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Datum: 2018-12-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Birgitte Dahlin utses som justeringsperson. 
2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 21 december 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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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-10 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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 Tjänsteskrivelse  
 

181015\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-10 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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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-12-10 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). Presentation av nya enhetschefer på Skogsliden (Karin och Robert) 
 
b). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
c). Lokaler för medarbetare 
 
d). MAS och SAS informerar: 
     - Lex Maria  
     - Lex Sarah (Bilaga) 
 
    
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 2018-11-29 Dnr 8.1.2-32179/2018-3 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ärendet 

Ert dnr VN 000091/2018-700 

Vård- och omsorgsnämnden 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 

Anmälan enligt lex Sarah från Vård- och omsorgsnämnden i Båstad 
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid 
myndighetsutövning enligt LSS. 

Anmälan handlar om att en dom om personlig assistans enligt LSS från 
förvaltningsdomstolen inte handlagts i kommunen under mer än fyra 
månader. Detta har rriedfört bristande rättssäkerhet och att den enskilde 
inte fått tillgång till den personliga assistans hen haft behov av och haft 
rätt till. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (NO) avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

Skälen för beslutet 

NO bedömer att Vård- och omsorgsnämnden har fullgjort sin 
utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 24 e-f § § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Enligt NO:s bedömning innehåller huvudmannens utredning de 
uppgifter som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :5) om lex Sarah. 

Utredningen visar att Vård- och omsorgsnämnden har: 

• vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja 
risken för missförhållandet 

• identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade, 

• vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något 
liknande inträffar igen. 

Underlag 
• Anmälan 
• Utredning 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

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

Fax 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 

1(3) 
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.2-32179/2018-3 

Ytterligare information 

Sen rapportering av händelse 

IVO vill uppmärksamma nämnden på personalens 
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Av nämndens lex Sarah
utredning framgår att händelsen som inträffade fr.o.m. den 14 april 
2018 och framåt rapporterades först den 16 augusti 2018. 

Av 24 b § LSS framgår att den som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten genast ska rapportera om han eller hon rar 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. 

Sen anmälan till IVO 

IVO vill vidare uppmärksamma nämnden på att det är viktigt att 
anmälan om allvarliga missförhållanden till IVO görs snarast. En 
utredning behöver inte vara avslutad när anmälan skickas in till IVO. I 
det aktuella ärendet mottog IVO nämndens anmälan den 28 september 
2018, händelsen inträffade fr.o .m den 14 april och framåt 2018 och lex 
Sarah- rapporterades i kommunen den 16 augusti 2018. 

Av 24 f § LSS framgår att ett allvarligt missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande snarast ska anmälas till 
IVO. Av 6 kap. 2 §Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
lex Sarah framgår att om utredningen inte har avslutats när anmälan 
görs, ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast 
två månader efter det att anmälan har gjorts. 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Jessica Hånell. 
Inspektören Lennart Wennberg har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

Jessica Hånell 

Lennart Wennberg 

2(3) 
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.2-32179/2018-3 

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex 
Sarah 
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för missförhållanden i 
verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt som möjligt ta reda 
på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till missförhållandet eller 
risken för missförhållandet. 

Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden 
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns 
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras. 

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens 
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser 
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande 
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet. 

3(3) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-17 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000143/2018-906 

 
 

Åtgärder för en ekonomi i balans 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen visar ett underskott i utfallet för 2018. Förvaltningen har under året vidtagit en 
rad åtgärder för att nå en budget i balans men inte helt lyckats med det.   
 

Bakgrund 
2017 genomfördes en genomlysning av Vård och omsorg. Den visade på en rad effektivi-
seringar som kunde göras. Verksamheten har under hela 2018 arbetat med detta samt 
ytterligare insatser, vilket redovisas i bilaga.   
 
 
 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning - Budget i balans 
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2018-12-09 

Emma Pihl 

Vård och omsorgschef 

 

Redovisning vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans 
 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten 
Styrkortet har sedan hösten 2017 regelbundet använts i dialogen mellan verksamhetområdeschef, 

avdelningschefer och enhetschefer. Verksamhetsområdeschefen visar också styrkortet på 

övergripande nivå för Vård och omsorgsnämnden varje möte. Styrkortet visar hur sjukskrivningar, 

övertid, verksamhet och ekonomi utvecklar sig över tid. Dialogen utgår från den enskilda 

verksamheten och jämförs med uppsatta mål men också med verksamheten i stort. Enhetscheferna 

har också i uppdrag att redovisa styrkortet för respektive verksamhet på arbetsplatsträffar i syfte att 

skapa förståelse för verksamhetens resultat. 

Inga direkta besparingar men har gett en ökad medvetenhet kring verksamheten och dess kostnader. 

Projekt för verksamhetseffektivisering 

Avskaffande av önskeschema genom TimeCare  
Sedan årsskiftet 2017/2018 har verksamheten gått över till fasta scheman. Detta har skapat en bättre 

förutsägbarhet och överblick i verksamheten och är en av anledningarna till att sommaren 2018 fallit 

väl ut ur personalsynvinkel. Det är lättare att få överblick på verksamheten och skapar bättre 

förutsättningar för en jämnare bemanning. Dock kan det konstateras att delar av verksamheten 

fluktuerar relativt kraftigt över tid och scheman görs ofta om. På sikt kan någon form av mer 

snabbföränderligt schema vara aktuellt igen men inte i nuläget.  

En del av besparingarna inom övertiden som redovisas nedan härrör sannolikt från detta arbete. 

Effektivisering av hemtjänstens körrutter genom databaserad ruttoptimering 
Med det datastöd som fanns, och ännu finns, i verksamheten har detta hittills inte varit möjligt att 

fullt ut genomföra. Dock har enhetscheferna inom hemvården ett uppdrag att kontinuerligt 

samverka kring vård och omsorgstagare som bor på gränsen mellan olika hemvårdsområden i syfte 

att minimera körtid och körsträckor men också arbetsbelastning för den enskilde medarbetaren. Det 

planeringssystem som hittills använts har nu sagts upp och ny upphandling ska genomföras. I 

upphandlingen kommer en funktion för ruttoptimering att ställas som krav. I redovisningen ses en 

minskad kostnad om knappt 600 tkr för transporter under årets första 11 månader jämfört 

medsamma period förra året. 

Minskade kostnader om knappt 600 tkr för transporter (i hela verksamheten) 

Uppstrukturering av kommunens intranät 
Kommunen har gått över i ett nytt intranät. Vård och omsorg har varit aktiva i att fylla det med, för 

vård och omsorg, relevant innehåll. Dock har intranätet brister som vård och omsorg ensamt inte kan 
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påverka. En av dessa brister är att information inte kan riktas till vissa grupperingar. Detta leder till 

att informationsflödet blir stort och medarbetare i förlängningen inte använder intranätet i den 

omfattning som skulle behövas. En annan brist är att sökfunktionen inte är effektiv vilket skapar 

tidsspillan när material ska eftersökas. 

Inga besparingar/förenklingar uppnådda. 

Uppdatering av journalsystemet Safecare till senaste versionen 
Detta arbete har pågått under vår och sommar under 2018 och vård och omsorg har i dagsläget 

senaste versionen. Dessutom har verksamheten under året arbetet med att utveckla delar av 

verksamhetssystemet för att vara än mer ändamålsenligt. Ännu har ingen effektivisering avseende 

tid noterats då implementering och utbildning istället inneburit en påtaglig ökning av tidsåtgång. 

Inga besparingar i nuläget. Ökade utbildningskostnader initialt. 

Bättre utnyttjande av de anställdas tid 
HSL-undersköterska – redovisas nedan. 

Digitala matinköp – redovisas nedan. 

Tydliggörande av boendepengens innehåll 
Detta har ännu ej påbörjats. 

Ingen besparing i nuläget. 

Projekt för inköpseffektivisering 
En inköpsgrupp har utsetts inom enhetsassistentgruppen. Inköpsgruppen har kartlagt 

inköpsprocessen inom Vård och omsorg och infört en rad förbättringar med start hösten 2018. 

Denna process har presenterats för Upphandlingsavdelningen som ser den som ett föredöme. Inköp 

ska nu gå genom denna grupp vid de tillfällen det råder oklarheter huruvida en produkt finns 

upphandlad eller ej. Gruppen ska kunna förslå Upphandlingsverksamheten att göra upphandlingar 

där det idag saknas. Inom stöd och omsorg har samtliga inköp centraliserats för att skapa kontroll 

över beställningarna. 

Kostnaderna för inköp är inte helt enkla att följa över tid men vid en jämförelse mellan 2017 och 

2018 av kontoslag benämnt ”Övriga verksamhetskostnader” syns en ökning av kostnader om knappt 

2 mkr. Dock härrör knappt 2,2 mkr av detta från måltidskostnader. Tas den bort ur 

sammanställningen har verksamheten lägre kostnader om knappt 200 tkr.  

Otydlig besparing i nuläget men kommer att bli på längre sikt. 

Verksamhetsfokus på sänkt övertid 
Verksamheten har under året arbetat intensivt med detta uppdrag. Varje enhetschef satte upp mål 

om nivå på minskning för 2018. Dessa förbättringar genererade sedan ett gemensamt mål för 

verksamheten om maximalt 1,2% övertid. För 2017 var nivån 1,4%. Efter oktober har verksamheten 

nått målet och har 1,2% i övertid. 

Besparing om drygt 700 tkr efter oktober utan försämrad kvalitet i verksamheten. 
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Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 
Verksamheten har under året arbetat intensivt även med detta uppdrag. Varje enhetschef satte upp 

mål om nivå på minskning för 2018. Dessa förbättringar genererade sedan ett gemensamt mål för 

verksamheten om maximalt 6,8% sjukskrivning. För 2017 var nivån 7,6%. 

Sjukskrivningar inom hemvården ligger generellt högre än verksamheten i stort och därför inleddes 

ett förbättringsprojekt tillsammans med företagshälsovården. Tyvärr genererade inte detta arbete 

någon förbättring av sjukskrivningsnivån. Kommunen var inte nöjd med insatsen och har begärt ett 

avdrag på priset. Trots det kostade satsningen ca 250 tkr. 

Målet om sjukskrivning är ännu inte nått utan verksamheten ligger kvar på 7,6% sjukskrivning och det 

är tveksamt om det är möjligt att nå med dessa få månader kvar för innevarande år.  

Ingen besparing uppnådd innevarande år utan en ökad kostnad för sjuklön om drygt 600 tkr. 

Utredning av Stöd och omsorg 

LSS-utjämningssystemet 
Båstad kommuns statistik och räkenskapssammandrag har setts över och korrigerats inom LSS-

området. Detta har gett kommunstyrelsen drygt 3 mkr i lägre utgifter för 2018 än tidigare beräknat. 

Trots det betalar kommunen årligen runt 30 mkr till övriga Sverige vilket beror på att kommunen har 

ungefär hälften så mycket insatser som riket i genomsnitt. Till det kommer att verksamheten bedrivs 

med låga kostnader för de insatser som görs.  

Att faktiskt prioritera och avsätta tid för att nogsamt gå igenom inlämnad statistik (vård och omsorg)  

och räkenskapssammandrag (ekonomi) är en viktig del i för att denna lägre nivå ska bibehållas. 

Besparing för kommunstyrelsens ansvarsområde om cirka 3 mkr för 2018. 

Bemanning på gruppboende 

Aromagården 
Verksamheten har under året sett över bemanningen på gruppboende med hjälp av nya 

medarbetare med erfarenhet från andra kommuner. Det kan konstateras att bemanningen på ett av 

kommunens gruppboende är för låg med den ålders-, sjukdoms-, och behovsbild som finns där. Detta 

problem har lösts av och till med övertid men där har bemanningen stärkts och allt mindre övertid 

ska användas. Här har medel avsatt för Stöd och omsorg från budget 2018 använts. Dock har 

sammansättningen av boende förändrats under sen höst. Analys och förändring pågår. 

Ökad kostnad efter granskning. 

Myllefallet 
Ett annat boende i kommunen omfattar såväl personlig assistans som gruppboende. Gruppboendet 

omfattar idag två boendeplatser. Det har förts dialoger om att renodla boendet till enbart 

gruppboende. Det skulle då innebära att de tre personerna som har personlig assistans skulle 

erbjudas, och acceptera, ett annat boende. Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut om att en 

sådan förflyttning inte ska ske utan övergången till gruppboende ska ske på andra grunder. 

Förvaltningen har föreslagit att ytterligare en lägenhet ska byggas till på fastigheten i syfte att bereda 

ytterligare plats och samtidigt resurseffektivisera. Denna process är överlämnad till Båstadhem. Dock 

har det inte ännu gått vidare till bygglovsansökan och från verksamhetens synvinkel upplevs 

processen som långsam. 
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Då det idag inte finns lediga lägenheter i gruppboende söker inte heller personer om denna insats. 

Det innebär att invånare antingen bor kvar hemma fast de vill flytta hemifrån alternativt söker sig till 

närliggande kommuner. En extra boende på ett gruppboende genererar ungefär 900 tkr i LSS-

utjämningssystemet medan en utflyttad Båstadbo skapar kostnader i utjämningssystemet. 

I nuläget oförändrade kostnader. 

Ängen 
Under 2016 startades ett trapphusboende upp inom vård och omsorgs regi. Här pågår ett arbete 

med att återigen se över struktur och organisation. De individer som bor i ett trapphusboende har 

högre förmåga till ett självständigt liv och det krävs därmed lägre bemanning än vid ett gruppboende. 

Dock kan noteras att delar av tiden bemannas som om det vore ett gruppboende. Detta 

förbättringsarbete ledde till att en tjänst kunde dras ner i slutet av sommaren. Under hösten kommer 

detta arbete att fortsätt under hösten för att ytterligare strukturera och planera den dagliga 

verksamheten för att identifiera ytterligare timmar. Behovet är rörligt bland de boende så 

bemanningen rör sig kontinuerligt upp och ner.    

Besparing om en tjänst efter sommaren vilket motsvara cirka 250 tkr för 2018 och 500 tkr för 2019.   

Rutiner för bättre bilanvändning 
Under året har bilanvändningen kartlagts. Det har kartlagts vilken tid på dygnet respektive bil 

används och i de fall det funnits lediga tider har bilarna omfördelats alternativt avslutats.  

Verksamheten använder också Sunfleetbil istället för leasad bil eller korttidshyra i de fall det 

fungerar. Kostnader för Sunfleet har ju kommunen vare sig bilarna används eller ej. Knappt hälften av 

bilarna tvättas på brandstationen i Båstad medan drygt hälften tvättas på en bensinmack i dess 

automattvätt. Detta är dyrt men det finns inget alternativ i dagsläget då tvätten obligat ska vara 

miljömässigt korrekt. 

Varje enhetschef ansvarar för ”sina” bilar idag och har ansvar för service, försäkring, däckbyte med 

mera. Här har identifierats en förbättringspotential i denna hantering genom att det finns en 

bilorganisation i hela kommunen. Det blir då möjligt att använda bilarna mer resurseffektivt genom 

att i hela kommunen kunna ansvara för fördelning vid ökade och minskade behov, tvätta och städa 

bilarna på ett kostnadseffektivt sätt samt rotera de bilar som riskerar att gå för många respektive för 

få mil.  

I andra kommuner finns ett större krav på att cykla mellan vårdtagare, även vintertid, och med 

elcykel är det en möjlighet även inom Båstads kommun. En sådan utredning bör ske i samverkan 

mellan tjänstemän och politik. 

En besparing om knappt 600 tkr avseende kostnader för transporter ses under årets första 11 

månader jämfört med samma tid förra året. 

Projekt för ändamålsenlig biståndsbedömning 
Genomlysningen fastslog att biståndshandläggningen varierar i kommunen. Bedömningarna ska alltid 

utgå från individens behov men bedömningen av behoven ska vara likvärdiga i 

biståndshandläggarnas beslut, oavsett vilken biståndshandläggare som handlägger ärendet. Besluten 

ska alltså inte vara avhängiga av vilken biståndshandläggare du tilldelas.  

Att kartlägga biståndshandläggarprocessen är en grannlaga uppgift och av olika skäl inget som kan 

genomföras inom ramen för befintliga medarbetare inom Vård och omsorg. Ett arbete har påbörjats 
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under hösten 2018 med hjälp av två personer som gjort detta i andra kommuner. Detta arbete ska 

mynna ut i en tydlig och rättssäker biståndshandläggning och samtidigt uppdateras de 

vägledningsdokument som Vård och omsorgsnämnden fastställt. 

Ingen besparing 2018. Ökade kostnader i samband med processkartläggning. 

Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 
Detta arbete är just avslutat och Vård och omsorgsnämnden fattade beslut 2018-10-22. Beslutade 

förändringar är för beställaren ett nollsummespel men mer korrekt fördelat för verkställigheten. 

Kringtid 
Vid mätning av kringtid i verksamheten, under två veckor i våras, visade det sig att enligt den 

mätningen var drygt 45% av den arbetade tiden kringtid. Dock var det första gången mätningen 

genomfördes och en förbättringspotential till nästa gång är att tydligare och ytterligare benämna alla 

insatser som görs för att undvika att viktig information hamnar under ”Övrigt”. I befintlig mätning 

finns vårdtagarnära tid i begreppet ”Övrigt” som tydligare ska definieras till nästa mättillfälle. 

Mätningen resulterade i att förvaltningen föreslog 30% kringtid för omsorgsinsatser men endast 15% 

kringtid för serviceinsatser då dessa ska gå än bättre att planera optimalt. För detta ändamål har de 

medel som avsattes i budget 2018 men ännu inte fördelats ut från beställaren använts i 

beräkningarna. 

Schabloner 
Schablonerna har omarbetats med hjälp av dels kringtidsmätningen men också medarbetarnas 

uppskattade tid för respektive insats hos respektive vård och omsorgstagare. Det visade sig att 

schabloner för service gav något för hög ersättning. Detta stämmer väl överens med hypotesen då till 

exempel städning dragits ner från varannan till var tredje vecka utan att schablonen justerats. 

”Överskott” i en schablon har använts för att finansiera ”underskott” i en annan. Nya insatser är 

medtaget, till exempel arbetsmiljöverkets skärpta krav på arbetsmiljöbedömning i ordinärt boende, 

och gamla schabloner som ej används är borttagna.  

Under 2017 utfördes 17 000 timmar för dubbelbemanning, utöver vanlig schabloner, där 

verkställigheten ej ersatts. Det innebär knappt 10 heltidstjänster. I kringtidsmätningen för 2018 ses 

att dubbelbemanningstimmarna minskat något, vilket stämmer överens med behovet hos vård och 

omsorgstagare, och hamnar på cirka 14 000 timmar. Dock räcker inte befintlig ram till full ersättning 

för dubbelbemanningen utan det föreslogs, och beslöts, om en lägre nivå, 137 kr/timma i faktisk tid. 

För beställaren är detta ett nollsummespel men för verkställigheten blir ersättningen mer korrekt. 

Stöd och omsorg 
Översyn av brukarschema 
Genom en översyn av brukarschema inom en verksamhet har tid kunnat skäras ner motsvarande en 

heltidstjänst. 

Besparing redovisat ovan.  

Avvaktat tillsättning av tjänst 
I budget 2018 gavs utrymme för utökning motsvarande en tjänst i Boendestödet. Genom en 

effektivisering har denna tillsättning ej skett. Tjänsten ligger med som en besparing i Samverkan för 

Bjäres budget 2019. 
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Besparing om 500 tkr 2018. Borttagen ut budget för 2019. 

Återhållsamhet vid vikarietillsättning 
Verksamheten har varit återhållsam avseende tillsättning av vikarier under hela året. Enhetschefer 

ersätter varandra vid semester och sjukdom, enhetschef ersätter enhetsassistent vid frånvaro och 

vikarier har inte heller satts in inom socialt innehåll och anhörigstöd.  

Besparing är svår att sätta exakt summa på. 

Ökad redovisningssäkerhet 
Ett nytt system för timredovisning med mera till Försäkringskassan har implementerats i syfte att 

säkra redovisning och intäkt. 

Besparing är svår att sätta exakt summa på under innevarande år. 

 

Korttid, mottagningsteam, HSL och bistånd 
Korttidsvård och mottagningsteam    
Sedan den nya betalningsansvarslagen trädde i kraft tas kommuninvånare hem från hälso- och 

sjukvården snabbare än tidigare. Det innebär till det all invånarna har högre behov av insatser initialt 

vilket ger en ökad belastning inom såväl korttid som mottagningsteam. I överenskommelsen med 

Region Skåne krävs att invånare tas hem i genomsnitt inom 2,8 dagar efter utskrivningsklar, annars 

avkrävs kommunen en hög avgift. Inom korttidsvården har två externa platser köpts under året. 

Genom god planering och hög beläggning inom såväl korttid som mottagningsteam så har inte fler 

platser köpts.  

Under året har nya samarbetsformer inom korttid och mottagningsteamet stärkts vilket har medfört 

en effektivisering i bemanningen 

Verksamheten har uppnått målet om minskad övertid och ligger nu under uppsatt mål. Besparingen i 

övertid finns redovisat ovan för hela verksamhetsområdet. 

Myndighetsenheten  
Revidering av vägledningsdokumenten har påbörjats för såväl SoL som LSS. Detta kommer upp som 

ett ärende i vård och omsorgsnämnden under våren 2019. I vägledningsdokumentet kommer förslag 

om en något stramare förhållningssätt inom vissa områden. 

Vägledningsdokument kring avgiftshantering ses över. Under våren kommer vård och 

omsorgsnämnden att ta ställning till avgifter inom LSS där det idag saknas riktlinjer. 

En utveckling mot att vårdplaneringar sker i hemmet som regel. Detta medför effektiviseringar både 

vad gäller transporter men också avseende tidsåtgång för kommunens medarbetare som undviker 

transporter till och från sjukhus. 

Rehabiliteringsenheten 
Effektivare hjälpmedelshantering - uppföljningen av hjälpmedelsprocessen visar på tydligare flöden i 

arbetet samt en ökad medvetenhet i samband med beställningar.  Minskningen av buffertförråd, 

utökat antal leveranstillfällen samt rekonditionering av viss sortiment har medfört ett mindre men 
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bättre utnyttjat hjälpmedelsförråd. Trots en ökning av hjälpmedelskostnader med ca 12 tkr per 

månad för att klara de snabba hemgångarna från slutenvården ses en besparing. 

Besparing är cirka 350 tkr.  

 

Verksamheten har klarat sig utan semestervikarier, och det har fungerat väl tack vare en tydlig 

struktur på semesterplaneringen. 

Under året har en ny avgift, hjälpmedelsabonnemang införts, vilket förväntas ge helårseffekt under 

2018. 

Sjuksköterskor 
Under sommaren två HSL-undersköterskor avlastat sjuksköterskorna i hälso- och sjukvårdsarbetet i 

de delar som kan delegeras. Detta är en effektivisering och avlastar sjuksköterskan i sysslor som kan 

utföras av en undersköterska. Detta har förlängts även under hösten. 

Sommaren genomfördes utan att personal till hög kostnad via bemanningsföretag hyrts in, vilket har 

medfört att höga kostnader har undvikits och underskottet har begränsats. En 

bemanningssjuksköterska kostar ca 130 tkr per månad.  

Inkontinensprocessen har gett en effektivisering. Dock tillkom Åsliden för 2018 vilket inte finns med i 

redovisningen för 2017 då det drevs i privat regi. Det innebär att kostnaderna i faktiska tal ligger på 

samma nivå som 2017 – men med ett större antal användare. 

Äldreomsorg 
Verksamheten har strukturerat arbetet med att minska övertid. Besparingen i övertid finns redovisat 

ovan för hela verksamhetsområdet. 

Verksamheten arbetar med att minska inom processer som identifierats, till exempel inköps- och 

inkontinensprocess. 

Bemanningen utvärderas kontinuerligt för att identifiera möjligheter att effektivisera schema med 

mera. Inom hemvården har två hemvårdsområden slagits samman och minskat bemanning. Nattetid 

har hemvården minskats med en person. 

Förändringar i hemvårdsområdena är genomförd, vilket på sikt innebär ruttoptimering och jämnare 

fördelning i hemvårdsområdena. 

Genom att aktivt arbeta för att tillsätta samtliga vakanta tjänster minskar risken för 

övertidslösningar. 

Inköp till vård och omsorgstagare sker till ökande del digitalt. Det innebär att omvårdnadspersonal 

inte plockar varor samt står i köer utan de hämtar en packad påse, alternativt levereras påsen av 

affären. Detta ger en stor tidsvinst. 

Utföraren får bara betalt om det finns en vård och omsorgstagare i lägenheterna på boendena. Det 

sker en snabb inflyttning till särskilda boende. Det minskar beläggningen på korttiden samt minskar 

belastningen i hemvården.  

Aktivt samarbete med Företagshälsovården för att arbeta långsiktigt med sjukskrivna/alt personal 

som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000136/2018-700 

 
 

Svar på skrivelse - Bemanning i äldreomsorgen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller skrivelsen och översänder svaret till Båstad Bjäre 
SPF Seniorerna som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstad Bjäre SPF Seniorerna har sänt in en skrivelse till Båstads kommun avseende bemanning 
i äldreomsorgen inför budgetåret 2019 då statliga stimulansmedel upphör.  
 
Bakgrund 
Under tre år, 2016, 2017 och 2018 har staten tillskjutit stimulansmedel i syfte att stärka be-
manningen inom äldreomsorgen. Dessa stimulansmedel upphör efter budgetåret 2018.  
 

Aktuellt 
Vård- och omsorgsnämnden har genom förvaltningen presenterat behovet av medel till 
personalförstärkningar men detta måste vägas samman med kommunens helhetssyn och 
prioriteringar inom kommunens kärnverksamhet. Delar av det vård- och omsorgsnämnden 
presenterat har tagits med i budgetarbetet för 2019, men inte allt. Vård- och omsorgsnämnden 
arbetar för att befintlig verksamhet ska vara kvar så långt det är möjligt men i rådande 
budgetläge är det inte möjligt att klara allt fullt ut. 
 
  

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Bjäre SPF Seniorerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Brev till Båstad Bjäre SPF Seniorerna 
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Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (1) 

 
Datum Båstad Bjäre SPF Seniorerna 

2018-12-10 Karin Sörensson 

Handläggare Kaprifolvägen 16 

Emma Pihl 269 93 BÅSTAD 
Vård- och omsorgschef 
Vårt dnr  
VN 000136/2018-700 

 
 
 

Svar angående Bemanning i äldreomsorgen 
 
Tack för din skrivelse. I skrivande stund är det svårt att helt säkert besvara din fråga.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har för budgetberedningen presenterat fortsatta behov av 
finansiering avseende bemanning efter att statliga stimulansmedel upphört. Dock ska dessa 
behov vägas in i kommunens helhet och dess prioriteringar inom kommunens  
kärnverksamhet.  
 
Vård- och omsorgsnämnden kommer att arbeta för att befintlig verksamhet ska bibehållas 
så långt det är möjligt men som det ser ut idag, med rådande budgetläge, är det inte möjligt 
att klara allt fullt ut. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Eddie Grankvist 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Båstad Bjäre SPF Seniorerna 
Karin Sörensson 
Kaprifolv 16 
26993 Båstad 

Bemanning i äldreomsorgen 

Båstads kommun 
Vångavägen 

269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Båstad den 13 november 2018 

Personalen i äldreomsorgen är nyckeln till ett tryggt liv. Bemanningens omfattning och 
inriktning är därför avgörande för vilken omsorg kommunens äldre får ta del av. 

Under 2015-2018 beviljade Socialstyrelsen medel till de kommuner som sökt stimulans för 
ökad bemanning i äldreomsorgen. Detta var ett tillfälligt riktat statsbid rag under fyra år och 
kan därför inte längre delas ut. 

Vi menar att de statliga stimulansmedlen har haft positiv effekt. Det finns exempel på 
kommuner där medlen använts för att stärka den sociala samhörigheten och motverka 

ensamhet, genom bemanning av hälsoledare och aktivitetsledare, vilket har uppskattats 
både av de äldre och av personalen. Vi är angelägna om att bemanningen inte försämras när 
de statliga medlen nu inte längre finns att tillgå . 

Med anledning av pågående budgetarbete inför 2019 frågar vi: 

Kommer kommunen säkerställa att bemanningen i äldreomsorgen inte försämras när 
de statliga stimulansmedlen inte längre finns att tillgå? 

Med vänlig hälsning 
Karin Sörensson 
sekreterare 
Båstad Bjäre SPF Seniorerna 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-10 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 december 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: 2018-12-10 
Dnr: VN 000158/2017-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

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

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. 

2019 

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

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

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

2020 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-10 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 2018-10-01 - 2018-10-31. 
 
b). Delegationsbeslut - Vård- och omsorgschefen 2018-10-16. 
   
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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