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Datum: 2018-10-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
2. Iréne Ebbesson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 26 oktober 2018 kl. 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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Datum: 2018-10-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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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Datum: 2018-10-15 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). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
b). Så tycker äldre om äldreomsorgen 
      - redovisning av nationell mätning 
 
c). Resultat av enhetsundersökning inom LSS 
 
d). Senaste nytt om lokalfrågan 
 
e). Armband på Åsliden 
 
f). MAS och SAS informerar: 
- Lex Maria 
- Lex Sarah 
 
    
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-10-15 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 
 
 
 
 

5



BUDGET 
2018, tkr 

(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

Beställare 
Hemvårds peng -54187 

Boendepeng -62 079 

Resultatenheter 
Hemvård 0 

Vård- och omsorgsboende 0 

Ram 
Centralt -8 490 

Myndighetsen heten -5158 

Stöd och Omsorg -40 556 

Hälso- och sjukvård -31 816 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -29 861 

TOTAL VÅRD & OMSORG -232 147 
Löneökningar (maj-sept), ca 1,9 mkr, ingen budget lagd än. 

Periodens awikelse 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan - Sept 18 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

4 828 

-606 

-3 543 

-4 796 

1 238 

-198 

-5 946 

-1 293 

398 

-9 919 
1900 

-8 019 

PROGNOS, tkr 
(årsavvikelse mot 

budget) 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

6 000 

-700 

-1 880 

-3 270 

2 050 

-100 

-6 875 

-470 

635 

-4 610 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och amsorgsnämnden 

onl'-.Q~~e~}.f 
1:& .. (1.::::.q_Q.5 . __ 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -4.6 mkr 

Beställaren 
Under året har trenden fortsatt från 2017 med lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Prognosen för hemvårdstimmarna visar 137 000 timmar jämfört med budget 142 750 timmar, dock 
redovisas inte Mottagningsteamets timmar i detta då det för 2018 är ramfinansierat men kommer att 
ingå för 2019. Detta ger ett prognostiserat överskott om 2,7 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna 
beräknas överstiga budget med 150 tkr. Hemvårdspengen prognostiserar totalt ett överskott om 6,0 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 99 procent, i jämförelse med budget om 100 
procent. Köp av boendedygn prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr. Underskottet innefattar 
kostnaden för ett antal externa korttidsplatser, sammantaget med den positiva effekten av en lägre 
beläggning än budgeterat. För korttidsvård i intern regi är 14 platser budgeterade och under året har det 
genomsnittligt belagts 13 platser. Behovet av korttidsplatser har under året varit högt, delvis beroende 
av ny lag om utskrivning från slutenvård. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till -9,9 mkr. Under våren har såväl 
säsongsinfluensa som vinterkräksjuka drabbat vård- och omsorgstagare och medarbetare hårt. Detta 
har lett till att extra bemanning krävts för att kunna ta hand om insjuknade vård och omsorgstagare 
samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetare varit mycket hög. Detta har genererat höga kostnader 
avseende medarbetare. Det krävs många semestervikarier inom vård och omsorg och detta innebär 
resursåtgång avseende introduktioner, vilket är en del av resultatenheternas underskott då detta inte 
finns finansierat. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 1,9 mkr. Dock ska medel omföras från 
beställaren avseende kringtid så snart den utredningen fastställt en nivå. Inom verksamheten pågår 
konsolidering av områden för att ytterligare effektivisera. Ett arbete som visar resultat med några 
månaders fördröjning. Sommargästerna har i år varit färre än förgående år. 

Utförare inom vårdboende prognostiserar ett underskott om 3,3 mkr, som delvis beror på förändringen 
till ett renodlat somatikboende på Bjärehemmet. Detta underskott aviserades vid det politiska beslutet 
2016. En annan bidragande faktor till underskottet är att det varit mycket sjukfrånvaro som medfört 
övertid under våren. l takt med att vårdbehoven i befolkningen blir allt mer komplexa krävs en högre 
bemanning och inom särskilt boende har bemanningen ökats för att säkra god omvårdnad och kvalitet. 

Centralt prognostiseras om 2, 1 mkr, överskottet innefattar en extra gruppboendeplats, bemanning på 
gruppboende, samt kompetenshöjning för boendestöd. 

Under perioden har vård och omsorgsboendena haft en beläggning på 99 procent. Detta beror bland 
annat på att ett flertal lägenheter har krävt mer eller mindre omfattande renovering som i sin tur 

genererar ett inkomstbortfall för utföraren. 

Inom stöd och omsorg har verksamheten inom en del utökats och budgetramen har inte gjorts 
detsamma. Det ger ett prognostiserat underskott om drygt 6,9 mkr. 

Bemanningen av sjuksköterskor är fortsatt skör och extra sjuksköterska har rekryterats för att möta den 
medicinska säkerheten för vård och omsorgstagarna. Genomlysningen 2017 visar att Båstads kommun 
har ett lågt antal sjuksköterskor i jämförelse med andra kommuner. Sjuksköterskorna är en 
utbildningsresurs för hela vård- och omsorg och de bedriver mycket internutbildning till 
omvårdnadspersonal. Det medför en högre ekonomisk belastning då medel för detta inte finns avsatt i 
budget. 
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Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om ca 0,6 mkr, främst beroende på 
att demensteamet inte startats upp fullt ut ännu. 

8



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-10-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000148/2017-700 

 

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

 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig för Båstads kommuns del bakom förslaget till 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan 
vid utskrivning från sluten somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård. 
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från 2018-01-01 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan men gör det också möjligt för huvud-
männen att sluta särskild överenskommelse om tidpunkt för kommunernas betalningsansvar 
samt nivån på ersättningen.  
 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med flexibilitet för såväl somatiska som psykiatriska vårdtillfällen. 
I denna överenskommelse har 2,8 dagar i genomsnitt satts som gräns till skillnad mot tre dagar 
som lagen anger och somatik och psykiatri hanteras i samma system. I de fall kommun under 
en kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så räknas 
den dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar.  
 
Bakgrund 
Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ersattes 
2018-01-01 av Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
som antogs av riksdagen i juni 2017. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan 
landsting och kommun.  
 
Lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas 
betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än de tre kalenderdagar efter utskrivnings-
klar som lagen anger, eller med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i 
riket som bestäms årligen. Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överens-
kommelse gäller lagen i sin helhet.  
 
I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt 
måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. I detta syfte ska lagen  
särskilt främja att patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart  
som möjligt efter att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 

Aktuellt 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med viss flexibilitet för såväl somatiska som psykiatriska vårdtill-
fällen. I överenskommelsen har 2,8 dagar i genomsnitt satts som gräns till skillnad mot tre da-
gar som lagen anger. Det betyder att ett genomsnittsvärde per kalendermånad beräknas och 
kommunen blir ersättningsskyldig för det antal dagar som överskrids medan kommunen kan 
tillgodoräkna sig se dagar där hemgång sker innan 2,8 dagar. Det innebär att om en kommun 
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under en kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så 
räknas den dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar. I det 
fall lagen följs till fullo är det inte möjligt att tillgodoräkna sig dagar. 
 
I överenskommelsen mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fastställs att 
ersättningsbeloppet per dag ska motsvara genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn 
i den slutna vården. 
 
Modellen har testats inom somatisk verksamhet under 2018 och Båstads kommun har under 
hela denna period tagit hem vård- och omsorgstagarna inom 2,8 dagar och har inte belagts 
med någon avgift. Att somatiska och psykiatriska vårdtillfällen läggs samman ses som positivt 
ur kommunens synvinkel. 
  

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Det är inte positivt att befinna sig i en vårdmiljö då det inte är absolut nödvändigt och att få 
vistas i hemmiljö eller det geografiska närområdet är positivt för kommunens invånare. Genom 
att de vård- och omsorgstagare som bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inte ligger kvar 
på sjukhus frigörs vårdplatser för dem som är i behov av sjukhustes samlade resurser. 
 
Verksamhet 
Inom vård och omsorg pågår ett ständigt arbete med att kunna erbjuda hemgång så tidigt  
som möjligt men detta beslut kommer att ställa ytterligare högre krav på verksamheten. Under 
2018 har noterats att beläggningen på korttidsvården ökat och hemvården har till del lagt om 
sin planering för att med kort varsel kunna ta emot vård- och omsorgstagare. De invånare som 
kommer hem är i något större behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och distrikts- 
och sjuksköterskor har noterat ett ökat behov av insatser. 
 

Ekonomi 
Det är i dagsläget inte möjligt att helt förutse de ekonomiska effekterna av lagändringen.  
Dock kommer verksamheten att noggrant följa egna och andras insatser för att säkra en 
resurseffektiv verksamhet. Kostnader för hjälpmedel kan öka, dock är det förtidigt att 
fastställa, då det kan komma att krävas mer hjälpmedel vid tidig hemgång.  
 
 
 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunförbundet Skåne 
Region Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-  Sammanträdesprotokoll daterat 2018-09-21  
-  Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Datum: 2018-09-19 

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

Inledning 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01 då lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävdes.  
 
I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma 
riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan 
enligt lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med 
utgångspunkt från denna, har en Skåneövergripande Rutin och vägledning för 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård framarbetats.  
 
I 4 kap. 5§ anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att 
kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 
4§ eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6§. 
 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård anger 
tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående parter i denna 
överenskommelse enhetligt ansluter sig till.  
 
Samverkan och gemensam målsättning 

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

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

 Denna överenskommelse, som omfattar kommunalt betalningsansvar för 
utskrivningsklara patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård, gäller från och 
med 2019-01-01 under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat 
vis ingått denna överenskommelse senast 2018-12-21. I annat fall gäller Lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från och 
med 2019-01-01.  

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

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

vården. 
 
Ersättningsbelopp och fakturering 

 Ersättningsbelopp för kommunens betalningsansvar per dag följer Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (5 kap. 6§), vilket 
innebär att kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter 
med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. Detta belopp räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av 
kostnader för vårdplatser i den slutna vården och meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om detta belopp.  

 Underlag för fakturering under avtalstiden utgörs av ”Mina planer”. Den 
ekonomiska regleringen hanteras kommunvis och retroaktivt, med datauttag från 
Mina planer den femte arbetsdagen påföljande kalendermånad. I 
beräkningsunderlaget ingår alla patienter som är utskrivna aktuell månad och som 
uppfyller aktuella kriterier för inkludering. Beräkningsunderlag för fakturering ska 
finnas tillgängligt för parterna så att eventuella tvister om betalningsansvar undviks. 
  

Uppföljning 

Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Utifrån resultatet av 
denna uppföljning och utvärdering ska en förnyad diskussion angående eventuella 
behov av anpassning av överenskommelsen genomföras innan årsskiftet 2019/2020. 
 
Antalet utskrivningsklara dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i 
central samverkan och i delregional samverkan i Skåne. En separat uppföljning ska 
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Kommunförbundet Skåne  Region Skåne  3(3) 

genomföras under 2019 av vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt 
vis överskrider vad som överenskommits för år 2019. Skåne deltar även i de nationella 
uppföljningar som mäter följsamhet till, och effekter av, Lag (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och de nya arbetssätt i den dagliga 
vården och omsorgen som den förutsätter. 
 
Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet 

Denna överenskommelse, som gäller från 2019-01-01 och tillsvidare, ersätter 
”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan 
vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”. Var och en av parterna i denna 
överenskommelse kan påkalla behov av revidering via Centralt samverkansorgan. Om 
någon av parterna senast 30 september innevarande år väljer att säga upp 
överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga parter från och med 
1 januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder 
betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård.      
 
Avvikelser och tvister 

För hantering av eventuella avvikelser, brister i uppfyllelsen av åtaganden eller 
tvister om tolkningen av överenskommelsen gäller samma åtgärdstrappa som i Avtal om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, 2016-01-19. 
 
 
 
 
 

 
 

 
…………………………………………. ………………………………………….  
Ort och datum            Ort och datum   

 
…………………………………………. ………………………………………….. 
Underskrift Underskrift 

 
………………………………………….         ……………………………………………  
Namnförtydligande Namnförtydligande                                                                                 

 

Regionstyrelsens ordförande                           .…………………………………………. 
     Titel 

 

Region Skåne …………………………………………. 
            Kommun 
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Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

Kommunförbundet Skånes styrelse ställer sig bakom 

”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 

Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård”  
 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2018-09-21 att ställa sig 
bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att 
rekommendera kommunerna att politiskt anta överenskommelsen. 
 

Bakgrund 

Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och som trädde i kraft årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen 
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen 
benämnd betalningsansvarslagen (BAL).  
 
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård 
tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.  
Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. 
Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och förväntas 
ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt 
vilka belopp som ska betalas. Lagen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för 
kommuners betalningsansvar om en överenskommelse inte kommer till stånd. Dessa 
bestämmelser anger att en kommuns betalningsansvar inträder 3 kalenderdagar efter att ett 
meddelande om att patienten är utskrivningsklar samt att det ersättningsbelopp som ska 
gälla för kommunens betalningsansvar motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett 
vårddygn i den slutna vården.  
 
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.  
Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten 
psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 
2018. Om inte särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 
kalenderdagar efter utskrivningsklar från och med 2019-01-01.  
 
Förslag till ny överenskommelse 
Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne tagit fram ett 
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- 
och sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården.  Förslaget har före beslut i 
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Kommunförbundet Skåne  2(2) 

Kommunförbundet Skånes styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes 
beredning för hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet.  
 

Överenskommelsens innebörd  

I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 2018 för 
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter 
i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med 2019-01-01.  
Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en genomsnittsberäkning 
där betalningsansvaret inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 
utskrivningsklar överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och 
i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller 
somatisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,80 
kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut 
innan 2,80 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar. 
I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som skickats ut till 
kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 2018, framgår att inget 
betalningsansvar inträtt utifrån genomsnittsmodellen, vilket det annars hade gjort om 
lagens 3 kalenderdagarsregel gällt. 

 

Uppföljning 

Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Antalet utskrivningsklara 
dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i Centralt samverkansorgan och i 
delregionala samverkansorgan i Skåne. En separat uppföljning ska också genomföras av de 
vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt vis överskrider vad som 
överenskommits. Skåne deltar även i de nationella uppföljningar som mäter följsamhet till, 
och effekter av, den nya lagen och de nya arbetssätt i den dagliga vården och omsorgen 
som den förutsätter. 
 

Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet 
Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med 2019-01-01 och under 
förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna 
överenskommelse senast 2018-12-21.  
Överenskommelsen ersätter ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.  
Om någon av parterna senast 30 september innevarande år väljer att säga upp 
överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga parter från och med 1 
januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder betalningsansvar 
enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Lund 2018-09-26 
 
 
 
 
Monica Holmquist   Carina Lindkvist 
Förbundsdirektör   Avdelningschef  
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-15 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 10 oktober 2018 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden 
och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 

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

1 (1) 

Datum: 2018-10-10 
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 avseende förändrade 
schablonnivåer upphävdes 2016-12-12. 
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett 
nytt förslag till resursfördelningsmodell 
(schablonnivåer) inom Vård och omsorg när 
genomlysningen av verksamheten är utförd. 

Genomlysningen behandlades i 
kommunfullmäktige 2017-10-18. Beräkning 
av nya schabloner är i förvaltningen för 
handläggning. 
 

Hösten 2018 

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

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

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och utvecklas 
under hösten 2018 kommer detta underlag 
att revideras. 

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. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 

VN 2018-04-23, § 37 
Beslut om Mottagningsteam 

VN 000048/2018 Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en  
ersättningsmodell avseende ekonomin för 
mottagningsteamet. 

Hos förvaltningen för handläggning. Hösten 2018 

VN 2018-09-24, § 81 
Väckt ärende 
- Mat för de äldre 

VN 000117/2018 Väckt ärende från Marianne Mjöberg Eriksson (BP). 
Förvaltningen får i uppdrag att bland annat beskriva 
vilka möjligheter det finns för pensionärer att äta på 
våra vård- och omsorgsboenden. 

Hos förvaltningen för handläggning. November  
2018 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-15 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). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-08-23 
 
b). Patientnämnden i Region Skåne - Avslutat ärende 
 
c). Minnesanteckningar från Delregionalt Samverkansorgan Nordväst 2018-09-13 
 
d). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-08-28 
 
e). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-09-20 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Samma nträdesprotokol 1 

Tid 2018-08-23, kl.10.00-12.00 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, tjänstgörande ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Jessica Arvidsson, projektledare, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Stig Andersson, ledamot 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information: Projekt Digilitt.kom 

1 (3) 

Projektledare Jessica Arvidsson informerar innehållet i projektet DigiLitt.kom. 
Det är ett projekt som Båstads kommun tillsammans med åtta andra kommuner 
i Sydsverige deltar i. Projektägare är Kommunförbundet Skåne. 

Syftet med projektet är att höja den digitala litteraciteten bland de deltagande 
kommunerna. För Båstads del är målet att höja de digitala litteraciteten bland 
gruppen vård- och omsorgspersonal på särskilt boende, totalt 58 medarbetare. 

Projektet sträcker sig från hösten 2018 och tom hösten 2019. Tanken är att genom 
lokala och gemensamma aktiviteter sprida information och skapa förutsättningar 
för djupare och mer kvalitativ kontakt mellan personal och vård- och omsorgs
tagare med hjälp av digitala verktyg och processer. Rent praktiskt kan det handla 
om nya kanaler för kommunikation, dokumentation och beställning av varor J/, 
och tjänster. / t ~ 
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4. Information från Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, informerar om det som är aktuellt inom 
nämndens verksamhetsområde. 

2 (3) 

- Pernilla Halte är anställd som avdelningschef på Skogsliden. Två nya enhetschefer 
kommer att tillsättas i syfte att minska på antal medarbetare per chef. Idag har en 
chef i snitt 35-40 medarbetare. 

- Arbetsmiljöverket har efter inspektion begärt ett svar från kommunen och troligen 
kommer ny inspektion att göras. Kommunen har inte nått hela vägen till deras kritik 
som bl a består av utbildning till personal som saknas och chefers höga beman
ningskrav. Brister kvarstår och hot om föreläggande om vite väntas. En omsorgs
plan och en utbildningsplan kommer att göras. Endast en fjärdedel av personal
gruppen kan utbildas i taget. Utbildning planeras för förflyttningsteknik, basala hy
gien-rutiner samt hantering av hot och våld. 

- I mitten av september kommer boendet i Förslöv att börja byggas och ska 
omfatta 48 platser. Det kommer att finnas ett serveringskök liknande det som finns 
på Skogsliden. Andra utomstående ges möjlighet att äta där. I varje flygel kommer 
en mindre matsal att finnas men inget kök. 
Bjärehemmet och Ängagården med totalt 18 platser kommer att awecklas och de 
som bor där idag kommer att erbjudas plats på nya boendet i Förslöv. 

Beslut: Att göra studiebesök på Bjäredalen i samband med ett ordinarie möte. 

5. Angående bidrag till pensionärsföreningarna 
Kanslichef Catharina Elofsson informerar om att det behövs beslutas om riktlinjer 
för fördelning av bidrag till pensionärsföreningarna. KPR delar ut 15 000 kr /år och 
enligt Catharina behövs beslut om regler för bidrag precis som det finns regler för 
bidrag till övriga föreningar. Under 2018 kan undantag göras för slutdatum, 
förslagsvis 1 oktober för utbetalning i november. KSau har i tisdags (21/8) tagit 
upp frågan om förenings bidrag på sitt sammanträde. KS fattar beslut på sitt 
sammanträde i september. 

Claes lyfter att fördelningen inte får strida mot regler och lagar och att alla före
ningar ska betraktas lika. Tydliga riktlinjer för fördelning behöver utarbetas och 
beslutas om under mötet i oktober. Catharina kopierar upp och delar ut förslaget till 
riktlinjer. Föreningarna behöver ansöka om bidrag för att utbetalning ska kunna 
ske. 

6. Utvärdering av politikerutfrågningen den 1 augusti 
Genomgång av politikerutfrågningen. Christer tycker att det var en bra utfrågning. 
Alla var eniga om t ex frågan om busskort. Det var bra svar och mer utfrågning 
än debatt. 
Både Claes och Karin uppfattade också eniga politiker. 
Gunilla hade hoppats att fler pensionärer /besökande skulle ha ställt fler frågor. 
Tore såg det som fördel att det inte blev så mycket käbbel mellan partiernac{ 
Tord.sa~.nar en prioriteringslista eller programförklaring för målgruppen 7A 
penswnarer. ~ 
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7. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 14 juni godkänns och läggs till handlingarna. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Ingela är inte med i SPF:s styrelse fram till 31/12 2018. 

3 (3) 

Inger har deltagit i en föreläsning och berättar att Inga-Britt Gudmundsson släpper 
sin bok som handlar om att vara anhörigvårdare. Hon säljer sin bok i biblioteket i 
Båstad den 15 september kl 10:00. 

Stellan lyfter frågan om fria bussresor för personer över 75 år. Undrar varför inte 
man kan åka till Ängelholm utan bara i egna kommunen. Tord har kollat med Skåne
trafiken. Det beror på samarbetet kommunerna emellan samt med Skånetrafiken. 

Lillemor berättar att anhörigföreningen skrivit till KS med frågan om ansökan om 
extra medel och väntar på svar från KS på skrivelsen. Hon vill att KPR ska få svar på 
skrivelsen och även Claes tycker att det inte ska dröja mer än en månad för KPR att 
få svar. Diskussion om att det dröjer att få svar från kommunen. 

Gunilla lyfter diskussionen om digitalisering. Hon ser behov av att äldre ska få 
utbildning i digitaliseringen som finns. Både inom vården men för att parkera 
krävs kunskaper. Äldre behöver utbildas. 
Förslag är att IT-chefen kan bjudas in och berätta lite om larm och pågående 
digitaliseringsprojekt. 
Beslut: Att bjuda in IT-chefen till ett möte. 

Claes undrar vad som händer med utredningen om stationen i Båstad och utbygg
naden. Vem har ansvar för byggnaden och stationen? Nu måste man köpa biljett 
på perrongen. Saknas vänthall och plats för sitt bagage. 

Inger undrar hur anställdas utbildning inom Vård och omsorg ser ut? Vilka krav 
ställs på anställda? Det är svårt att få personal. De har dålig lön och kompetens. 

Karin berättar att hon åkt mycket tåg i sommar och fått hjälpa många vid stationen i 
Båstad. Ser behov av teknisk utbildning för äldre. Går det att söka bidrag? 
Gunilla berättar att man sökt pengar från Sparbanksstiftelsen men inte fått några. 

Avslutningsvis beslutas om att när protokollet är justerat ska lilla gruppen samlas 
för att träffas och ta tag i de frågor och synpunkter som lyfts under sammanträdet 
för att gå vidare med dessa. 

9. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 11 oktober kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

~ ;HJ}h L - I ~i\~~~ (h/it?!/ 
Tord Kfilit{~~ *~t~:~alainen Stellan Andersson 
Ordförande Sekreterare Juste rare 
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Diarienr
Kön Ålder
Handläggare

Organisation Sammanfattning
(av patientens synpunkter) Åtgärd Resultat

1. Vård och behandling 1.4 Läkemedel

2018-2467P
Kvinna 89 år
johtor

Kommun
-
Båstad
-

Dottern till en patient tillskriver kansliet 
med synpunkter på Åsliden 
servicehems administrering och 
uppföljning av de läkemedel hon 
intagit under fyra månaders tid. 
Dottern vill ha hjälp med att komma till 
rätta med patientens hälsa, som inte 
blivit bättre av medicinerna.

Kansliet kontaktade dottern som då var i 
diskussion med servicehemmet angående 
synpunkterna. Hon välkomnades att 
kontakta kansliet om problem uppstod.

Dottern kontaktade inte kansliet igen. 
Ärendet avslutades.

Sida 1 av 1

Patientnämnden i Region Skåne Ärendelista - 
Avslutade

2018-09-26

Avslutade ärenden: 2018-05-01 - 2018-08-31   Totalt: 1
Urval: Kommun, -, Båstad

2018-09-27 

Dnr: VN 000159/2017-900
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Si

Delregionalt samverkansorgan Nordväst,
torsdagen den 13 september 2018
Kl. 09:00 – 12:00  
Plats: Lasarettet i Landskrona
Mötesrum: Hven

Deltagare:
Arvo Hellman, Bjuvs kommun
Anneli Larsson, Bjuvs kommun
Iréne Ebbesson, Båstad kommun
Emma Phil, Båstad kommun
Ann-Christine Borgman, Helsingborgs stad
Samuel Lilja, Helsingborgs stad
Kerstin Persson, Klippans kommun
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun

Christin Jonsson, Landskrona stad
Jan Allan Beer, Landskrona
Stefan Segerman, Landskrona
Ingrid Jerlsten, Landskrona
Isabella Dzanko, Åstorps kommun
Bertil Wemmert, Åstorps kommun
Jennie Andersson, Örkelljunga kommun
Ulrika Heindorff, Förtroendemannaorganisation

Yvonne Augustin, ordförande Sjukvårdsnämnd Sund  
Aina Andersson, vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund  
Annette Linander, 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund

Fanny Johansson, politisk sekreterare
Linus Hannedahl, politisk sekreterare
Annika Nilsson, Verksamhetsutvecklare BUP
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr. 

§1 Mötets öppnande
Yvonne Augustin hälsar samtliga välkomna och presenterar dagens möte.  
Under punkten övrigt lades till frågor om samverkansmötet.

§2 Godkännande av föregående minnesanteckning  
Minnesanteckningarna från föregående Delregionala samverkansorgan Nordväst, 
den 13 april 2018, godkänns. 

§3 Avstämning om var psykiatrin står inför Lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård ( 2017:612) 
Annika Nilsson, verksamhetsutvecklare på regionala BUP presenterar hur 
psykiatrin, inom både BUP och VUP i Region Skåne, förbereder sig inför den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Kommunerna undrar hur psykiatrin samverkar med skolorna inför den nya lagen. 
Det är viktigt att skolorna är representerade vid en utskrivning och det finns idag 
samverkansgrupper där skolorna deltar tillsammans med psykiatrin.

Antalet patienter som söker sig till psykiatrin ökar och kommunerna efterfrågar 
förebyggande arbete inom vuxenpsykiatrin liknade det arbete som görs inom BUP.
Minnesanteckningarna kompletteras med uppgifter om arbetet som görs inom 
Vuxenpsykiatrin, efter mötet.  

Kommunerna efterfrågar statistik på antal heldygnsvårdsplatser inom 
Vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Minnesanteckningarna kompletteras med uppgifter 
om heldygnsvårdsplatser i Helsingborg, efter mötet.

Presentationen biläggs minnesanteckningarna.  

2018-09-27 

Dnr: VN 000159/2017-900
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§4 Övriga frågor 

Ökade kostnader för kommunerna i samband med den nya lagen 
Kommunerna undrar hur de ska hantera de ökade kostnaderna som genererats 
samband med den nya lagen. Tjänstemannaberedningen informerar om en pågående 
undersökning inför en rapport om hur utskrivningen har fungerat. Rapporten 
kommer även att omfatta frågeställningar om kostnader.  

Aina Andersson föreslår att en representant från Revisionskontoret bjuds in till 
kommande delregional samverkansorgan för att presentera den pågående 
granskningen om hur implementeringen av samverkansavtalet har gått i 
kommunerna.  

Ackrediteringsvillkor 
Kommunerna önskar en dialog med Region Skåne när man upplever att 
ackrediteringsvillkoren inte efterlevs och önskar ett möte vid sidan om delregional 
samverkan.  

Dagordning inför kommande Delregional samverkansmöte 
Den 10-11 september arrangerade tjänstemannaberedningen ett internat tillsammans 
med kommunerna och representanterna Region Skåne där bl. a delregional 
samverkan har diskuterats. Yvonne Augustin uppmanar samtliga att höra av sig till 
Charlotte Romfors om man har punkter som man vill diskutera inför kommande 
delregional samverkansmöte.  

 

§5 Nästa möte  
Nästa möte är planerat till fredagen den 30 november kl. 9:00 - 12:00 och arrangeras 
av Socialförvaltningen, Helsingborgs stad. Mer information kommer i kallelsen 
inför mötet. 

Yvonne Augustin avslutar mötet. 

 

Yvonne Augustin, ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
 

Vid anteckningarna 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekreterare 

 

Notering efter mötet: 
Maria Holst, verksamhetschef Vuxenpsykiatri Helsingborg besvarar frågor från 
mötet:  
Specialistpsykiatrins förebyggande arbete består bl. a i att förebygga att patienter 
återinsjuknar samt är stabila i sin psykiatriska sjukdom. Vi har också 
anhörigutbildningar samt samverkar med vårdgrannar och kommuner.  
Vi har 78 st vårdplatser för vårt upptagningsområde på drygt 270 000 invånare. 
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Skånevård Sund
Förvaltningsledningen

Charlotte Romfors
Förvaltningschefens sekr.
046/77 08 00
Charlotte.romfors@skane.se

Datum
Version  
Dnr  1 (2)

Postadress: Skånevård Sund, Diarium, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Medicon Village, Tunavägen 22, ingång hus 203, Lund
Telefon (växel): 046-17 10 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Deltagarlista delregionalt samverkansorgan Nordväst

Namn Kommun/förvaltning

Yvonne Augustin ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Aina Andersson 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Annette Linander 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson pol sekreterare Sjukvårdsnämnd Sund
Linus Hannedahl pol sekreterare Sjukvårdsnämnd Sund
Björn Zackrisson förvaltningschef Förvaltningsledningen Sund
Sofia Ljung div chef primärvården Förvaltningsledningen Sund
Emma Borgstrand chefssjuksköterska Förvaltningsledningen Sund
Harald Roos, sjukhuschef Helsingborg Förvaltningsledningen Sund
Thomas Persson, sjukhuschef Landskrona Förvaltningsledningen Sund
Maria Weiler, områdeschef BUP Psykiatri Förvaltningsledningen Sund
Maria Holst, Verksamhetschef Vuxen Psykiatri HBG Förvaltningsledningen Sund
Peter Sigsjö hälso- och sjukvårdsstrateg Förvaltningsledningen Sund
Charlotte Romfors sekreterare Förvaltningsledningen Sund
Carl-Johan Robertz verksamhetschef Hälsostaden Ängelholm
Stefan Segerman strateg Centrala tjänstemannaberedningen 
Nadja Lindvall verksamhetschef Capio Branschrådet privata vårdgivare
Anneli Larsson förvaltn chef Vård/omsorg Bjuvs kommun
Arvo Hellman ordf vård/omsorgsnämnden Bjuvs kommun
Eddie Granquist ordf vård/omsorgsnämnden Båstad kommun
Emma Pihl vård och omsorgschef Båstad kommun
Irene Ebbesson vice ordf vård/omsorgsnämnden Båstad kommun
Ann-Christine Borgman ordf socialnämnden Helsingborgs stad
Annika Andersson, Omsorgsdirektör Helsingborgs stad
Dinah Åbinger Socialdirektör Helsingborgs stad
Ingrid Nyman hälso- och sjukvårdsstrateg Helsingborgs stad
Jonny Cato Hansson ordf vård och omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Samuel Lilja 1:e vice ord Soc nämnden Helsingborgs stad
Tonka Frodlund, 2:a vice ordf. i Soc nämnden Helsingborgs stad
Christel Håkansson, 2:a vice ordf. vård/omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Cathrine Eriksson socialchef Höganäs kommun
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Marie Holmstedt ordf socialnämnden Höganäs kommun 
Agneta Hugander socialchef Klippans kommun 
Gunilla Svensson socialnämndens ordf Klippans kommun 
Hans-Bertil Sinclair, 2:a vice ordf. kommunstyrelsen Klippans kommun 
Magnus Jorsell, ordf soc nämn 2:e vice  Klippans kommun 
Kerstin Persson ordf kommunstyr  Klippans kommun 
Christin Jonsson förvaltningschef imsorgsförvaltn. Landskrona stad 
Jan Allan Beer ordf. omsorgsnämnden Landskrona stad 
Ingrid Jerlsten, vice ordf. omsorgsnämnden Landskrona stad 
Annelie Persson, ordf vård och omsorgsnämnden Svalövs kommun 
Mikael Lindberg, tf socialchef Svalövs kommun 
Isabella Dzanko, ordf. Socialnämnden  Åstorps kommun 
Monica Ehnberg förvaltningschef socialförvalt. Åstorps kommun 
Ursula Svensson, äldreomsorgschef Åstorps kommun 
Lars Nyander ordf kommunstyrelsen Ängelholms kommun 
Robin Holmberg opp.råd/2:e vice ordf kommunstyr Ängelholms kommun 
Stig Andersson kommunalråd 1:e vice ordf Ängelholms kommun 
Susann Pettersson chef Hälsa Ängelholms kommun 
Annika Jönsson ordf socialnämnden Örkelljunga kommun 
Jennie Andersson, Socialchef Örkelljunga kommun 
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Avstämning var psykiatrin står inför 
Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ( 2017:612 ) 
Annika Nilsson, Regional Verksamhetsutvecklare Psykiatri Skåne
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Heldygnsvården: 21 platser, 312 patienter/år, 475 vårdtillfällen
Medelvårdtid: Akutavdelningen 10 dygn, Vårdavdelning ca 5

veckor 

Öppenvården BUP: 13490 patienter;  
94340 genomförda besök, 6.9 besök/patient

Öppenvården Första linjen: 3750 patienter,  
14 652 genomförda besök, 3.9 besök/patient

En väg in: Påringningar 1649/mån, Besvarade 72 %, 
Hänvisning och råd 69%, Triageras BUP 14% FL 17%

Patientflöden BUP Skåne 2015: 
Patientunderlag: 271 000 barn i Skåne 0-18 år
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Patientflöden BUP Skåne 2016: 
Patientunderlag: 279 000 barn i Skåne 0-18 år (+ 3900 barn i asylprocessen varav 2100 ensamkommande april 2017 exl. 

papperslösa)

Heldygnsvården: 21 platser, 320 patienter/år, 450 vårdtillfällen
Medelvårdtid: Akutavdelningen 7 dygn, Vårdavdelning 5-6 

veckor 

Öppenvården BUP: 14 835 patienter  
100 923 genomförda besök, 6.8 besök/patient

Öppenvården Första linjen: 4869 patienter  
18 195 genomförda besök, 3.7 besök/patient

En väg in: Påringningar 2335/mån, Besvarade 60%, 
Hänvisning och råd 63%, Triageras BUP 17% FL 20% 32



Patientflöden BUP Skåne 2017: 
Patientunderlag: 287 000 barn i Skåne 0-18 år (6-18 år 187 000)

Heldygnsvården: 21 platser, 419 patienter/år, 587 vårdtillfällen
Medelvårdtid: Akutavdelningen 7 dygn, Vårdavdelning 5-6

veckor 

Öppenvården BUP: 15 609 patienter  
101 223 genomförda besök, 6,4 besök/patient

Öppenvården Första linjen: 4477 patienter  
17 111 genomförda besök, 3,8 besök/patient

En väg in: Påringningar, 2192/mån Besvarade 57, 
Hänvisning och råd 69% Triageras BUP 12% FL 19% 33



BUP Skåne  

Heldygnsvård  

År Patienter Medelvårdtid dgr

2015 312 10  dgr akut, 5 v.avd

2016                    320    7 dgr akut,5-6 v.avd    

2017 419                                        7 dgr aku, 5-6 v.avd

2018 tom aug     ca 400 prog. Prog samma 2017

Källa: VÅPS VÅPS
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Hur har BUP Skåne förberett sig
• Handlingsplansplan upprättades ht 2017 för BUP 

Skåne gällande Lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård ( 2017:612 )

• Kontinuerlig uppföljning sker i ledningsgrupper, 
dialog mellan stab och heldygnsvård, samt i lokala 
samverkans forum med BUP och Kommuner
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Innehåll handlingsplan BUP Skåne
• Information är given i RLG (Regional ledningsgrupp) Öppenvård okt 2017
• Information är given i RLG Heldygnsvård nov 2017
• Läkare vid Heldygnsvården informerades den 21/11 2017 
• Ny information den 1/12 2017 i RLG till samtliga Verksamhets- och 

Områdeschefer 
• Områdeschefer får informations material specifikt för BUP, som stöd för 

samtliga Enhetschefer vid BUP Skåne att visa och gå igenom på APT. 
Samtliga enheter informeras dec 2017 – jan 2018 . Områdeschefer och 
Enhetschefer ansvarar för att samtliga medarbetare blir informerade. 

• Enhetschefer får i dec 2017 mail att skicka vidare till samtliga medarbetare 
med en kort sammanfattning av nya lagen och lagtexten. 
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Innehåll handlingsplan BUP Skåne, forts

• Information och Power Point bilder läggs på BUP 
Öppenvårds och Heldygnsvårdens Hemvist, (BUP 
Skånes intranät) i november 2017 

• Samtliga lokala samverkansavtal mellan Region Skåne, 
BUP, och Kommuner uppdateras enligt plan med aktuellt 
innehåll, där lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ingår. Dialog på 
samverkansmöten sker där detta är ett av aktuella 
områden. Både information och uppföljning.
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Vuxenpsykiatri Helsingborg
Öppen vård  

År       Besök Unika patienter Besök/patient

2015 73 672 7 239 10,18
2016 86 924 8 289 10,49
2017 78 605 7 655 10,27
2018tom aug 52 287 6 527 8,01

Källa: VÅPS
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Vuxenpsykiatri Helsingborg  

Heldygnsvård  

År VTF utskrivna   Patienter Medelvårdtid dgr

2015 2 380 1 481 13,3*

2016 2 555 1 582 12,4

2017 2 150 1 356 12,9

2018 tom aug 1 567 1 035 12,3

Källa: VÅPS VÅPS Regionalt beslutsstöd
* Intern rapport okt 15
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Handlingsplan Vuxenpsykiatrin Helsingborg

• Mina Planer implementeras i Vuxenpsykiatri Helsingborg via 
samordnaren (Anna Bjuggelius) som ingår i regional arbetsgrupp. 

• Under senhösten 2017 påbörjades utbildningarna på varje enhet inom 
vuxenpsykiatrin i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Samtlig 
personal ska ha erbjudits utbildning och under våren 2018 har 
uppföljning av utbildningarna skett. 

• Under hösten 2018 kommer det att ske två uppsamlingsheat för de som 
inte genomfört eller känner sig förtrogen i arbetet med Mina Planer. 

• Utbildningarna i Mina Planer/SIP har skett i föreläsningsform, samt ute 
på alla enheter och då specifikt riktat sig till heldygnsvård alt öppenvård. 
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Handlingsplan Vuxenpsykiatrin Helsingborg forts.

• Information/utbildning till läkare och enhetschefer gavs i december  
2017 på ett läkarmöte. Ny uppdatering till läkarna kommer att ges i 
slutet av oktober 2018. 

Fortlöpande samverkan med de 10 kommunerna som ingår i 
verksamhetsområdet. Fortlöpande avstämning/information på 
ledningsgrupp och chefsmöte. Samverkan med Helsingborg stad, 
Primärvården och de privata aktörerna sker regelbundet. 

• Under hösten 2018 är det planerat flera möten för att på bästa sätt möta 
årsskiftet 2018-2019. Syftet är att ”hjälpas åt”, gå igenom avvikelser, få 
samsyn och framför allt skapa en smidig samverkan inför 2018-2019
övergång från 30 dagar till (troligen, beslutet är ej taget ännu) 3 dagar.
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Handlingsplan Vuxenpsykiatrin Helsingborg forts.

• Vuxenpsykiatrin i Helsingborg (samt Maria Nordväst) arbetar enligt 
modellen: Samordnaren utbildar Superanvändare (två representanter 
på varje enhet) som fungerar som direkt länk/kontakten till varje enhet. 
Det är superanvändare som ska vara behjälplig på sina respektive 
enheter med arbetet i Mina Planer. 

• Regelbundet skickas information via mejl till superanvändarna som 
sedan ska sprida information, uppdateringar etc. på respektive enhet. 
Kopia läggs till enhetscheferna för kännedom. 

• Frågor, problem har via superanvändarna återkopplats till samordnaren 
som sedan löst dessa problem/frågor alt kontaktat IT. Denna lösning har 
gjort att vi har en god bild på läget/kunskapen om Mina Planer i 
verksamhetsområdet

• Sammanfattningsvis anser vi att verksamheten kunskapsmässigt ligger i 
fas och när det gäller arbetet i Mina Planer. 

• Kontaktperson Anna Bjuggelius, anna.bjuggelius@skane.se
42
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Var står vi nu
• Om vi följer processerna i nya lagen så bör alla 

parter vara förberedda vid utskrivningar
• Kontinuerlig uppföljning och fortsatt dialog 

mellan BUP/VUP Skåne och alla Kommuner om 
nya förutsättningar enl lagen.

• Mina planer; Kartläggning för barnärenden 
genomförd sept 2018

43



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2018-08-28, kl. 17.00 - 18:30. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Ås bo 
Lena Jönsson, RBU 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Kerstin Hörup, SRF 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
KarlLundgren,FUB 
Jan Gunnarsson, NHR 
Marianne Sutinen, ersättare Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

1 (3) 

Vattenbristen i Torekov i somras ledde till problem och en riskbedömning och en 
handlingsplan inom vård- och omsorgsverksamheten gjordes. Kommunen låg i stabsläge. 
Utifrån ett tekniskt fel blev vattnet i Västra-Karup, Hov och Torekov under ett par dagar farlig 
att dricka och vattnet fick kokas. Värmen i somras ledde till att några boenden fick 
inomhustemperaturer över 30 grader och kylanläggning fick hyras in. Värst drabbad blev 
Åsliden och Almgården. 

Personalmässigt har sommaren varit bra. Man har haft hälften så många Qämfört föregående 
sommar) brukare som varit på tillfällig vistelse i kommunen och de som kommit har haft 
lägre omvårdnads behov. Inga sjuksköterskor har behövt hyras in externt via 
bemanningsföretag. 

Stöd och omsorg genomförde ett eget läger i Tåssjö och fick stor nöjdhet bland de som deltog. 
De som inte ville sova över kunde vara på lägret över dagen. 

350 miljoner har delats ut av staten till välfärdsteknik och Båstad har fått 814 573 kr av dessa 
medel. Dessa medel kan användas bl a till att få wi-fi på boenden och personal ska kunna 
signera läkemedel via telefonen. 

Akademi Båstad startar i slutet av september utbildning till undersköterskor och i första 
hand ska platserna gå till nyanlända med behov av extra språkstöd. Eftersom de inte fyller 
upp till en hel klass har detta skapat extra utbildningsplatser för vård och omsorg. 
Utbildningen gynnar både arbetsgivaren och vårdtagare på sikt. 
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2 (3) 

Det är val 9 september och boenden kan rösta vid vissa tidpunkter i boendet genom så kallad 
institutionsröstning. 

Personalen är trångbodda och behöver fler lokaler. Det är fullt både på Bjäredalen och 
Skogsliden. Kan bli aktuellt att flytta personal till Ängahällan för att lösa behovet av lokaler. 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Tillägg är att det kan bli eventuellt 
byte till en bredare hiss i Grevieparken. 

5. Inkomna granskningar och remisser 
Rådet har fått möjlighet att inkomma med synpunkt på ett antal remisser. 
-Ny granskning/utställning är aktuellt för Påarp 8:83 i Torekov (Hotell Torekov /Solsidan). 
Ingrid ska köra förbi och titta till området. Svar från rådet är: Handikapprådet förutsätter att 
det i området finns lagstadgad tillgänglighet för personer med olika slag av funktionshinder 
med godkänd ytbeläggning på marken (dvs ingen singel eller täckbark). Vidare ska det finnas 
tillräckligt med hp-parkeringsplatser. 
-Det har kommit detaljplan för Hemmeslöv 10:10, etapp 3. Ingrid ska titta närmare på den 
och slutdatum är inte förrän 30 september. 
-Kommunens översiktsplan har fått förlängd svarstid till 30 september. Även på denna ska 
Ingrid titta på och lämna svar från rådet. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 
Ingrid lyfter frågan om trafiken på Köpmansgatan. Ett övergångsställe har försvunnit och det 
är svårt med tillgängligheten vid Stigsons begravnings byrå. Ingrid ska lämna synpunkter om 
önskemål att återinföra övergångsstället till kommunens trafikingenjör. Rent allmänt 
förespråkar rådet en väg som smalnar av att det ska byggas farthinder i form av vägbulor. 

Britt-Marie har inget speciellt att ta upp. 

Krystyna informerar att hon genom pensionärsrådet fått information om översiktsplanen för 
Båstads kommun. Själva handingen är omfattande och har många sidor. Vidare har man i 
Sinarpsdalen och Grevie invigning på cykelbanan lördag den 1 september där PEAB bjuder på 
förtäring. Buss finns tillgänglig för transport tillbaka. 

Sven ska kolla om igen på strövområdet kring banvallen Båstad-Grevie och att området bör 
delvis vara tillgänglig för alla. 

Kerstin lyfter frågan om hur handikapprådet ska fortsätta att jobba nästa år. Hon upplever att 
rådet sällan får feedback och att man mestadels får information inom vård- och omsorg. Hon 
hoppas att de som kommer att ingå i KHR har kompetens inom handikappfrågor men även att 
man företräder sin förening. Viktigt att kunskaper i dessa frågor förmedlas till tjänstemän och 
förtroendevalda. Allmän diskussion om vilken roll KHR har och dess påverkansmöjligheter. 
Även diskussion om upplägg kring sammanträdet och val av ledamöter. KHR är ett 
rådgivande organ och minnesanteckningar från möten delges till kommunfullmäktige. 
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3 (3) 

Lena undrar kring de två handikapp-parkeringarna vid torget men även önskemål om 
sensorer till dörrarna till biblioteket och kommunhuset så att man inte behöver använda 
händerna för att kunna öppna dörrarna. Båstadhem är de som förvaltar dessa fastigheter. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2018-09-20 

/ lfrm~{!r;!lldefl5 ~~QWW\ 
V/ 

1 71 
fl Ordförande Sekreterare 

Sven Nordström 
Justerare 
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E:~nkten PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-09-20 

Sida 1av7 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, torsdagen 20 september 2018 kl 9.00- 9.45 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Arvo Hellman 

Boris Svensson 

Eddie Grankvist 

Peter Kovacs 

Anette Hallberg 
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Bjuv 

Svalöv 

Förbundschef, sekreterare 
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Dnr: VN 000038/2018-700
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget publiceras 

Datum då anslaget tas ner (22 :a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

Direktionen 

2018-09-20 

70\~, 10 -(/(. 
................ .. l: ....... ;.r.,:.:; ············ 
,,,,., ,,~ ' \ 0 . J..) 

.<..c~ ... .......... ..................... .. .. ....... ... ...... .. . 

t1e~~l~~~tA I i +. 
· uw.a1~.~~ ............. . 

Jessica Alfredson 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-09-20 

§ 31 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla vä lkomna. 

§ 32 Upprop 

§ 33 Val av justerare 
Beslutas att utse Peter Kovåcs att justera protokollet 

§ 34 Ärendelistan godkänns och fastställs 

§ 35 Uppföljning av sänghantering i egen regi 

Sida 3 av 7 

Sänghanteringen har sedan 20180501 bedrivits i egen regi av en särskild sänggrupp på 

Medelpunkten. Uppdraget är, precis som tidigare, transporter, rekonditionering, montering och 

service av sängar och tillbehören till dessa. 

Sängar levereras två gånger per vecka per kommun och planeras efter de beställningar som görs. Det 

utförs även flytt av sängar och sängtillbehör och leverans av enstaka tillbehör. 

I det tidigare avtalet med utföraren kostade varje hämtning respektive hämtning 735 kr vilket gav en 

årlig transportkostnad om ca 1,7 mkr. Till detta kom en kostnad om 0,4 mkr för reparationer och 

service. Inför övertagandet gjordes bedömningen att det behövdes 3,5 åa till en kostnad av ca l, 7 

mkr. Detta grundade sig i den bemanning som utföraren hade för uppdraget. Till detta tillkom 

kostnader för två lastbilar 285 tkr/ år samt lokalyta motsvarande 300kvm, ca 270 tkr/år. 

Sammanlagda kostnader uppskattades till 2,4 mkr. 

Alternativet att även efter avtalets utgång göra en extern upphandling bedömdes som 

kostnadsdrivande och att intresset för att lägga anbud var lågt. Det vinnande anbudet 2015 låg 

markant lägre än övriga anbud och det är därför rimligt att anta att kostnaden vid en ny upphandling 

skulle ligga betydligt högre. Jämförelsepriserna mellan de fyra anbuden skiljde sig från 1796 kr till 

5188 kr. Den tidigare utföraren har efter vårt avslut ökat kostnaderna med 30% för de verksamheter 

som valde att förlänga avtalet ytterligare ett år. Tilläggas kan att också de verksamheterna valt att 

efter avtalstiden överta sänghanteringen i egen regi. 
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Direktionen 

2018-09-20 
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I dag hyr Medelpunkten ut 1073 sängar till kommunerna som är placerade i enskilda hem. 

Reparationer av sängar ingår i hyran liksom de olika tillbehör som kan behövas. Idag faktureras 

kommunen en kostnad för lämning av sängen i samband med första månadshyran vilket sker via 

Sesam. Kostnaden för att sängen senare ska hämtas hanteras däremot via en hämtorder och 

underlaget till faktureringen görs manuellt. 

För att förenkla administrationen föreslås att kostnaden för hämtning och lämning slås samman till 

en transportkostnad och utgår vid ett tillfälle i samband med att sängen hyrs ut. 

Idag är kostnaden per hämtning och lämning 834 kr. Det aktuella förslaget om att ta ut en 

transportavgift innebär således att 1750 kr faktureras kommunen i samband med första 

månadshyran. 

För de sängar som redan är uthyrda föreslås att en engångsfakturering görs av transportavgiften 

motsvarande 916 kr. Detta innebär att när dessa sängar vid ett senare tillfälle ska hämtas görs detta 

utan kostnad. Förslaget innebär också att Medelpunkten tillskjuts likvida medel om drygt 1 mkr. 

Antal %-andel 916 kr/ säng 
31/8 ----

Bjuvs kommun (10) 30 2,6% 27 480 

Båstad kommun (20) 50 4,3% 45800 

Helsingborgs kommun (110) 471 40,2% 431436 

Höganäs (30) 66 5,6% 60456 

Klippans kommun (40) 67 5,7% 61372 

Landskrona kommun (SO) 136 11,6% 124 576 

Perstorps kommun (60) 33 2,8% 30 228 

Region Skåne (300) 24 2,0% 21984 

Svalövs kommun (70) 33 2,8% 30 228 

Åstorps kommun (80) 53 4,5% 48 548 

Ängelholms kommun (100) 179 15,3% 163 964 

Örkelljunga kommun (90) 31 2,6% 28 396 

1173 100,0% 1074 468 

Tabellen visar: 

1. Antal sängar per kund (kommuner och region Skåne) den 31/8 
2. Andelen sängar per kund 

3. Belopp att fakturera respektive kund per den 30/9 om 916 kr/säng och samma antal sängar som den 
31/8 

Hanteringen av sängar i egen regi har fallit väl ut och vi har bättre möjligheter än tidigare att planera 

leveranser och lösa de behov som uppstår. Vi har under dessa månader sett ett ökat behov vilket inte 

minst märktes i maj då 143 sängar levererades ut. Detta var en toppnotering och en viss påfrestning 

då det sammanföll med att verksamheten skulle starta upp och rutinerna skulle sätta sig. Som 
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E~nkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-09-20 
Sida Sav 7 

jämförelse levererades i genomsnitt 117 sängar per månad 2017 och 125 sängar per månad t .om 

augusti 2018. 

Vi har idag 4,5 åa som bemannar sänghanteringen. Då sängarna är otympliga och det ofta är trångt 

om utrymmet i det egna boendet krävs det två chaufförer/tekniker vid varje leverans. Till detta 

kommer ca 0,5 åa för service, reparationer och planering av rutterna 
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I 
Direktionen beslutar 

123 

Utleveranser sängar 
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att godkänna den lämnade informationen 
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134 130 
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§ 36 Ekonomisk rapport för augusti 2018 med helårsprognos 2018 samt 

förslag om åtgärder 

Resultatrapport 

Augusti månads totala intäkter blev 5 680 tkr, de totala kostnaderna 5 964 tkr och resultatet blev -

284 tkr. 

Efter 8 månader är de årsackumulerade intäkterna 47 507 tkr (67% av årsbudget), de totala 

kostnaderna 50 192 tkr (71% av årsbudgeten och det årsackumulerade resultatet -2 685 tkr vilket ska 

jämföras med årsbudgeten +100 tkr. De förhållandevis höga kostnaderna är till övervägande delen av 

engångskaraktär, eftersom de är förknippade med flytten till nya lokaler. 

Balansrapport 

De totala tillgångarna är i slutet av augusti månad 60 077 tkr. Skulderna uppgår till 47 731 tkr och 

resterande belopp, 12 346 tkr, är eget kapital. Jämfört med beloppen vid ingången av året har 

anläggningstillgångarna ökat med + 7 370 tkr beroende på nyinvesteringar i egna 

Signaturer Utdragsbestyrkande 
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2018-09-20 
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anläggningstillgångar (+2 597 tkr) samt nyinköp av hjälpmedel för uthyrning (+4 773 tkr). 

Omsättningstillgångar har minskat (-1920 tkr); främst en effekt av att kassa/bank har minskat. 

Soliditet och likviditet 

Vid månadens slut är den aktuella soliditeten 20,5 % och likviditeten 68%, 

Helårsbedömning för 2018 

Under återstoden av 2018 förväntas de totala intäkterna bli 24 374 tkr och de totala kostnaderna 23 

842 tkr. Det innebär att dessa 4 månader beräknas ge överskottet +532 tkr. 

Läggs dessa belopp till det aktuella utfallet kommer år 2018 att ge ett underskott på 2 153 tkr. 

Förslag till åtgärder 

För att förbättra det slutliga resultatet för år 2018 föreslås åtgärder som både ökar intäkterna och 

minskar kostnaderna: 

För att öka intäkterna föreslås tre åtgärder att gälla från den 1 oktober 2018: 

1. att avgiften för utleverans av sängar höjs till 1 750 kronor, samtidigt som kostnaden för 
framtida hämtning helt tas bort . På detta vis inordnas sängarna i samma prismodell som den 
för övriga hjälpmedel. Åtgärden beräknas inbringa totalt 1170 tkr 

2. att de sängar som idag är uthyrda faktureras en transportavgift om 916 kr vid faktureringen 

per 30/9 2018 

3. att avgiften för hämtning och lämning av övriga hjälpmedel (fasta stopp) höjs från 450 kr till 
530 kronor. Detta väntas inbringa ytterligare 80 tkr 

För att minska kostnaderna föreslås fem åtgärder att gälla från den 1 oktober 2018: 

4. att inköp av reservdelar utanför avtal upphör. De hjälpmedel som berörs av detta skrotas i 
stället ut. Detta väntas leda till kostnadsbesparingar om 100 tkr eftersom merparten av de 
hjälpmedel som skrotas redan är helt avskrivna. 

5. att samtal inleds med Akka, för att endera få till stånd en prissänkning av extrastoppen eller 
att helt upphöra med dessa (-100 tkr) 

6. att inköp av övriga förbrukningsvaror och förbrukningsinventarier hålls nere på ett minimum 
(-30 tkr) 

7. att inköp av externa tjänster (bl a lokalvård) minimeras till endast sådant som är nödvändigt 
för att kunna sköta årets verksamhet (-30 tkr) 

8. att utbildning samt anlitande av extern kompetens (konsulter) hålls nere till endast sådant 
som är nödvändigt för att kunna sköta årets verksamhet (-60 tkr) 
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Genomförs ovanstående åtgärder beräknas intäktssidan förstärkas med 1 250 tkr och kostnadssidan 

med 320 tkr, sammanlagt+ 1 570 tkr. I så fall begränsas årets underskott t il l endast -583 tkr. Detta 

motsvarar cirka 0,8% av årets totala omsättning. 

Direktionen beslutar 

att godkänna de föreslagna åtgärderna 

§ 37 Mötet avslutas 

Signaturer Utdrags bestyrkande 

l 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2018-10-15 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 2018-08-01 - 2018-08-31  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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