anne-Marie Scholander                        Ann Touré
Förvaltningschef                                   Ordförande
Patientnämnden Skåne                         Patientnämnden Skåne
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Vård och behandling 2 156 2 587 diagnos, 
behandling

Kommunikation 1 108 1 311 bemötande,  
information

Organisation och  
tillgänglighet    883 1 259 tillgänglighet,  

resursbrist

Administrativ hantering   186 287 remisser

Ekonomi  236 234 patientavgifter,  
ersättning

Patientjournal och  
sekretess 139 229 journaler,  

sekretess

Vårdansvar 87 137 fast vårdkontakt

Omvårdnad 109 105 omvårdnad,  
hygien, miljö

Övrigt 122 156

Antal ärenden fördelade efter händelse

  2016       2017    Innefattar bl.a.Område

Det är en ökning med 25 procent (1 279 ärenden) 
jämfört med föregående år. Varför ökningen av
ärenden är så stor har vi ingen förklaring till. 
 

Verksamheterna har återkopplat att de synpunk-
ter som lämnats har varit värdefulla för dem.  
I några av ärenden har synpunkterna lett till  
ändrade rutiner eller till att händelserna disku-
terats i personalgruppen i syfte att de inte skulle 
upprepas. Några av de ärenden som visar detta 
finns längre fram i årsberättelsen.

Vård och behandling, Kommunikation samt Organisation och tillgänglighet 
har ökat med 20 procent, 18 procent repektive med 43 procent.
 

Värt att notera är att de områden som inte har så många ärenden har ökat 
mest procentuellt jämfört med förra året: 
Administration med 54 procent, Patientjournal och sekretess med 65 pro-
cent samt Vårdansvar med 57 procent.

4416
5026

6305

2015     2016      2017

Under 2017 registrerades 6 305 ärenden 
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Exempel utifrån registrerade ärenden

Vård och behandling 2 587 ärenden
• Närstående känner sig inte trygga, de upplever att det inte finns tillräck-

ligt med medicinsk kompetens på de kommunala vårdenheter där deras 
anhöriga vårdas.  

• Det framkommer att det finns brist på sängplatser, vilket upplevs ha 
påverkat patientens behov av vård.  

• Patienter kontaktar sin vårdcentral men blir inte rätt bedömda av sjuk-
sköterska. Några dagar senare har de fått uppsöka akutvård och i vissa 
fall blivit inlagda.

• Det blir förvirrande för patienterna att förlossningsavdelningarna inom 
Region Skåne inte har samma bedömningsregler för inläggning. 
Det har hänt att patienter hänvisats till annat sjukhus på grund av plats-
brist och när de kommit fram fått besked om att man där har andra 
inläggningsregler. 

Kommunikation 1 311 ärenden
• Inom tandvården informeras inte patienterna om vad behandlingen 

kommer att kosta eller om att det inte finns någon garanti för utförd 
behandling. Patienterna klagar då på att de tvingas betala när behand-
lingen måste göras om. 

• Många ärenden handlar om brister i kommunikationen mellan läkare 
och patienter. Patienterna upplever att man inte lyssnar på deras sjuk-
domsberättelser eller att dessa förringas. Det har i några fall lett till att  
behandling inte påbörjats i tid. 

Organisation och tillgänglighet 1 259 ärenden 
• Många patienter påtalar att vårdgarantin inte följs och att information 

inte lämnas när de måste vänta längre än vad vårdgarantin gör gällande. 

• Patienterna har svårt att komma i kontakt med ansvariga läkare för att  

De synpunkter som redovisas här, är endast en del av alla de klagomål som 
riktas mot vården. Klagomål som patienter framfört direkt till vården har 
Patientnämnden inte tillgång till och redovisas därför inte i denna rapport.
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få förnyat sina recept eller när de behöver påminna läkare att de inte 
skickat in begärda intyg till Försäkringskassan. 

• Inom vårdvalet är det lång väntetid till KBT-behandling. Behandling ska 
inledas inom en månad efter det att remissen kommit till vårdgivaren. 
En närstående berättar att de kontaktat samtliga mottagningar i Malmö och Lund 
men ingen kunde erbjuda någon besökstid. 

• Även till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är det långa väntetider 
för att få en utredning och det är svårt att få kontakt med BUP. 
En mamma beskriver att hon under en fyramånadersperiod inte lyckats få kontakt 
med en mottagning på BUP. 

• Det är lång väntetid, ibland upp till 17 månader till magnetkameraun-
dersökningar. Patienterna får ingen information om att de kan få under-
sökningen gjord någon annanstans där väntetiderna är kortare.  

• Vårdcentralerna har långa telefonköer och när patienterna kommer 
fram så är läkartiderna slut.  

Patientjournal och sekretess 229
Antalet ärenden är inte många under detta område men eftersom de ökat 
med 65 procent jämfört med förra året vill vi ändå uppmärksamma vad  
några av ärendena handlat om. 

• Vårdpersonal har lämnat ut uppgifter per telefon utan att förvissa sig 
om vem det är som ringer. 

• Journalkopior har skickats till fel mottagare och personal som inte har 
vårdansvar har läst patienters journal. 

• Många patienter hör av sig för att de blir nekade utdrag från journa-
lerna och att personalen inte förmedlar vilka rättigheter patienterna har 
kring journalfrågor som till exempel när man ska begära journalspärr. 
 

• Tidningsbud har levererat kallelser från vårdcentraler som inte har varit 
igenklistrade. I breven fanns personuppgifter. 

• På några akutmottagningar skiljs patienterna åt av ett skynke och de kan 
höra allt om de andra; personnummer, sjukdomsbild med mera. 
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Foto: Pia Aprea74



Analys av psykisk ohälsa  

Foto: Pia Aprea

Under perioden första juli 2016 till sista juni 2017 inkom 5 645 ärenden.
Av dessa gällde 13 procent (715 stycken) psykisk ohälsa. Överlag inkommer 
det fler ärenden angående kvinnors vård än mäns. Gällande psykisk ohälsa 
var könsskillnaden ännu något större. Skillnaden syntes mest i åldrarna 
18-35 och 56-75 och i synpunkter på bedömning av behandlingsbehov, att 
vården inte lyssnade på patienter och på det bemötande som patienter fått.  
 

Nedan presenteras de områden där flest synpunkter förekom:

Behandling 
Mer än en tredjedel av synpunkterna 
på behandlingen handlade om läke-
medel och då främst vilka läkemedel 
som ordinerades eller hur dessa 
doserades. Patienter ansåg att deras 
läkare inte lyssnade på dem, vilket 
ledde till att de inte fick rätt läkeme-
delsbehandling.  

Enligt patienter fick de obehagliga 
biverkningar när läkemedel togs 
bort utan nedtrappning.
 

I flera fall framförde patienter att de 
ville träffa en läkare men att de istäl-
let bedömdes av sjuksköterskor.
Några patienter tyckte att deras  
vårdbehov var större än vad vården 
ansåg att deras vårdbehov var.

Kommunikation 
Flest synpunkter handlade om 
bemötande. Av dessa berörde 81 
procent hur kvinnor blev bemötta. 
Patienter upplevde sig ifrågasatta, 
nedvärderade, förminskade och att 

Här följer en kort sammanfattning av den analys som Patientnämnden 
Skåne har gjort gällande ärenden om psykisk ohälsa. 

deras problem bagatelliserades.   

Några patienter upplevde att deras 
oro för fysiska sjukdomar avfärda-
des och att symtomen istället relate-
rades till deras psykiska ohälsa. 

Både närstående och patienter 
tyckte att de fick bristande informa-
tion om behandling och diagnos 
samt att läkare inte varit pålästa om 
patienterna vid besök. 

Tillgänglighet 
Patienter och närstående klagade 
över att det var långa väntetider till 
behandling, att besökstider avbo-
kades med kort varsel och att det 
var svårt att komma i kontakt med 
behandlande läkare, men också att 
det var för få läkare i tjänst.  
 

Patienter hade svårt att få intyg i tid 
eller recept förnyade. Konsekven-
serna av detta blev, enligt patienter 
och närstående, en försämrad psy-
kisk ohälsa för patienten. 75
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Patientens sambo berättar om ett 
antal händelser på en psykiatrisk 
akutmottagning.
Vid inskrivningen gav patienten 
samtycke till att sambon skulle få ta 
del av all information rörande hans 
vård. Ändå kontaktades inte sambon 
under vårdtiden.    

En kväll kände patienten sig orolig 
och bad om en insomningstablett, 
men fick ingen, eftersom han inte 
hade sagt till om detta under dagtid. 
 

När patienten skrevs ut från sluten-
till öppenvården, meddelade läkaren 
att han skulle få KBT-behandling i 
Landskrona och att mottagningen 
där skulle svara inom åtta dagar.  
Patienten fick ingen kallelse efter 
åtta dagar. Sambon hörde då av sig 
till mottagningen och fick veta att 
remissen var felskickad. 
   

Sambon kontaktade mottagningen 
där patienten vårdats och fick 
besked om att de fick vända sig till 
psykiatrin i Helsingborg i fortsätt-
ningen, eftersom de nu ansvarade 
för patienten. Psykiatrin i Helsing-
borg sa att de ville invänta remissen 
för KBT-behandlingen. 
Två månader senare hade patienten 
fortfarande inte fått någon uppfölj-
ning eller hjälp.

Chefläkaren konstaterar att allt som 
kunde gå fel i övergången mellan 
sluten och öppen psykiatrisk vård 
gick fel. 
 

Det råder olika rutiner inom de 
olika verksamhetsområdena i Psy-
kiatri Skåne, vilket är ett bekymmer 
vid vårdplatsbrist och när patienter 
får vårdas på ett annat sjukhus än 
hemsjukhuset. Detta blir påtagligt i 
denna händelse, då rapporteringen 
mellan sluten och öppen psykiatrisk 
vård inte fungerade tillfredställande, 
skriver chefläkaren.  
Chefläkaren kommer att påbörja 
ett förbättringsarbete för att kunna 
erbjuda en för patienterna trygg 
övergång mellan sluten och öppen 
psykiatrisk vård.

Beträffande de andra synpunkterna, 
svarar chefläkaren att det finns en 
rutin på avdelningen om hur patien-
ters kontaktman ska erbjuda närstå-
ende samtal.  
 

Det finns även rutiner för att patien-
ter ska kunna få medicin nattetid. 
Ett avtal finns med en närbelägen 
avdelning som ska kunna hjälpa till 
med detta. Patienten borde därför 
haft möjligt att få en insomnings-
tablett även om han inte nämnt det 
tidigare, menar chefsläkaren.

Chefläkaren konstaterade att allt som kunde gå fel, gjorde det.
Rutiner glömdes bort
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Foto: 
Foto: Coulorbox

Personen på bilden har inget samband med texterna
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En patient med självmordstankar sökte vuxenpsykiatrin men blev utskriven 
efter sex dagar. Patienten tog efter en kort tid sitt liv.
Enligt närstående borde ett tvångsomhändertagande gjorts eftersom
patienten var i dåligt skick när han sökte vård och att det fanns en uppenbar 
risk för att han skulle skada sig själv.  
Vid utskrivningen av patienten kontaktades inte de närstående, utan istället 
kontaktade avdelningen patientens granne.

När närstående gick igenom patientens tillhörigheter fann de noggranna 
planer för självmordet. Närstående tycker att behandlande läkare borde 
förstått att det var stor risk att mannen skulle skada sig själv.   

Verksamhetschef  och chefläkare svarar att de kontaktat närstående och 
skickat journalkopior och den utredning som ligger till grund för Lex 
Maria-anmälan till honom. Efter att närstående har läst igenom materialet 
kommer verksamheten att träffa den närstående och gå igenom de frågor 
som denne har.

Foto: Coulorbox

Patient tog sitt liv efter utskrivning

När sjukskrivningen började närma sig sitt slut skulle patienten kontakta 
psykiatrimottagningen för att få en läkartid så att sjukintyget kunde för-
längas. Patienten försökte vid olika tillfällen under en tremånadersperiod 
att få kontakt, utan att lyckas. När hon slutligen fick kontakt med mot-
tagningen, kunde vårdpersonalen inte ge något besked om när hon skulle 
kunna få en tid.

Verksamhetschefen berättar att det rådde en stor läkarbrist på psykiatri-
mottagnigen och att de därför inte kunde ha någon längre framförhållning. 
Vid tillfället bestod läkarbemanningen av tre pensionerade läkare, som ar-
betade halvtid, samt några timanställda läkare. Verksamhetschefen tillägger 
att patienten kommer att få en tid så snart det är möjligt.

På grund av läkarbrist på mottagningen kunde patienten inte få för-
längt sitt sjukskrivningsintyg. 

Psykiatrimottagning saknade läkare

Patient med självmordstankar skrevs ut efter sex dagar och tog  
sedan sitt liv. 
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Foto: Christiaan Dirksen
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Fel diagnos på grund av förväxling av prover

För två år sedan fick en patient reda på att hon hade levercirros 
(skrumplever) och hon medicinerades för att bromsa förloppet.

Efter den första leverbiopsin var 
både läkaren och patienten förvå-
nade över resultatet, levercirros.  
Patienten hade dåliga levervärden 
men inte så att man misstänkt en le-
vercirros. En second opinion begär-
des och en ny leverbiopsi gjordes. 
Detta prov gav samma resultat och 
patienten fick medicin som skulle 
stoppa förloppet. 

I och med att patientens levervär-
den inte försämrades kunde man 
succesivt minska medicineringen. 
När två år gått togs beslut om att 
man skulle göra en ny leverbiopsi. 
Detta prov visade inga tecken på att 
patienten hade levercirros.

Patienten framför att hon är tack-
sam för den vård och det fina 
bemötandet hon fått.  
Samtidigt är hon ledsen och arg 
över att ha fått en felaktig diagnos, 
då detta medfört en oro både för 
henne och hennes familj. 

Hon undrar om förväxlingen gjort  
att någon patient som egentligen 
hade levercirros fått ett felaktigt 
besked som sa att denne inte hade 
levercirros.

Verksamhetschefen beklagar att pa-
tienten genom förväxling av prover 
fått en felaktig diagnos.
Vid en preliminär utredning har det 
kunnat konstaterats att det sanno-
likt skett en förväxling vid de första 
provtagningarna.

Ännu en granskning kommer att 
göras och sedan skickas resultatet 
till patientens läkare. 

Efter denna granskning kommer 
ärendet med största sannolikt att 
leda till en Lex Maria-anmälan. 

Verksamhetschefen skriver också 
att chefläkaren har blivit informe-
rad om händelsen. 
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”Det är väl inte så noga med en gammal gubbe?”

En äldre man som drabbats av en stroke flyttades runt utan att var-
ken personal eller anhöriga visste var han var. 

Mannen lades in på intensiven och 
dagen därpå kom hans hustru för att 
besöka honom. Mannen fanns inte 
kvar och ingen i personalen visste 
var han var eller att han varit inlagd 
där. Hustrun blev väldigt orolig och 
till slut fick hon reda på att han flyt-
tats tillbaka till akutmottagningen i 
väntan på en vårdplats på strokeav-
delningen.

Hustrun hittade mannen i en skrubb 
på akutmottagningen. Där hade han 
legat i flera timmar utan att någon 
tittat till honom och utan att han 
fått något att äta.
Mannen sa till sin hustru att det är 
väl inte så noga med en gammal 
gubbe.

Dottern frågar hur man kan lämna 
en man som nyss fått en stroke utan 
tillsyn, omsorg och mat samt varför 
man inte kunde informera mannens 
hustru om var han befann sig.

Områdeschefens bedömning är 
att man brustit i omvårdnad och i 
informationen till hustrun om att 
man flyttat mannen.  

På akutmottagningen har man in-
fört omvårdnadsronder med tillsyn 
varannan timme och personalen ska 
hjälpa till med mat och toalettbesök. 
I mannens journal framgår det inte 
att mannen lämnats utan tillsyn. 
Det är ingen ursäkt för det som 
hänt, menar områdeschefen, men 
en förklaring kan vara att det var en 
stor tillströmning av patienter vid 
tillfället. 

Den här händelsen kommer områ-
deschefen att ta upp i medarbetar-
grupperna på mottagningen som ett 
exempel på hur det inte får gå till.
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En ettåring blev hemskickad från akutmottagningen utan ha blivit 
undersökt av någon läkare. Senare visade det sig att ettåringen hade 
en käkfraktur.

Leder händelsen på akuten till ändrade riktlinjer?

På uppmaning av en sjuksköterska 
på 1177 sökte en mamma akutmot-
tagningen efter att hennes ettåring 
ramlat och slagit i hakan. Sjukskö-
terskan på akutmottagningen som 
tog emot ettåringen menade att det 
bara var ett blåmärke och att de 
kunde åka hem.

På natten var ettåringen otröstlig 
och ville inte öppna munnen, inte 
ens för att dricka.

Morgonen därpå fick de en tid hos 
tandläkare som försökte undersöka 
ettåringen utan att lyckas. Tand-
läkaren uppmanade dem att söka 
akutmottagningen igen.  

På akutmottagningen fick de återi-
gen höra att det nog bara var ett 
blåmärke, men att de skulle få träffa 
en läkare. Läkaren fattade misstan-
kar och skickade ettåringen till rönt-
gen. Den visade att ettåringen hade 
en fraktur på käken och ettåringen 
skickades till käkkirurgin. 

Mamman till ettåringen är upprörd 
över att man inte lyssnade på dem 
och undrar varför ettåringen inte 
blev undersökt vid första tillfället.

Ledningsansvarig på akutmottag-
ningen beklagar att man inte upp-
täckte skadan vid det första besöket. 
Hon berättar att de gör en analys 
när behandlingskrävande tillstånd 
har missats. Detta för att se om det 
ska leda till ändrat arbetssätt och om 
riktlinjer behöver ändras. 

Det är väldigt ovanligt med käkfrak-
turer, skriver ledningsansvarig.  
Detta fall skulle kunna leda till att 
barn under en viss ålder, med ska-
dor på huvudet, måste bedömas av 
läkare innan de skickas hem.
Händelsen kommer att rapporteras 
som en avvikelse.

Ledningsansvarig beklagar även 
att mamman känt sig nonchalerad. 
Klagomål som gäller bemötande tas 
upp på personalmöten, dels som en 
återkoppling och dels som en på-
minnelse om att personalen ska ha 
ett bra bemötande även om belast-
ningen på mottagningen är hög.  
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För mer information kontakta oss på 
0770 -11 00 10 

 eller
patientnamnden.kansli@skane.se

Patientnämnden Skåne hanterar synpunkter som 
gäller all offentligt finansierad hälso- och sjukvård
samt tandvård och kommunal vård (ej Malmö stad).

Patientnämnden Skåne 2018
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Gällande ny Förbundsordning med tillhörande reglemente samt 
medlemsdirektiv 
 
Förslaget om ny förbundsordning med tillhörande reglemente samt medlemsdirektiv har nu 
godkänts i alla medlemskommuner.  Den har också antagits av Höganäs kommun.  
 
Förbundsordningen har härefter kompletterats med datum för respektive 
medlemskommuns godkännande samt de ändringar som är en följd av att Höganäs nu är 
medlem i förbundet. 
 
Förbundsordningen har därefter fastställts av direktionen vid sammanträde 2018-02-28 
 
Svalövs kommun begärde i samband med beslutet ett förtydligande avseende punkter i 
förbundsordningen vilket kommer att besvaras separat.  
 
 
 
 

 
Jessica Alfredson  
Kommunalförbundet Medelpunkten  
 
 
 
Bilaga:  Förbundsordning för KF Medelpunkten  
 Reglemente för direktionen 
 Reglemente för revisionen  
 Medlemsdirektiv  

Dnr: VN 000116/2017-700
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Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställd 2018-02-28 

1 Namn och säte 

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

2 Medlemmar 

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

3 Varaktighet 

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

4 Ändamål 

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

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Ledamot i direktionen ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av 
samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra 
år och räknas från och med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde 
året efter det allmänna valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt 
delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina 
arbetsformer i enlighet med särskilt reglemente, bilaga 1 till förbundsordningen. 

Presidium 

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

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

8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av  

·         ledamot i direktionen 

·         förbundsmedlems fullmäktige och kommunstyrelse 

·         revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

9 Kungörelser och andra tillkännagivande 

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

10 Budget, eget kapital och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

Budget 

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

Eget kapital 

Kommunalförbundets eget kapital skall vara 16 000 000 kronor.   

Årsredovisning och uppföljning 

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

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

12 Resultatfördelning 

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

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

13 Medlemskommunernas styrning och insyn  

Förbundet ska årligen till medlemskommunerna lämna följande rapporter:  

• Budget och verksamhetsplan  

• Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

• Årsredovisning 

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

Medlemmarnas samråd 

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

Medlemsdirektiv 

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

14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

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

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

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

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

16 Uppsägning och utträde 

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

17 Likvidation och upplösning 

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

18 Ekonomisk reglering vid utträde eller likvidation 

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

91



  Sida 5 (6) 
   
 
 

 

2018-02-28 

19 Tvister  

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

20 Ändring av förbundsordning 

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

 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Bjuvs 
kommunfullmäktige 2017-08-31 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Båstads 
kommunfullmäktige 2017-12-20 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Helsingborgs 
kommunfullmäktige 2017-08-22 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Höganäs 
kommunfullmäktige 2017-12-14 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Klippans 
kommunfullmäktige 2017-09-26 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Landskronas 
kommunfullmäktige 2017-10-30 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Perstorps 
kommunfullmäktige 2017-09-20 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Svalövs 
kommunfullmäktige 2017-10-30 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Åstorps 
kommunfullmäktige 2017-09-25 
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Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Ängelholms 
kommunfullmäktige 2017-09-25 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Örkelljungas 
kommunfullmäktige 2017-08-28 
 
 
 
Denna förbundsordning med bilaga 1 och 2 är fastställd av förbundsdirektionen 2018-02-28 
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Reglemente för direktionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställd av förbundsdirektionen 2018-02-28 

 

1 Övergripande  

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ.  
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
liksom förbundsordning och detta reglemente.   
 
Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos 
förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade.   
 

2 Direktionens uppgift  

Direktionen ska 

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

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 

• se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt  

 

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

rapportera till respektive medlemskommun hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är.  

 Ärenden i direktionen får väckas av:   
• Ledamot i direktionen  

• Medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

• Förbundets förtroendevalda revisorer   

 

3 Ekonomi   

Direktionen ansvarar för förbundets redovisning och medelsförvaltning.  

Direktionen ska 

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

förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt  

• vårda och förvalta förbundets egendom väl och se till att förbundets behov av försäkrings-

skydd är tillgodosett   

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs  
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 4 Personalfrågor  

Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt löne- och pensionsmyndighet 

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

arbetstagare. I uppgiften ingår bl. a.   

- anställningsärenden  

- kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister  

- löne-, anställnings- och pensionsvillkor  

- beslut om stridsåtgärder 

- arbetsmiljöansvar  

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

fastställda målen.  

 

 5 Speciella arbetsuppgifter  

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

och förfogar över. Direktionen är arkivmyndighet. 

  

6 Sammansättning 

Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare i enlighet med Förbundsordningen punkt 6.  
  

7 Ersättarnas tjänstgöring  

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

träde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.  

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

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

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

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

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.   

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

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

inte yrkande- eller beslutanderätt.  

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

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
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8 Ordförande och presidium  

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

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

• Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet.   
 

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

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

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

 

9 Tid och plats för sammanträde 

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

10 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast sju kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. Ordförande beslutar i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.  
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11 Föredragningslista 

För varje sammanträde låter ordföranden upprätta föredragningslista, vilken om möjligt sänds ut 
samtidigt med kallelsen. Uppstår fråga om behandling av ärende som ej upptagit på 
föredragningslista, skall direktionen omedelbart efter utseende av protokolljusterare besluta, om så 
får ske. 
 

12 Ärendens beredning 

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

13 Protokollsanteckningar  

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

sammanträde ska ställas till direktionens ledamöter och ersättare samt förbundsmedlemmarnas 

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

myndigheter och enskilda som berörs av beslutet i protokollet.  

 

14 Justering av protokoll  

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

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

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

punkt 9.  

  

15 Reservation  

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

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

justeringen av protokollet.  

 

16 Delgivning   

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

 

 17 Delegering av beslutanderätten  

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

förtroendevalda och anställda (delegationsordning).  
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18 Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordförande 

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

bestämmer.  

 

19 Förvaltningsledning 

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

20 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige.  
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Reglemente för revisionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
 Fastställt av förbundsdirektionen 2018-02-28 
 

1 Revisionens formella reglering  

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

2 Revisorernas antal och organisation  

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

3 Revisorernas ekonomi  

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

4 Revisorernas sakkunniga biträden  

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

5 Revisorernas arbetsformer  

Sammankallande kallar till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. Minnesanteckningar ska föras vid 
revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar 
upprättas. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av båda revisorerna. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En skrivelse, eller 
motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att båda revisorer är eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande.  

99



  Sida 2 (2) 
  Bilaga 2  
  
 

 

2018-02-28 

6 Revisorernas rapportering  

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige senast den 1 april varje 
år. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor 
efter att utlåtandet upprättats. Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till 
förbundets direktion. I revisionsberättelsen förtecknas avlämnade rapporter.  

7 Revisorerna och direktionen  

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

8 Revisorernas arkiv  

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. 

9 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige.  
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Medlemsdirektiv för 
kommunalförbundet Medelpunkten  
Fastställd av förbundsdirektionen 2018-02-28 

1 Inledning  

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
medlemmar i förbundet. 
Kommunalförbundet har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning.  
 
Av förbundsordningen punkt 13 framgår att förbundets ändamål och syfte ska beskrivs närmare i ett 
direktiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas 
fullmäktige. I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling verksamheten i 
förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur medlemmarna ska samverka.  

2 Syfte  

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. 
Med hjälpmedel avses i detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild 
kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala 
konsumtionsvaror. 

3 Uppdrag 

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

4 Målinriktning 

Förbundet ska utgöra en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en 

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

med samordning, inköp, service och utveckling på följande sätt.   
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Samordning- Använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel 

används i så hög grad som möjligt och genom att underhålla hjälpmedlen så att de kan användas 

under hela sin förväntade livslängd. Bedriva verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha 

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

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

ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel.  

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

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

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

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

inger förtroende och som ger en positiv känsla.  

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

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

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

förskrivning. Delge medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper.  

 

5 Samverkan 

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

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

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

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

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

till övriga medlemskommuner. Medelpunkten ska också utifrån uppdraget som 

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

aktuella inom området på regional och nationell nivå.  

6 Dialog 

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

representanter från medlemskommunerna.  

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

som rör förskrivningsprocess och hjälpmedelsfrågor.  

7 IT-stöd 

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

hjälpmedelsförsörjningen. Medelpunkten ska rapportera relevant och tillförlitlig information om 

händelser och transaktioner till kommunerna tillsammans med överenskomna uppföljningar.  

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

8 Upphandling av hjälpmedel 

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

som behövs för att tillgodose medlemskommunernas behov.  

Syftet med upphandlingar är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men innefattar också krav på 
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service, transporter och tillgänglighet. För Medelpunktens del görs upphandlingar av hjälpmedel 

tillsammans med övriga hjälpmedelsverksamheter i Skåne via upphandlare på Kommunförbundet 

Skåne.  

9 Ekonomi  

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

resurseffektiva arbetsmetoder. Verksamheten finansieras genom hyresavgifter och de intäkter som 

kommer från försäljning av hjälpmedel och tjänster.  

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

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

förväntade utvecklingen i medlemskommunerna och de investeringar som kommunerna planerar 

innehåller resultatbudget med prissättning och bemanningsplan samt investerings- och 

likviditetsplan.  

9. 1 Rapportering  

Förbundet ansvarar för att till medlemskommunerna löpande ge in:  

a)  Protokoll från direktionens sammanträden  

b)  Förbundets verksamhetsplan och budget med kommande treårsplan 

d)  Förbundets delårsbokslut och årsredovisning  

e)  Revisionsberättelse och granskningsrapport  

f)  Förbundet ska i övrigt lämna medlemskommunerna den information om 

 verksamheten som de begär  

 

9.2 Uppföljning 

Uppföljning av Medelpunktens verksamhet, målinriktning och ekonomiska utveckling görs 

kontinuerligt och rapporteras till direktionen enligt följande struktur:  

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

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

årets budget samt föregående års utfall. 

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

periodisering har skett av alla större belopp.  

Delårsrapport som även innehåller en verksamhetsrapport samt en helårsbedömning av det 

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

belopp. Rapporteras även till medlemskommunerna. 
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Årsredovisning, med ett innehåll som motsvarar delårsrapporten, men med ytterligare uppgifter för 

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

 

10 Samråd  

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

att diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter från medlemskommunerna med mandat 

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

initiativ från någon av medlemskommunerna. 

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

eventuell revidering av befintligt direktiv.  

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

av förbundsdirektionen.  

 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Bjuvs kommunfullmäktige 17-08-31 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Båstads kommunfullmäktige 17-12-20 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Helsingborgs kommunfullmäktige 17-08-22 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Höganäs kommunfullmäktige 17-12-14 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Klippans kommunfullmäktige 17-09-26 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Landskronas kommunfullmäktige 17-10-30 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Perstorps kommunfullmäktige 17-09-20 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Svalövs kommunfullmäktige 17-10-30 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Åstorps kommunfullmäktige 17-09-25 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Ängelholms kommunfullmäktige 17-09-25 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Örkelljungas kommunfullmäktige 17-08-28 
 
 
 
Detta medlemsdirektiv är fastställt av förbundsdirektionen 2018-02-28 
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Datum: 2018-03-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
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 2018-01-01 - 2018-01-31 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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