
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
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Ordförande	
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Rustan Svensson utses som justeringsperson. 
2. Kerstin Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 på kommunkansliet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska välja en justeringsperson, samt ersättare vid dennes  
eventuella frånvaro, för att justera sammanträdesprotokollet. Justeringsperson väljs 
i turordning baserat på närvaro- och uppropslistan. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2019 – 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.  
 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000007/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Resultat från medarbetarenkäten (PPT delas ut på mötet) 
 
b). Resultat från Öppna Jämförelser 2018 (PPT delas ut på mötet) 
 
c). DigiLitt.kom (Sandra Sturk kl. 13.00) 
 
d). Lokaler: Risk- och konsekvensanalys 
 
e). Branden i köket på Skogsliden: Status 
 
f). Bjärehemmet/3-4:an: Status 
 
g). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende samt utskrivningsstatistik 
 
h). SAS informerar  
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000027/2019 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom  
tillsammans med vård- och omsorgschefen.   
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: VN 000082/2019-905 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsbe-
rättelse och granskningsrapport 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att återställning  
av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första hand ske genom internt  
effektiviseringsarbete. 
 
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
 
 
Bakgrund 
Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. Verksam-
hetens mål är att kommunerna ska få en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt  
som ekonomiskt. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination 
från föreskrivare i medlemskommunerna. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för  
år 2018 samt även revisionsberättelse.  
 
För år 2018 redovisar kommunförbundet Medelpunkten ett negativt resultat på -1,5 mnkr. 
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande och förbundet har att följa Balanskravet för att återställa det 
redovisade underskottet för 2018. 
Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
och att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisionsberättelse Medelpunkten 
Revisionsrapport Medelpunkten 
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. 
Under 2017 ställde Höganäs kommun frågan om att från årsskiftet 2017/ 2018 bli medlemmar i 
förbundet. Detta innebar att Medelpunkten från 1 j anuari 2018 gett service åt de 11 kommunerna i 
Nordvästra Skåne som också är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra områdena 
Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hj älpmedel är 
knutet ti ll hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjä lpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller t räning och som inte är normala konsumtionsva ror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekondit ionerade och reparerade. Hyrsystemet ut går från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet ti ll 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknlkerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekondltioneringar och anpassningar av hjälpmedel. ;V\ 

3 

Årsredovisning 2018 



Vår organisation 

1.0 åa 

--.~:1 

Organisationen för 2018 förändrades jämfört med tidigare såtillvida att konsulenter och de tekniker 
som arbetar med teknisk service tillsammans bildade enheten, Teknik och service med en gemensam 
chef. Uppdraget för Teknik och service är att vässa servicen mot våra kommuner, att ansvara för att 
rätt hjälpmedel erbjuds och att hjälpmedlen som vi erbjuder är funktionella och säkra. Enheten för 

lager och logistik fick i samband med detta ett tydligare sammanhållet ansvar för hela rekondkedjan, 
från retur, rekondplanering, inköp och till lagerutlämning. Senare under året gjordes ytterligare en 
förändring där ansvaret för rekondtekniker också övergick till teknik och service för att bättre kunna 
använda den samlade tekniska kompetensen samtidigt som lager fick ett tydligare ansvar för en god 
lagerhållning och leveranserna. 
Under våren tillkom också sänghanteringen efter att det tidigare utförts i extern regi. Det var f lera 
fördelar med detta, både kompetensmässigt men också för att mer flexibelt kunna tillgodose 
behoven som finns av snabba sängleveranser ofta i samband med hemgång från sjukhusen. 

Medarbetare 

2018 har varit ett händelserikt år vilket i hög grad påverkat personalen och arbetsmilj ön och vi kan 
konstatera att flytten till Makadamgatan var mer påfrestande än vi kunde förutse. Vårt mål var att 
hålla uppe servicen mot kommunerna I stort sett som normalt under flyttperioden vilket fick till följd 
att vi internt fick en högre arbetsbelastning under en längre period. Samtidigt som flytten 
genomfördes utökade vi verksamheten med Höganäs kommun vilket också innebar en ökad 
arbetsmängd och förändring. I maj tog vi över ansvaret för sänghanteringen och utökade då med 3 
åa vilket ganska snart ökades upp till 4,5 åa för att klara av de ökade behoven som märkts av i 
samband med de allt snabbare hemgångarna från sjukhusen. De ökade antalet förskrivningar i 
kombination med verksamhetens förändringar gjorde att arbetsbelastningen ökade markant och för 
att kunna hantera det ökade flödet utökades personalstyrkan. ;.,r 
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Resultatet av ett händelserikt år syns tydligt i årets medarbetarundersökning där frågan om 
arbetsbelastning under året markant skiljer sig med en lägre skattning vilket gör att det totala 
indexet är något lägre än tidigare år. Skattning av trivsel, befogenheter, kompetens, förväntningar 
och återkoppling ligger dock högt vilket är glädjande. 

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå men vi kommer under 2019 arbeta vidare med 
korttidsfrånvaron och ha tätare uppföljningar och samtal med de medarbetare som har frekvent 
korttidsfrånvaro. 
Långtidsfrånvaron som vi haft under 2018 är ej arbetsrelaterad. 

Generellt: 

Den 31december2018 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 39 medarbetare. Av dessa var 32 
personer tillsvidareanställda och 7 var anställd på vikariat/tillfälliga anställningar. 

Medeltal anställda 
med fördelning på Antal Kvinnor Antal mlln 
kvinnor och män 

2018 2017 2018 

Direktion och 
15 15 8 förbundschef 

Verksamheten exkl 
11 9 24 

förbundschef 

Totalt Medelpunkten 

2017 

6 

18 

Sjukfrånvaro kort 
<14dagar 

2018 2017 

2,6% 2,7% 

Sjukfrinvaro ling 

2018 2017 

2,8% 3,5% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var SO år. Medelåldern för kvinnor var SO år och för 
män SO år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 6S års ålder: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 1 0 1 3 0 3 l l l 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2018 uppgick till 19 340 mkr vilket är 2S,S % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2018. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2018 (december) 31 901 kr. Kvinnors 
medellön är 34 269 kr och för män 30 717 kr 'l\t' 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2018 var totalt 5,4 % för hela verksamheten. För män var det 5,0 % och för kvinnor 
6,7 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,6 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 2,8 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Personalomsättning 

Ålder 

-29 

30-49 

50 -

Procent 

4,2% 

2,13% 

9,56% 

Under 2018 har vi haft en viss omsättning av tjänster och har haft förändringar på tjänsterna teknisk 
chef och IT-tekniker. I tekniker och lagergruppen har rekryteringar skett både för att möta det ökade 
behovet men också för att ersätta längre frånvaro. 
Vi ser en skillnad gentemot tidigare att det är färre ansökningar till lediga tjänster och svårare att 
finna lämpliga kandidater, kontakter och nätverkande blir allt viktigare och ett par rekryteringar har 
skett genom personliga kontakter och spridning via sociala medier .. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid åtta tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna har också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal leveranser av 
hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och 

transportlösningar. f(l 
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Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och riml iga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2018 har upphandling gjorts av: 

• Sängar 

• Madrasser 

• Sittdynor 

• Rullstolar 

• Sittskal 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I slutet av året meddelade förbundschef sin uppsägning för att gå vidare till annan tjänst.Då vi stod 
inför ett årsskifte och en ny direktion skulle tillträda först i januari hanterade presidiet frågan. Efter 
samtal och diskussioner fattades beslut om en intern lösning där servicechef formellt fick ansvaret 
som förbundschef. Presidiet bedömde att detta var en lämplig lösning för att både ge kontinuitet och 
stabilitet i verksamheten samtidigt som det ger möjlighet för den tillträdande direktionen att efter 
sitt tillträde ta ställning för en långsiktig lösning.M. 
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Uppföljning av mål 

Service 

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

En viktig del i att vi kan erbjuda god service och skapa rätt förutsättningar är att ge utbildningar och 
information till förskrivare både om beställning av hjälpmedel men också om arbetet och rutinerna i 
övrigt. För detta har vi varje månad erbjudit utbildningar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
som är nya i våra medlemskommuner. Under vår och höst har vi erbjudit sjuksköterskor en 
genomgång av madrass-sortimentet och samtidigt gått igenom hur de beställer och returnerar 
hjälpmedel i webSesam. Nytt för 2018 är att alla enheter fått erbjudande om att utbilda beställare. 
Under hösten genomförde vi 11 utbildningar. Beställare kan lägga arbetsorder och beställa artiklar till 
sin enhet via webSesam. I en del kommuner sköter arbetsterapeuter denna uppgift på boendena, 
medan det i andra är enhetschef eller undersköterska. I och med detta har möjligheten tagits bort att 
lägga arbetsorder via formulär på vår hemsida och är ett steg på vägen mot vårt mål att få bort alla 
formulär på hemsidan för att i stället arbeta di rekt i systemet. 

När det gäller anpassningar har det skett en del förändringar pga GDPR. I övrigt har det legat vä ldigt 
lågt med systemförändringar under 2018. Den stora nyheten vi förväntade oss, ett nytt webSesam, 
har systemleverantören skjutit upp till 2020. I Sesam2 har arbetet fortgått med att skapa 
förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Medelpunkten har under året jobbat mycket med att 
se över processer vilket skapat många ideer om förändrat arbetssätt samt anpassningar i Sesam2 
under 2019. 

Då vi tidigare haft en mer omfattande enkät enligt Nöjd-kund-indexmodellen som upplevdes för 
omfattande och svår att svara på gjordes i år en enklare form med 10 frågor graderade 1-5 (där 5 är 
det bästa betyget). Enkäten som varit tillgänglig för förskrivare under ca 4 veckor gav ett underlag om 
50 svar. Detta är också en låg svarsfrekvens men ger ändå en fingervisning om den upplevda 
kvaliteten och vad som behöver utvecklas vidare. De områden som sticker ut är nöjdheten med att 
klara t idsmålen på leveranserna vilket varit ett problem under stora delar av 2018 men som nu börjar 
komma ikapp och återigen vara uppe på en leveranssäkerhet över 90%. Ett annat område som inte 
får så gott betyg är hur vi hanterar avvikelser och klagomål. Vi har under året ändrat rutinerna för att 
separera synpunkter och klagomål från avvikelser på hjälpmedel för att på detta sätt få bättre 
överblick. Detta har Istället gett andra konsekvenser och vi behöver arbeta vidare med att hitta ett 
bättre sätt internt. En åtgärd kommer att vara den kundtjänst som i början av 2019 tillsätts och som 
kommer att ha som en uppgift att hantera dessa ärenden 

Den enskildes delaktighet har allt mer hamnat i fokus och rätten att vara delaktig, få ett gott 
bemötande och tillräcklig information i samband med förskrivning av hjälpmedel är nu också 
inskrivet i den nya Hälso- och sjukvårdslagen. 
För att på ett enkelt sätt ge möjlighet för brukare att ge lämna sina synpunkter lämnas en enkel 
enkät ut i samband med varje utprovning där brukare svara på hur de upplevt bemötandet, om de i 
samband med besöket fått tillräcklig information och om de upplever att vi lyssnat på deras 
synpunkter och önskemål. 
Denna visar genomgående på en väldigt hög grad av nöjdhet vi lket också förstärks av de 
kommentarer som i vissa fall skrivs.V' 
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Vi når målen genom att Mätet>il Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
Kund nöjd het 3,5 4 

för att ge god service 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott • Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
bemötande och ger god Information I 100 90% 
samband med utprovningar och service 

efter utprovning eller seivice 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. Vi startade upp året i de 
nya lokalerna med en serie workshops i kognitiva hjälpmedel där olika leverantörer delade med sig 
av sin kunskap. 
Efter att en av våra konsulenter gått en särskild utbildning i förflyttningsteknik påbörjades planerna 
på att ta fram ett bra upplägg för att sprida denna kunskap vidare till kommunerna. Under våren 
genomfördes en utbildning på plats i Båstad vilket var uppskattat och förenklade deltagandet. 
I samband med nya upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar 
tillsammans med leverantörer och under året har vi arrangerat visningar av arbetsstolar, ramper, 
tyngdhjälpmedel, gånghjälpmedel och rullstolar. 
Under året har totalt 23 utbildningar och produktvisningar arrangerats av våra konsulenter vilket är 
betydligt fler än tidigare år och direkt kopplat till de möjligheter som vi nu har i de nya lokalerna. 

Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på konferenser och användarmöten 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Vår ambition är att arrangera en del utbildningar med mer tekniskt innehåll för att förskrivare och 
annan personal i kommunerna ska ha kompetens för att kunna avhjälpa en del enklare fel och 
justeringar på egen hand. 
Utformningen av utbildningarna behöver göras utifrån både de vanligaste felen och de behov som 
kommunerna upplever sig ha. I samband med kommunbesöken under året har frågan tagits upp och 
diskuterats och teknikergruppen ska nu utforma förslag på kommande utbildningar. 

VI når målen genom att Mätetal 

• Antal arrangerade utbildningar och 
Vi sprider kunskap och Information genom produktvisningar av konsulenter 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte - Antal arrangerade utbildningar av 

tekniker 

Utfall Målvärde 

23 12 

Jj 
I 
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Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en bra arbetsplats med högt medarbetarengagemang 

Se även textavsnittet under rubriken HR. 

Vi når målen genom att Mätetal 

Vi har en god arbetsmiljö där • Medarbetarindex 
medarbetare trivs 

• Kort sjukfrånvaro 

• lång sjukfrånvaro 

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön Antal arbetsskador 

för att förebygga ohälsa och olycksfall Uttagen semester i förhållande till 
semesterrätt 

• Andel övertidstimmar i förhållande 
till arbetad tid 

Effektivitet 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Utfall Milvärde 

76 80 

2,6% lägre än 3 % 

2,8% lägre än 3 % 

1 0 

85% 90% 

1% 0% 

Vad gäller vårt mål om att ta om hand och avhjälpa reparationer och monteringar inom tio 
arbetsdagar ligger vi en bra bit från målet på 90% när vi tar ut statistiken vilket inte fullt ut stämmer 
med den uppfattning som teknikerna har av hur arbetet utförs. Arbetsordrar utförs efterhand som de 
kommer in och det är sällan som arbeten blir liggande utan att åtminstone påbörjas. En ordentlig 
genomgång kommer att ske av hur processen ser ut och hur dokumentationen av det utförda arbetet 
görs för att sedan kunna identifiera eventuella felkällor. Dels kan det bero på flödet i arbetet, väntan 
på reservdelar eller hur vi registrerar och avslutar när ett arbetet är gjort. 

Då vårt huvuduppdrag är att recirkulera hjälpmedel är det ett bra mått att följa hur stor andel av det 
vi levererar ut som är recirkulerat. Efter flytten hade vi svårt att hinna med att rekonditionera I den 
takt som krävdes varför siffran sjönk och vi hade svårt att leverera ut hjälpmedel. Det ansträngda 
läget under året har gjort att f lödet i rekondkedjan verkligen varit i fokus och under året har 
rutinerna och samordningen för rekondplaneringen blivit allt tydligare och samordnas nu på ett 
bättre sätt. 
Detta har också påverkat vår leveranssäkerhet som under året sjönk i perioder för att efterhand som 
rutinerna ändrades på nytt närma sig vårt målvärde på 99% leveranser inom tio dagar vilket är ett 
högt satt mål men som vi historiskt sett klarat av att nå. 
Tilläggas bör att vi har anledning att se över tiderna och rutiner för leveranser, allt fler kommuner 
önskar kortare leveranstider då tio arbetsdagar i detta sammanhang är en lång tid. 
Vårt mål har sedan tidigare varit att erbjuda tid för utprovning inom 15 arbetsdagar. Rutinen för 
bokningar under 2018 ändrades för att förenkla arbetet men gav konsekvensen att vi nu saknar 
möjligheten att på ett korrekt sätt mäta och ta ut statistik. Uppfattningen är dock att det är allt oftare 
som tider erbjuds utöver 15 arbetsdagar, vilket beror både på att konsulenterna är mer uppbokade 
på andra uppgifter (t.ex utbildningar och upphandlingsarbete) men också för att det av praktiska skäl 
önskas längre planering från förskrivarnas sida.,yt 
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Vad som är ett rimligt mål behöver diskuteras vidare tillsammans med representanter från 
kommunerna. 

VI når målen genom att Mätetal Utfall 

Vi åtgärdar reparationer och monteringar • Andel reparationer och monteringar 
69% 

Inom 10 arbetsdagar som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

Andel utleveranser som är 
72% 

recirkulerade hjälpmedel 
Vi optimerar redrkulation av varor och 
har en hög lageromsättning • Antal returer In exkl. skrotningar 16 701 

Vi erbjuder tid för utprovning inom 15 - Andel utprovningar som erbjuds 

arbetsdagar inom 15 arbetsdagar 

Vi levererar beställda hjälpmedel Inom 10 
Andel beställningar ur 

arbetsdagar 
hyressortimentet som levereras till 88% 
kund inom 10 arbetsdagar 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Målvärde 

90% 

80% 

14 517 
(2017 års 

värde) 

90% 

99% 

Vid inventeringen som gjordes i slutet av augusti fanns en avvikelse på 1,9% vilket är en bit från 
målet. En anledning till detta är den belastning som var då vi under våren och sommaren inte hann 
med att organisera om utifrån de ökade behoven. Under hösten gjordes sen en anpassning och 
översyn av lagerhållningen för att både skapa bättre ordning, effektivisera arbetet och minska risken 
för handhavandefel. Detta resulterade i att inventeringen vid årsskiftet hade en så låg avvikelse som 
0,5%. 

Målet är att så mycket av våra hjälpmedel som möjligt ska vara i bruk och uthyrda, för året 2018 når 
vi inte riktigt upp till målet på 95% uthyrningsgrad men utifrån de åtgärder som nu är vidtagna för att 
planera arbetet är det rimligt att målet kan nås för 2019. 

MP-index är ett mått på Medelpunktens prisutveckling sedan 2014. Som utgångspunkt har vi en 
"korg" bestående av 100 hjälpmedel, fördelade på 22 av de vanligaste hjälpmedelsartiklarna som 
Medelpunkten hyr ut. Gruppen kognitionshjälpmedel ingår inte. 

VI når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

VI har en avvikelse vid inventering under 
Andel awikelser vid inventering 1,2 % lägre än 1 % 

1% 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
Andel uthyrda hjälpmedel 94 95% 

ska vara uthyrda 

Vi bedriver verksamheten på ett • MP-index 109 102 
ekonomiskt hållbart sätt , ll\_ 
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Miljö· 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Vi är ännu inte uppe i det mål vi satt om att 90 % respektive 95% av rollatorer och rullstolar ska 
uppnå sin förväntade livslängd. Vad gäller rollatorer påverkas uppgifterna fortfarande av det förtida 
utbytet som gjordes av rollator Futura. 
Under hösten har en genomgång påbörjats av varje typ av hjälpmedel där vi tillsammans med 
leverantör går igenom rekonditioneringsanvisningar och i samband med detta slår fast en nivå för 
hur vi på bästa sätt tar hand om hjälpmedlen för att de ska hålla hela den förväntade livslängden. 
livslängden påverkas mycket av kvaliten på våra produkter samt hur stor produktutvecklingen varit. 
Samtidigt kan priset på reservdelar stiga betydligt på äldre modeller som inte längre har något avtal 
vilket gör det olönsamt att rekonditionera äldre hjälpmedel. Frågan om att teckna avtal även på 
reservdelar är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med i samband med upphandlingsarbetet 
tillsammans med Kommunförbundet Skåne. 

Vi når milen genom att Mätetal Utfall MAlvärde 

Andel rollatorer som uppnår 83% 90% 
Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

93% 95% 

Vi recirkulerar hjälpmedel och ser till att de nyttjas så effektivt som möjligt 

Ett mått på hur väl vi nyttjar de hjälpmedel som finns tillgängliga är att mäta hur stor andel av dess 
livslängd de är ute hos brukare. Vi har satt ett målvärde på 90% vilket är det målvärde som 
Socialstyrelsen tog fram då de påbörjade arbetet med att se över olika nyckeltal för 
hjä lpmedelsom rådet. 
För vår del når vi inte målet vad gäller rollatorer medan vi för rullstolar ligger något över. 
En trolig anledning till att vi inte når målet på rollatorer är de säkerhetsåtgärder som vi la på rollator 

Futura för ett par år sedan som påverkar statistiken. 
Den arbetsbelastning som vi haft under året och problemen med att arbeta ikapp har också haft en 
påverkan då rollatorer har blivit stående på lager längre tid än vad som varit önskvärt. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Mi\lvärde 

Andel tid som rollator varit i bruk 
87% 90% 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer hos mottagare vid skrotning 

än 90% av sin livslängd • Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

92% 90% 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Varav hyror 

Verksamhetskostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2018 

74 609 

22830 

43223 

-62 507 

-13 127 

·433 

·1458 

2018 

65 509 

13 675 

21 

2017 

66759 

21056 

38656 

-54902 

·11286 

·211 

360 

2017 

54 628 

13934 

25 

2016 

66 747 

21169 

38928 

-52 787 

· 10 811 

-205 

2944 

2016 

51477 

16 520 

32 

2015 

65079 

18947 

39491 

·49006 

·10 632 

-163 

5278 

2015 

51610 

18853 

37 

2014 

59269 

15617 

37139 

.44472 

·9655 

·169 

4973 

2014 

53 386 

18 548 

35 

Årets totala intäkter blev 74 609 tkr vilket var betydligt mer än budgeterat. Ökningen kan främst 
härledas till ökade hyresintäkter där vår tillkommande kommun Höganäs, medförde en större 
omsättningsökning än förväntat. Även förändringen i betalningsansvarslagen innebar att 
kommunerna beställde ovanligt mycket hjälpmedel inledningsvis till brukarna. Flera av våra 
medlemskommuner har idag hemtagningsteam för att rationellt hantera denna uppgift. Även 
sänghanteringsavdelningen bidrog med den ökade omsättningen dels genom att volymerna ökade 
mer än förväntat samt dels att andelen akuta beställningar ökade i förhållande av den totala 
mängden. Även den tekniska utvecklingen av vissa produktgrupper har bidragit genom att de blivit 
attraktivare och användningsområdena har breddats och därmed gett ökade uthyrningsvolymer. 

Kostnader och resultat 

Årets kostnader blev högre än budgeterat. Det beror främst på följande orsaker. 

De ökade volymerna gav en ökad inköpsvolym vilket genererade högre avskrivningskostnader. 
Differensen mellan ut- och återlämnade tillbehör ökade markant under 2018 och kan närmast 
förklaras med att det har monterats mer tillbehör på rullstolarna än ett normalt år. Energi och 
uppvärmningskostnaderna var högre än budgeterat, detta justeras i budgeten för nästkommande år. 
Även en del nödvändiga förbättringsarbeten i den nya lokalen under 2018 gav en negativ inverkan på 

kostnaderna. f/\-
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Personalkostnaderna var under 2018 högre än budgeterat och detta berodde främst på den högre 
omsättningen av hyreshjälpmedel samt den ökade volymen på sänghanteringen samt att under 
uppstartsskedet av densamma genererades inga intäkter utan enbart kostnader. Dessutom fan ns en 
period med överlappning på två positioner, IT samt servicechef. 

Resultatet för 2018 var - 1.4 MSEK vi lket är 1558 % lägre än budgeten 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 65 509 tkr, fördelade på 45 435 tkr i 
anläggningstillgångar och 20 074 t kr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
med 10 882 tkr från värdet vid årets början (54 627 tkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
4 591 tkr till 41 227 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat; med 2 230 tkr till 

4 209 tkr. 

Omsättningstillgångarna har även de ökat under året; med 4 064 tkr till 20 074 tkr. Främsta 
förklaringen till ökningen är kassa och bank som ökat med 2 726 tkr till 4 831 tkr 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 834 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 834 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 13 934 tkr. Under räkenskapsåret har det sedan 
justerat med inträdesavgift från Höganäs kommun med 1 200 tkr och årets bokförda underskott på 

1458 tkr. 

Soliditet 

Vid 2018 års slut är soliditeten 20,9 %, beräknat som %-andelen eget kapital (13 675 tkr) i relation till 
de totala ti llgångarna (65 509 tkr). fV\. 
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Balanskravs utredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigander noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017). Resultatet för 2018 är -1458 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2019-2021) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. f\. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning årsredovisning 

Not Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 1%av 
budget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhets intäkter 1 74 338 66136 70344 106 

Övriga intäkter 2 271 622 591 46 

Summa verksamhetsintäkter 74609 66758 70935 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 3 -31179 -30 319 -29 414 106 

Övriga externa kostnader -11428 -7 840 -11497 99 

Personalkostnader -19 340 -16198 -17 303 112 

Avskrivningar 4 -13127 -11286 -12156 108 

Utrangeringar -560 -545 

Summa verksamhetskostnader -75 634 -66188 -70 370 107 

Resultat före finansnetto -1025 570 565 -282 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader -433 -211 -465 93 

Finansnetto -433 -211 -465 

Årets resultat -1458 359 100 
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Balansräkning 

Balansräkning årsredovisning 

Anläggningstillgångar 

Egna materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättnlngstillgångar 

Varulager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Årets resultat 

Eget kapital vid årets slut 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 

Not 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2018-12-31 2017-12-31 

4208 1978 

41227 36636 

45435 38614 

4238 4148 

11005 9 731 

4830 2134 

20073 16013 

65508 54627 

15134 13934 

-1458 

13676 13934 

30000 16000 

21833 24693 

51833 40693 

65509 54627 

2018-12-31 2017-12-31 

Inga inga 

inga inga/V 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst(-) I Reaförlust (+) 

Erhållen ränta(+) 

Erlagd ränta (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av röre lsekapltal 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+) I Ökning(-) av lager 

Minskning(+) I Ökning(-) av kortfristiga fordringar 

Ökning(+)/ Minskning (-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansierings verksamheten 

Ökning(+)/ Minskning(-) av långfristiga skulder 

Medlemsavgift 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansierlngsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

likvida medel vid årets slut 

likvida medel vid årets början 

2018 

-1025 

13687 

12 662 

-179 

12483 

-90 

-1274 

905 

12024 

-20 659 

-20 659 

9981 

1200 

11181 

2546 

4 680 

2134 

2017 

570 

11286 

0 

11856 

-211 

11645 

+l 071 

+851 

+5 736 

19 303 

-20 359 

5 692 

-14 667 

-2 945 

-2945 

1691 

2134 

44< 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinclper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är i huvudsak desamma som för år 2017. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader .. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden ~ 
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E, ..... 
Noter 

Noter till resultaträkning 

20180101- 20170101-
20181231 20171231 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel 22 830 20781 

Ersatta kostnader 204 275 

Hyresintäkter 43 222 38 655 

Intäkter från service och tillsyn 3079 3483 

Intäkter från frakter 1503 1151 

Intäkter från transporter 3500 1 791 

Summa Verksamhetslntäkter 74338 66136 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 122 

Bidrag och avgifter 276 376 

Övrigt -5 124 

Summa övriga intäkter 271 622 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor -20 816 -18 739 

Övriga materialkostnader -10 363 -11580 

Summa materialkostnader -31179 -30319 1}1' 
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Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och Inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar 

Avseende inventarier och verktyg 

Avseende datorer 

Avseende fordon 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet 

Summa avskrivningar maskiner och Inventarier 

Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Övrigt 

Summa avskrivning av hjälpmedel 

Summa avskrivningar 

-157 -277 

-295 -88 

-7 -43 

·328 -189 

-72 -43 

·859 -640 

-2460 -1985 

-3 987 -3188 

-833 -848 

-769 -658 

-822 -688 

-213 -185 

-373 -278 

-1329 -1656 

·1482 ·l 160 

-12 268 -10646 

-13127 -11286 if 
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Noter till balansräkning 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffnlngsvörden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 M ateriella anläggningstillgångar hjälpmedel 

Ackumulerade anskaffningsvörden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffnlngsvärden 

2018-12-31 2017-12-31 

6387 5 716 

3168 671 

0 

-1375 0 

8 180 6387 

-4 409 -3 769 

1297 

0 

0 

-859 -640 

-3 971 ·4409 

4 209 1978 

98124 94 248 

28690 19688 

-7 462 -5 831 

-10 697 -9 981 

108655 98 12~ 
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E'·"·"~ 
Ackumulerade avskrivningar enligt pion 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 7 Varulager 

Huvudhjälpmedel 

Tillbehör 

Reservdelar 

Summa varulager 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

övriga fordringar 

Summa fordringar 

Not 9 Kassa, bank och checkkredlt 

Kassa 

Bankmedel 

Beviljat kreditbelopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 

-61482 -60632 

-4 248 5 

511 -230 

10065 10021 

-12 268 -10 646 

-67422 -61482 

41233 36642 

4238 4148 

4238 4148 

9 568 8966 

127 17 

1156 731 

154 18 

11005 9732 

0 0 

4 830 2134 

4830 213~ 
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Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 

Inbetald medlemsavgift 

Återbetalt till medlemskommunerna 

Periodens resultat 

Periodens utgående kapital 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån 

Summa Långfristiga skulder 

Not 12 Kortfristiga skulder och lnterimskulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hJälpmedelskostnader 

Upplupna räntekostnader 

övriga poster 

Summa Kortfristiga skulder och Interimsskulder 

13 934 16520 

1200 

·2945 

·1458 359 

13676 13934 

30000 16000 

30000 16000 

7 496 7011 

57 -95 

292 241 

9981 14000 

1163 1029 

731 617 

945 967 

731 825 

254 0 

183 98 

21833 24 693 ,.y--
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2018 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2018. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. Förbundet uppvisar ett negativt resultat för verksam
hetsåret och har att följa Balanskravet för att återställa detta underskott. 

• Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre finansiella mål för år 
2018 är inte uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledningK 



Följande rapporter har avlämnats under året, för vilka vi har haft biträde vid upprättandet av 
PwC; 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 28 mars 20 

revisor 

Birgitta Alm 
utsedd förtroendevald 
reviso1K" 
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' 

Anders Thulin, 
auktoriserad revisor 
certifierad kommunal 
revisor 

Carido Widergren, 
revisionskonsult 

Adnan Kovacevic, 
Revisio11sko11sult 

mars2019 

pwc 

www.pwc.se 

Revisionsrapport 



Granskning av årsredovisning 

Innehåll 
1. Sarmnanfatb1ing ......................................................................... 2 

2. I11lediilltg .................................................................................... 3 

2.1. Syfte och revisionsfrågor ................................................................................ 3 

2.2. Revisionsla·iterier ........................................................................................... 4 

3. Gi·ru1slmil1gs1·esultat ..... ...•.......................................................... . 5 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ...................... 5 

3.i.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 5 

3.1.2. Revisionen bedömning .................................................................................................. s 
3.2. God ekonomisk hushållning ........................................................................... 5 

3.2.i. Finansiella inål ............................................................................................................... 5 

3.2.2. Mål for verksamheten .................................................................................................... 6 

3.3. Rättvisande räkenskaper ................................................................................ 6 

3.3.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 6 

3.3.2. Revisionen bedö1nning .................................................................................................. 7 

mars 2019 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
PwC 



Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Kommunalförbundets årsredovisning för 2018. 

Syftet med granslmingen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
nings berättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är delvis förenligt med god ekonomisk hushållning. MP-index är inte 
uppfyllt. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. Av de 22 verksamhetsmålen är 8 uppfyllda, 10 delvis 
uppfyllda eller bedömda att inom kort kunna bli uppfyllda samt 4 ej uppfyllda. Vi be
dömer därvid att målet för god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmålen är 
delvis uppfyllt. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i a1lt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 
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Granskning av årsredovisning 

2o Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, kom
munalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning och i tillämpliga delar av Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2 .1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

o Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i a11t väsentUgt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kmrna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte alt andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om elen interna kontrollen inom 
kommunalförbundet är tillräcklig. 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunal
förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och 
landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards onAuditing). Som 
framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. 
Granskningen har skett genom intervjuer, dokmnentgranskning, granskning av räkens
kapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av admistrativ chef och förbundschef. 

2.2. Revisionskriterie1· 
Granslmingen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

o Kommunallagen (KL) 

o Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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Granskning av årsredovisning 

3o Granskningsresultat 

3.1. Verl('.san1hetens u.tfall,finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 
Utveclding av kommunalförb1mdets verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika delar av verksamheten. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron speci
ficeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt läm
nar den personalekonomiska redovisningen ett fle1tal uppgifter om personalen i form av 
diagram och verbal information. 

Förvaltningsberätte]sen innehåller även information om andra förhållanden som har 
betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas. 

FörvaJtningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. 

3 .1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi 
bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3 .2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en viss avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. 
Målen anges nedan: 

1) Att uppfylla lcraven på god elcunomislc hushållning 

Kommunalförbundet har satt upp 3 "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är 
uppnått. Dessa är följande (bild från årsredovisningen); 
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Granslming av årsredovisning 

VI har en awlkelse vid Inventering under 
1% 

Minst 95% avvAra tillgängliga hj älpmedel 
ska vara uthyrda 

VI bedriver verksamheten pA en 
ekonom15kt hållbart sätt 

An dl!I awikelser vid inventering 

Andel uthyrda hjälpmedel 

• MP·lndex 

1,2% lägreän1 % 

94 95% 

109 102 

Kommunalförbundet uppfyller inget av målen. Dock nära att uppfyJla målen avseende 
avvikelse vid inventering och andel uthyrda hjälpmedel. MP-index är ett mått på 
Medelpunktens prisutvecl<ling sedan 2014, detta mål uppnår man inte. 

3.2.2. Målför verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning avseende kommunalförbundets verksamhetsmål. 
Direktionen har fastställt 11 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: 
service, utveckling, arbetsmiljö och miljö. Under dessa finns totalt 22 framgångsfaktorer 
för att mäta om målen uppfyJlts. 8 av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 10 

som delvis uppfyllda, 4 som ej uppfyllts eller där det ej gjorts någon bedömning avseende 
måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Uti fån sammanställningen ovan gör vi bedömningen att årets resultat delvis är förenligt 
med god ekonomisk hushållning. 

Direktionen gör bedömningen att haven på en god ekonomisk bedömning är uppfyllda. 

3 .3. Rättvisande räkens/(aper 
3.3.1. Iakttagelser 
Resultaträlming och balansrälming 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträlmingen redovisar i allt väsentlig kommunalförbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för va1je delpost. Årets resultat uppgår till -1 458 tla· (359 tkr). 
Resultat medför en negativ avvikelse mot budget med ca -1 558 tlu:. Av lämnade resultat
kommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter 

Vid granslmingen av resultat- och balansräkning har följande avvikelser/ förbättrings
områden noterats: 

Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets 
princip (LVP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i 
lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi 
bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av lager. Kommunalförbundet 
bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP. 
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Granskning av årsredovisning 

Avseende materiella anläggningstillgångar finns det vissa oklarheter la·ing redo
visade belopp. Underlagen från förbundet har inte kunnat färdigställas till följd av 
ekonomens sjukslG."ivning i slutet av sin anställningstid. Konsulter från Aspia AB 
har biträtt med sammanställningen, men det råder fortfarande viss osäkerhet i 
beloppen. 

Utifrån vår genomgång och granskning av dessa poster är vår bedömning att vissa 
sålda artiklar från lagret felaktigt klassificerats som anläggningstillgångar. Detta 
eftersom de redan vid anskaffningstillfället varit avsedda för försäljning. Vi anser 
att Kommunalförbundet Medelpunkten m1der 2019 bör se över rutinen i systemet 
för denna typ av artiklar, samt utreda om dessa artiklar bör klassificerar som 
lagertillgångar eller möjligtvis kommissonslager. 

Vi har noterat att Kommunalförbundet vid ett tiotal tillfälle betalt in skatter och 
avgifter försent till skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet för införa en 
rutin för att tillse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets 
bestämmelser. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns inte helt 
och hållet avseende materiella anläggningstillgångar. Differensen är inte av väsentlig 
karaktär. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 
redovisningsprinciper i tillräcldig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal 
förbättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.i. 

2019-03-28 
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Datum: 2019-05-07 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000073/2019-700 

 

Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt - utvärdering av Lyan samt 
kartläggning av behov 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen kring utvärderingen och lägger den  
till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Demenssamordnare har på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden gjort en utvärdering av 
dagverksamheten Lyan. Denna utvärdering har omfattat enhetschef för verksamheten, perso-
nal i verksamheten samt en enkät till närstående till de personer som vistas i verksamheten. 
 
Bakgrund 
 
Nuläget i Båstad  

Dagverksamheten Lyan bedrivs med regelbundenhet fyra dagar per vecka för personer med 
kognitiv svikt, i anslutning till Almgårdens vård- och omsorgsboende. Verksamhetens mål-
grupp är i huvudsak anpassad för personer som har en långt framskriden demenssjukdom och 
verkställs efter ansökan och beslut från biståndshandläggare. Flertalet av de som vistas på 
Lyan har en närstående som gör en omfattande insats för sin anhörig i det ordinära boendet. 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
En kvalitet för invånare med kognitiv sjukdom i Båstads kommun. 
 
Verksamhet 
Kompletterar insatser i form av hemvård och kan verka förebyggande och ett bra stöd för 
anhöriga samt motverka ett tidigt behov av insatsen vård och omsorgsboende. 
 
Tillgänglighet 
Verksamheten finns till stor del tillgänglig vid behov, men det uppstår av och till en viss vänte-
tid för gästen. Verksamheten kan utökas till fem dagar vid behov. 
 
Utredningsförfarandet 
Under utredningen har följande personer involverats och bidragit till innehållet i förslaget: 
 
Enhetschef Lyan 
Personal vid Lyan 
Anhöriga till personer som har sin dagverksamhet vid Lyan 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Vård och omsorg 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Vård och omsorg 

Ann-Charlotte Lund, demenssamordnare 

Lena Täringskog, avdelningschef 

 

Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt i Båstads kommun, utvärdering  

samt behovsinventering 

Vård- och omsorgsverksamheten bedriver  dagverksamhet för personer med kognitiv svikt vid 

Lyan i anslutning till Almgården. På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har 

demenssamordnare, utvärderat Lyans verksamhet. Utvärderingen har skett via intervjuer av 

verksamhetens enhetschef samt omvårdnadspersonalen. Följande frågeställningar var aktuella 

vi dessa intervjuer: 

Frågeställning dagverksamhet Lyan  

Antal gäster totalt fördelat på 4 dagar/v à 6h/tillfälle? 

Hur många dagar har respektive gäst beviljats dagvård? 

Finns personcentrerad/individuell plan för varje gästs besök utifrån funktionsnivå? 

Finns möjlighet att "dela" upp aktiviteter i flera grupper baserat på kognitionsnivå? 

Vilka aktiviteter kan erbjudas på Lyan som stimulerar fysisk aktivitet och bibehåller 

funktionsförmågor? 

Resultat av intervjuerna 

Dagvården i Båstad är en verksamhet som är anpassad till personer med omfattande kognitiv 

svikt. Verksamheten bedrivs såväl som gruppaktivitet  och erbjuder individanpassade, 

personcentrerade aktiviteter utifrån gästernas individuella förmåga och behov samt enligt 

önskemål.  

Personalens utgångspunkt är besluten från biståndshandläggare där målen kan vara enligt 

följande: 

 Social gemenskap 

 Meningsfull vardag 

 Välbefinnande genom meningsfulla aktiviteter 

 Avlastning för anhöriga 

Varje gäst har en genomförandeplan som utgår från levnadsberättelse och samtycke. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Verksamheter erbjuder även fysiska aktiviteter som motionscykel, gymnastik, dans, dagliga 

promenader, matlagning, trädgårdssysslor samt snickarglädje. Social samvaro bedrivs genom 

högläsning, lösa korsord, lägga pussel etc. 

Dagverksamheten Lyan finns tillgänglig 4 dagar per vecka mellan klockan 09.00-15.00. Vid 

behov utökas verksamheten att omfatta 5 dagar. 

Vid tid för utvärderingen så finns 12 gäster varav 3 gäster som växlar mellan korttidsvård- Lyan 

och hemmet samt 2 personal. Vid denna tidpunkt var grupperna för stora för att kunna 

verkställas på ett tillfredsställande, personcentrerat sätt. En åtgärd var då att öppna upp Lyan 

en femte dag under december 2018. Med anledning av att tre deltagare beviljades och flyttade 

till vård- och omsorgsboende, så kunde verksamheten senare återgå till att erbjuda 

verksamhet 4 dagar per vecka. Gästerna är beviljade dagverksamhet allt från  1-3 dagar per 

vecka utifrån biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.  

Det finns rum avsett för vila för den gäst som behöver detta.  

Verksamheten har alltså grupper utifrån specifik kognitionsnivå/funktionsnivå, dock påverkat 

av lokalen och dess omgivning kan erbjuda. 

Resultat av enkät till anhöriga 

14 enkäter med 3 frågeställningar skickades till gästernas anhöriga. 

Svarsfrekvensen blev 11 svar av 14 möjliga. 

Frågorna/påståendena  besvarades på en skala 0-5, där 0 inte stämde alls, 5 stämmer mycket 

bra. 

1/ Lyan erbjuder aktiviteter och social samvaro utifrån din anhörigs behov. 

10/11 angav att påståendet stämde mycket bra, 1/11 stämmer bra. 

2/ Du känner dig trygg med att din anhörig är på Lyan. 

11/11 stämmer mycket bra. 

3/ Du hinner få den återhämtning du behöver de dagar din anhörig är på Lyan. 

5/11, stämmer mycket bra 

2/11, stämmer bra 

1/11, stämmer mindre bra 



 
 

 
 

 

 

 

 

1/11, stämmer inte alls 

2/11 besvarade ej påståendet då de ej lever ihop med anhörig=ej relevant. 

Följande synpunkter/feedback fick vi in: 

Min anhörige mår jättebra av att komma till Lyan, hen längtar dit när hen är ledig 

Gubben min tycker det är helt ok, enda dagen på veckan när han flyger upp från sängen, stor 

eloge till de som jobbar där. 

Jag tycker att det är fantastiskt att det finns en sådan verksamhet som Lyan. Har talat mig 

varm för att det finns något så bra som Lyan i Båstad Kommun. Är mycket tacksam för att vi 

blivit erbjudna detta. Tack! 

Jag önskar träffa andra anhörigvårdare oftare. 

Ekonomiska förutsättningar 

Lyan hade under 2018 en budget av 1 150 tkr, varav hyran av fastigheten står för en 

årskostnad av 152 tkr. 

Lyans dagverksamhet kan som mest ta emot 6 gäster samtidigt, för att säkra att kvaliteten för 

gästen är god. Detta innebär att en plats vid Lyan kostar 1050 kr per dag vid öppethållande 

fyra dagar per vecka. 

Målgruppen i Båstads kommun 

Enligt Socialstyrelsens utvärdering av Nationella riktlinjer av Vård och omsorg vid 

demenssjukdom, finns det mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i 

Sverige idag. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom och 

antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. 

I Båstad finns det idag enligt nationell statistik 367 personer med diagnos och ytterligare 84 

personer förväntas att insjukna under 2019. 

Mellan 2014-2018 har sammanlagt 60 personer under 65 år, diagnostiserats att ha en 

demenssjukdom. Några av dessa har passerat 65-årsstrecket under dessa 5 år. 

Konklusion av resultat 

Resultatet av utvärderingen visar på att verksamheten vid Lyan är bra för den målgrupp den 

bedrivs för dvs. personer som har en långt utvecklad kognitiv svikt. Enhetschef och personal 

belyser vissa begränsningar som finns avseende lokalens utformning samt närmiljön.   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

De uttrycker dock att verksamheten är uppskattad av gästerna och att de får positiv feedback 

från anhöriga. 

De närstående är samstämmiga över verksamhetens vikt och att deras anhöriga uppskattar 

den i hög grad. Till viss del så ger den förutsättningar för den anhöriges möjlighet till 

återhämtning, men svaren visar att det inte är tillräckligt för alla.  

Utvärderingen klargör dock att Lyan inte är avpassad för personer som fortfarande har behov 

av fysiska och sociala aktiviteter i högre grad, personer som insjuknat tidigt och där aktiviteter 

kan bidra till att förmågor bibehålls och därmed även livskvaliteten för den enskilde. 

Med hänvisning till det stora antal personer som har och kommer att diagnosticeras med en 

demenssjukdom, är det av stor vikt att strategiskt planera för ett adekvat stöd till dessa 

personer. I denna planering bör därför finnas en intention att över tid hitta former och avsätta 

medel för en dagverksamhet för personer under 65 år som inte passar in i Lyans 

dagverksamhet. 
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Datum: 2019-0 5-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 – 700 
 
 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 

 Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 0 beslut. 

 
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Totalt 0 beslut.  
 
 
 
 
Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
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Datum: 2019-05-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000063/2019-700 

 

Utökad rapportering av boendesituationen inom Vård och omsorg 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har väckts av Bjärepartiet med anledning av att de befarar att nedläggningen av  
Bjärehemmet kommer att innebära en risk för längre köer till vårdboenden. Bjärepartiet yrkar 
nu på att vid kommande sammanträden få en skriftlig rapport över hur situationen har varit 
den senaste månaden. Därutöver önskar de löpande få svar på ett antal frågeställningar  
enligt följande: 
 
- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen?  
(föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten? 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att tidigarelägga avvecklingen av Bjäre-
hemmet, som en konsekvens av bristande ekonomiska resurser. Risk- och konsekvensanalys 
upprättades och de boende har fått framföra önskemål gällande val av nytt boende. 
 
Vård och omsorgsnämnden får vid varje nämndssammanträde en muntlig rapport om 
platssituationen, samt en redogörelse över antal köpta platser i former av korttidsboende  
vid Norra Vram. 
 

Nuläget i Båstads kommun:  
1. Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
Det finns idag 123 lägenheter för särskilt boende. 
 
2. Hur många platser finns i korttidsboende? 
Båstads kommun har i dagsläget möjlighet att ta emot 14 personer inom ramen för den egna 
korttidsverksamheten.  
 
3. Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
Under april vistades tio olika personer vid Norra Vram, totalt 249 dygn vilket motsvarar 8,3 
platser.  
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4. Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen?  
(föregående månad)  
249 dygn, det vill säga 8,3 platser. 
 
5. Vilken kostnad? 
Norra Vram: 249 dygn x 2414 kr =  601 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 500 tkr. 
 
6. Hur många står i kö till särskilt boende? 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 20 personer avseende somatiskt behov och fyra 
personer avseende kognitiva behov.  
 
7. Hur länge har de stått i kö? 
En person har väntat fem dagar över tiden innan erbjudande om boende gavs. 
 
8. Har växelvård blivit uppskjuten? 
Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Datum: 2019-05-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000092/2019-700 

 
 

Intern kvalitetsrevision inom Stöd och omsorgs verksamheter 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Socialt ansvarig socionom (Sas) och Medicinsk ansvarig sjuksköterska (Mas) genomför  
kvalitetsgranskning i vård och omsorgs verksamheter en gång per år. Sas tittar på Socialtjänst-
lagen (SoL)och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) lagrums delar och 
Mas tittar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (Hsl). Syftet är att uppmärksamma brister och 
korrigera dessa samt följa upp åtgärderna. Vid allvarliga brister krävs det in en handlingsplan 
för vidtagna åtgärder samt ett uppföljningsmöte. 
 
Aktuellt 
Intern kvalitets revision har genomförts inom Stöd och omsorgs verksamheter. Genomförandet 
av kvalitetsgranskning görs dels genom granskning av slumputvalda journaler samt på plats i 
verksamheten. För att kunna vara förberedd får verksamheten granskningsunderlaget  
utskickat i god tid innan revisionen.  
 
Revisionen visar såväl goda resultat som förbättringsområden, se bilaga. För vissa delar har 
handlingsplaner upprättats och resultatet kommer att följas upp under senare delen av 2019. 
 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas   Jenny Bengtsson, Mas 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kvalitetsgranskningsunderlag, Stöd och omsorg 
 



Granskning - Stöd och omsorg AROMAGÅRDEN MYLLEFALLET DAGLIG VERKSAMHET BOENDE STÖD PERS. ASS ÄNGEN

Datum 2019-01-31 2019-02-05 2019-02-06 2019-02-11 2019-02-18 2019-01-30

Granskning av SoL/LSS

Finns aktuellt biståndsbeslut?

Finns aktuella genomförandeplaner?

Framgår det tydligt av planen HUR beviljade 

insatser ska utföras?

Framgår det av planen om vård- och 

omsorgstagaren önskar besök under natten?

Har "Min vård- och omsorgspärm" 

upprättats för alla vård- och omst.?

Finns i pärmen info om synpunkter och 

klagomål samt vykort med tillhörande 

kuvert?

Dokumenteras "Händelser av betydelse" i 

Safe doc?

Har alla vård- och omsorgstagare en 

namngiven kontaktman?

Finns det tydligt anslagen information om 

gemensamma aktiviteter på boendet?

Har man "fysisk" aktivitet dagligen på 

boendet?

Har vård- och omsorgs tagaren varit delaktig 

i genomförandeplanen?

Granskning av Hsl

Finns OAS (omvårdnadsansvarig ssk) 

angiven?

Finns ansvarig sjukgymnast eller 

arbetsterapeut angiven?

Finns aktuella hälsoplaner  för HSL?

Finns ett tydligt tydligt ordinationsunderlag 

för läkemedelshantering?

Finns omvårdnadsplan för 

läkemedelshantering?

Finns det dokumenterat övertag av 

läkemedelshantering?

Finns det beskrivet vilka delar av 

läkemedelshanteringen som ska ske som 

egenvård?

Genomgår enskilt förskrivna hjälpmedel 

regelbunden tillsyn?



Generellt

Har alla medarbetare en korrekt och aktuell 

delegering?

Har vård- och omsorgstagaren gett sitt 

samtycke till att delta i nationella register?

Finns rutiner upprättade för hygienen i det 

gemensamma köket?

Har all personal undertecknat och tagit del 

av "Basala hygienrutiner"?

Har all personal fått information om vad 

som gäller kring tvång och 

begränsningsåtgärder?

Har all personal skrivit under att de fått 

information om Lex Sarah?

Finns ett välfungerande systematiskt 

brandskyddsarbete?

Har det dokumenterats att personalen gått 

brandskyddsutbildning?

Finns det rutin om en vård- och 

omsorgstagare försvinner från boendet?

Genomförs dokumenterade 

medarbetarsamtal 1 gång/år?

Genomförs regelbundna apt för personalen?

Genomförs det regelbundet 

samverkansträffar, LOSAM?

Hur arbetar ni i verksamheten med 

avvikelser?

Godkänd granskning

Delvis godkänd granskning

Ej godkänd granskning - åtgärdsplan

Ej aktuellt
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Datum: 2019-05-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000025/2019-700 

 
 

Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 1 
 
 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
Återrapporteringen av intern kontroll 2019 kvartal 1 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård och omsorgsnämnden antog 2019-02-13 en kontrollplan för verksamhet-
en inom sitt ansvarsområde för 2019, se bilaga. 
 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontroll plan för kvartal 1 2019, se bilaga,  
enligt den beslutade kontroll planen inom vård och omsorgs ansvarsområde.  
 
 
 
Ingrid Pettersson 
Utredare/Sas 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontroll plan återrapportering 2019 
Redovisning för intern kontroll plan kvartal 1  2019 
 
Samråd har skett med: 
Avgiftshandläggare  
Enhetschefer 
 



Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2019 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2019 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger
Vård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X

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

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X

4
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/k
lagomål

JA X Avser	föregående	kalenderår.						

5 Upprättande	av	
inventarieförteckning

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC	
Stab 1	gg/år Sammanställning	 JA X

6 Medarbetarna	har	genomgått	
obligatoriska	utbildningar

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC 2	ggr/år Sammanställning JA X X Redovisning	i	kvartal	1	avser	
föregående	år

7 Utbetalning	av	ersättningar	till	
förtroendevalda.

Kontroll	av	att	sökt	
ersättning	
överensstämmer	
med	utbetald	
ersättning.

Nämnd‐
sekreterare 2	ggr/år

Stickprov	på	två	sökta	
ersättningar	kontrolleras	
tre	månader	efter	att	de	
skickats	in	till	HR	
Servicecenter	för	
utbetalning.

JA X X
På	grund	av	uppkomna	

frågeställningar	kring	utbetalda	
politikerarvoden.

8 Kontroll	av	expediering	av	beslut.

Kontroll	att	
expediering	av	
beslut	har	skett	till	
rätt	personer/	
organisationer	och	i	
god	tid.

Nämnd‐
sekreterare 2	ggr/år

Stickprov	på	två	ärenden.	
Kontrollera	i	diariet	att	
expediering	har	ägt	rum,	
till	vem	och	när.

JA X X
Viktigt	att	beslut	expedieras,	
meddelas	(33	§	FL)	så	att	dessa	

kan	verkställas	(KL	6:4).
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2019-05-06 
 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 1 2019  
 
1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 
För att debitering av aktiva insatser ska ske till vård- och omsorgstagaren krävs att det finns en 
avgiftsberäkning. När avgiftsberäkningen är utförd skapas ett avgiftsutrymme.  Kontroll utförd 
att vård- och omsorgstagare innehar en avgiftsberäkning genom 20% slumpmässigt utvalda 
ärende i en A-Ö -lista. Totalt kontrollerade ärende är 193 av 963 och avser period 190301-
190331.  
 
Vid kontrollen upptäcktes tre avvikelser där debitering inte skett, alla tre avvikelserna avser 
hjälpmedelsabonnemang. Orsaken är att rapportering från kommunrehabilitering till avgifts-
handläggare inte utförts. Detta är ett återkommande problem som trots tidigare insatser inte 
korrigerats. Åtgärden nu blir att upprätta nya rutiner för rapportering från kommunrehabilite-
ring till avgiftshandläggare. 
 
4. Redovisning av avvikelser/synpunkter/klagomål samt vidtagna åtgärder 
Statistik för avikelser 2018: 
 

Avvikelser 2017 HSL SoL LSS 

Avvikelse SoL/LSS 0 505 26 

Avvikelse SVPL 11 14 0 

Fallrapporter 203 1026 27 

Läkemedelsavvikelser 407 664 24 

Övriga avvikelser 104 157 4 

Extern aktör 34 23 1 

 
 
Det arbetas med avvikelser ute i verksamheterna för att åtgärda fel och brister. Avvikelser tas 
upp på arbetsplatsträffarna samt är en stående punkt på teammöten. Medicinska ansvarig sjuk-
sköterska (Mas) och Socialt ansvarig socionom (Sas) tar del av avvikelserna för att säkerställa att 
allvarliga brister som kan leda till utredningar inom Lex Maria och Lex Sarah inte uteblir.  
 
Exempel på förklaringar till avvikelser. 
Avvikelse SoL/LSS: t.ex. bristande dokumentation, utebliven insats/aktivitet, saknas genom-
förandeplan 
Avvikelse SVPL: samverkansavtal följs ej, felaktiga uppgifter, medicinlista stämmer inte vid 
hemkomst 
Fallraporter: fall i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende (fall är en del som tas upp i 
Senior Alert). Som ett sätt att minska de negativa effekterna av ett fall har vård- och omsorgs-
nämnden fattat ett beslut om att legitimerad personal kan skriva ut höftskyddsbyxor som åtgärd 
till personer med stor fallrisk 
Läkemedelsavvikelser: läkemedelslista stämmer inte med delad dosett, glömt ge läkemedel, 
glömt signera givna läkemedel 
Övriga avvikelser: utebliven träning, bristande kompetens, otydligt angående egenvård  
Extern aktör: någon annan utomstående varit orsak till avvikelsen t.ex. taxi kommer inte,  
färdtjänst sen, ridläraren sjuk, badet stängt 
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Statistik för klagomål/synpunkter 2018: 
 

Klagomål/synpunkter, vård och omsorg 
2018 

Hemvård 11 

Vård- och omsorgsboende 4 

Korttidseneheten     3 

 Stöd och omsorg     1 

HSL- verksamheten 3 

Övrigt 6 

 
 

Sas som besvarar och diarieför synpunkter/klagomål inom Vård och omsorg som kommer in till 
kommunen. I stort ligger avvikelserna på samma nivå som tidigare år. 
 
Exempel på innehåll av klagomål/synpunkter. 
Hemvården:  synpunkt på att hemvårdspersonal kör för fort och parkerar fel, bemötande, ny 
rutin inköp 
Vård- och omsorgsboende:  synpunkter på chef och personal samt bemötande 
Korttidsenheten: beläggning i dubbelrum, personals bemötande 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten: synpunkter på bemötande från personal 
Övrigt: synpunkterna handlar till största del om matservering för äldre, avsaknad av syn- och 
hörselkonsulent, kommunens hemsida 
 
6. Medarbetarna har genomgått obligatoriska utbildningar 
Statistik för 2018. 

  
Förflyttning 

manuell 
Förflyttning 
hjälpmedel 

Lokal brandut-
bildning 

Basala hygi-
enrutiner 

Hot och 
våld  

Äldreomsorgen 87% 51% 16% 88% 80% 
HSL, bistånd, kort-
tid,  
Mottagningsteam 26% 16% 0% 57% 40% 

LSS 30% 24% 12% 87% 43% 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

190115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000008/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 8 maj 2019 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 
 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*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. 
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Datum: 2019-05-08 
Dnr: VN 000008/2019-900 
 

 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer 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 

VN 2019-01-23 § 8 
Väckt ärende - Rabatterade 
luncher på Bjäres 
restauranger för +65  
- förfrågan till samtliga 
restauranger 

VN 000014/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende: Det är av 
vikt att vi får igång den här processen och att alla 
restauranger får samma möjlighet till att överväga en 
rabatterad meny för +65. Våra äldre behöver 
mötesplatser utanför hemmet och tillgång till 
näringsrik kost för ett vettigt pris. Alla kommundelar 
har äldre med detta skriande behov. Vård och omsorg 
bör bidra med det de kan 
för att ordna dessa mötesplatser och matstunder 
för våra äldre. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Hösten 2019 

  



 

*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. 
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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-01-23 § 9 
Väckt ärende - 
Bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan 
stimulanspaketet försvann 

VN 000015/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende: Sedan det 
statliga stimulanspaketet försvann är risken för lägre 
bemanning överhängande. Vård- och omsorgschefen 
inväntar besked från den nya regeringen om 
ytterligare stimulanspaket. Nämnden bör bevaka 
detta ärende samt bemanningen över lag. Bemanning 
är förutsättningen för våra vård- och omsorgstagares 
väl och ve och för att övrig personal ska orka. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Februari 2020 

VN 2019-02-13 § 13 
Redovisning av insatser 
avseende nämndsplanen 
 

VN 000111/2018 
 

 

Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens 
Vision och bryts ner i av fullmäktige beslutade mål. 
Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska 
insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. 
Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till 
verksamheten, vars resultat följs och jämförs med 
riket genom ett omfattande arbete. 

Nämndsplanen för 2019 följs upp och 
redovisas i mitten av 2019 samt i samband 
med årsredovisningen. 

Augusti 2019 

  



 

*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. 
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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-03-21 § 36 
Väckt ärende - Utökad 
rapportering av 
boendesituationen  
inom Vård och omsorg 
 
 

VN 000063/2019 Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker 
ett nytt ärende: Nedläggning av avdelning 3-4:an på 
Bjärehemmet innebär risk för längre köer till 
vårdboenden. Inför denna förändring krävs en 
uppföljning. Vi får vid varje möte muntlig rapport om 
platssituationen. Yrkar nu på skriftlig rapport varje 
möte angående senaste månaden med vissa tillägg 
enligt nedan: 
- Hur många platser finns i särskilt boende?  
(Ändras under 2019) 
- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram  
(eller motsvarande) utanför kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för 
platser utanför kommunen? (föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten? 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Löpande 
under våren 
2019 

VN 2019-04-17 § 49 
Väckt ärende - 
Nedskärningar och 
besparingar inom Vård  
och omsorg 

VN 000081/2019 Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker 
ett nytt ärende: Bjärepartiets ledamöter väcker 
ärende kring de tidigare vid nämnden påtalade 
nedskärningarna och besparingarna för olika 
verksamheter pga det statliga stimulanspaketets 
frånfälle. Vidare, att regeringen kommer dra undan 
över 300 miljoner till kommunernas vård- och 
omsorgsverksamhet. Med anledning av det vill vi ha 
skriftlig kontinuerlig uppföljning och information om: 
• Vilka besparingar och nedskärningar som görs 
kopplat till det vi nämner. 
• I vilken takt nedskärningarna och besparingarna 
görs. 
• Konsekvens- och riskanalys kring nedskärningarna 
och besparingarna. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Oktober 2019 
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 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). Protokoll från pensionärsrådet 2019-04-11  
 
   
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-04-11, kl. 10.00-12.00 

Ingrid-Marie, kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. 
Upprop av deltagande ledamöter. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Barbro Hansson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Nämndens ordförande Ulf Jiewertz informerar om de två stora frågorna som 
dominerar arbetet för närvarande. 

1 (3) 

A: Branden i Skogslidens kök. Tillagningen flyttad till Strandängssskolan fram till 
4 augusti, då det ska vara klart att återvända. Huvudmålet är för närvarande lunch
tid, men kommer att återgå till kvällstid när man flyttat tillbaka. För närvarande 
400 portioner till hemtjänst och 123 till boendena. Krisberedskap behövs, men det 
ordnade sig snabbt ändå. Man kommer att arbeta fram en krisplan. 

B: Avvecklingen av 3:4:an, Bjärehemmet. För närvarande bor där 8 personer. 
Anmälan gjordes av anhöriga till IVO, som lade ner den. Besparingen som görs är på 
2 mkr. Dessutom är arbetsmiljön dålig. Bjärehemmet är till viss del en byggarbets
plats nu. Den ökade hyreskostnaden täcker kommunen upp vid flytten. 

Byggnationen av Haga Park ligger i fas. Inflyttning sker i början av 2020. 
48 lägenheter på 33,75 kvm till en lägenhetshyra på 6 300 kr/mån. Diskussion som 
följde var att det är dyrt. Hyran+ omvårdnadskostnad +mat blir ca 11 000 - 12 500 
kr i månaden. Är Båstadhem kapabla att bygga äldreboenden? 
Detta kommer KPR att bevaka. 



Nämndens ekonomi ser ut att bli minus i år också. 

Sommarens värme tog hårt på de äldre på boendena. Kylaggregat köps in till 
Almgården och Åsliden. Skogsliden och Haga Park har detta installerat. 
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Korttidsplatserna för närvarande 14 st. Det framkom att det är dåliga rutiner vid 
inflytt. Kedjan mellan sjukhus-korttid-permanentboende fungerar inte. Ulf tar 
frågan med sig till Emma Pihl. 

Likaså skulle Christer Nordin bli kontaktad av firman som testade larm på Åsliden 
för att KPR skulle testa på andra ställen i kommunen. Men inget har hänt. Ulf tar 
det med sig till Emma Pihl. 

4. Budget 2019 för pensionärsrådet 
Budgeten lades till handlingarna. 

5. Skrivelse för kännedom: Tillgänglighetsanpassning av Båstads station enligt 
Trafikverkets stationsklassning 
Skrivelsen angående anpassningen av Båstads station gicks igenom. KPR är inte 
nöjd med detta utan kommer tillsammans med ordföranden i Tillgänglighetsrådet, 
Birgitte Dahlin, att göra ett studiebesök där ute och ta tid för att kunna ta sig från 
perrong till buss med rullstol, rollator, resväska mm. Titta över biljettautomaterna, 
som är svåra att se på. Dessutom bör det finnas en i stationshuset. Förslag: 29 april. 
Skånetrafiken har besökt två SPF-föreningar med info. Ska även komma till Båstad 
Bjäre SPF. Man kan ladda ner appen och då kunna lösa biljett som gäller 24 timmar 
och även betala med bankkort. 

6. Eventuell genomgång av rådets protokoll från förra sammanträdet 
KPR:s förra mötesprotokoll lades till handlingarna. 

7. Samrådshandlingar 
Samrådshandlingar ska skickas ut till AU-medlemmarna, så kan dessa skicka vidare 
till övriga ledamöter. Detaljplanen för Hemmeslöv gav upphov till diskussion. Risk 
att själva Båstad utarmas på bl a mataffär. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Krisberedskap bör alla få en genomgång av. Civilförsvaret kommer gärna ut och 
berättar. Detta bör vara för alla. Under sommaren eller tidig höst kommer en person 
att anställas i kommunen som bl a ska arbeta med dessa frågor om säkerhet och 
krisberedskap. Vi bevakar detta och vi vill ha ett möte i höst. 

Hur går vi vidare för att känna sig säker? Alla äldre som blir lurade på olika sätt, hur 
kommer man ut med informationen? Samverkan med polis, Brottsförebyggande råd 
och den nya tjänstemannen bör ske. Tillit och säker som medborgare måste alla 
känna. 

Föreläsning den 15 maj kl. 13.30 i Laholm anordnas av Anhörigföreningen 
Båstad-Laholm. Lisa Andersson, Östersund är föreläsare. 
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Vad har kommunen gjort av de pengar man fick från staten för att lära äldre hantera 
telefon, iPads mm? Tekniken måste äldre ha hjälp med. T.ex. kan man snart inte 
parkera sin bil utan telefonen. Gunilla Linghoff tar upp frågan med kommunalrådet. 

Rummen på Haga Park är väldigt små, men de uppfyller lagkraven om permanent
boenden. 

Till hösten bör KPR gå ut och testäta maten som serveras via Skogslidens kök. 
Ska vara oanmält. 

Angående trafikproblem i Förslöv så togs det upp att bron över väg 105 vid 
stationen känns väldigt smal. Oro för de som cyklar då det är mycket lastbilar till 
industriområdet. Stellan Andersson gör en sammanställning som sedan ska skickas 
via KPR till Trafikverket. Underlag till ordföranden Lars Elofson. 

9. Datum för nästa möte 
Nästa KPR-möte den 13 juni kl. 10.00. 
Nästa AU den 14 maj kl. 10.00. 

~ofso f1ei~~n 
Sekreterare 

kt:u~r~ 
Barbro Hansson 
Justerare 
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Datum: 2019-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000018/2019 – 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 2019-03-01 - 2019-03-31. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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