
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Onsdagen	den	14	augusti	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	‐	Sammanträde	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:	
	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende		
och	hemtagningsstatistik	
•	Bjärehemmet:	Status	
•	Branden	i	köket	på	Skogsliden:	Status	
•	Öppna	Jämförelser	‐	möjlighet	att	ställa	fördjupade	frågor	
•	Försöksverksamhet	‐	Hemstödsteam	
•	Demensteamet	presenterar	sig	
•	Kunskapshöjande	diskussion	kring	psykisk	ohälsa	
•	Redovisning	av	utfall	av	handlingsplanen	för	en	ekonomi		
i	balans	
•	MAS	och	SAS:	Lex	Maria,	Lex	Sarah	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	31	juli	2019
(Kompletteras	senare)	
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Emma	Pihl	
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5. Redovisning	av	insatser	avseende	Nämndsplan	2019,	
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6. Ramväxling	från	Ängens	servicebostad	till	Myllefallets	
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Emma	Pihl	

VN
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Emma	Pihl	 VN

10. Svar	på	väckt	ärende	‐ Redovisning	av	korttidsvård	utanför	
kommunen	samt	antalet	vårddygn	mm	

Emma	Pihl	 VN

11. Svar	på	väckt	ärende	‐ Månatliga	siffror Emma	Pihl	 VN

12. Svar	på	väckt	ärende	‐ Äldre	i	hemmen	med	behov	av	
kommunens	specialkost	

Emma	Pihl	 VN
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13. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden ‐‐	 VN

14. Delgivningar	 ‐‐	 VN

15. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN
	

			
Båstad	den	5	augusti	2019	
	
	
Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-08-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Kerstin Larsson utses som justeringsperson. 
2. Jenny Hamringe utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 16.00 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: 2019-08-05 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: 2019-08-05 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: 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
 
• Bjärehemmet: Status 
 
• Branden i köket på Skogsliden: Status 
 
• Öppna Jämförelser - möjlighet att ställa fördjupade frågor 
 
• Försöksverksamhet - Hemstödsteam 
 
• Demensteamet presenterar sig 
 
• Kunskapshöjande diskussion kring psykisk ohälsa 
 
• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans 
 
• MAS och SAS: Lex Maria, Lex Sarah 
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-08-05 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: 2019-08-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000111/2018-905 

 
 

Redovisning av insatser avseende Nämndsplan 2019, första halvåret 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorgsnämnden beslutar varje år om insatsområden i syfte att nå målet om 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa inom Vård och omsorg. Förvaltningen 
har under första halvåret arbetat inom olika område för att nå målet.  
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av utförda insatser för att nå 2019 års nämndsmål. 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018

     

Prognos      

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun bedriver en vård och omsorg med god kvalitet. Verksamheten arbetar med stän-
diga förbättringar, utifrån förbättringsförslag som ges från vård och omsorgstagare, väcks av förtro-
endevalda, växer fram ur verksamheten samt resultat av nationella mätningar.  

Båstads kommuns har demografiska utmaningar med fler äldre och fler äldre-äldre. Befolkningen i 
Båstads kommun är förhållandevis frisk vilket innebär ett något lägre vårdbehov än genomsnittet i 
Sverige. En framgångsfaktor är att arbeta för fortsatt friska äldre och äldre-äldre då demografin i 
kommunen, med samma behov som idag, kommer att innebära ökat behov av insatser på grund av 
att antalet äldre och äldre-äldre ökar.  

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera medarbe-
tare med rätt kompetens och bedriva vård och omsorg med hög kvalitet.  

I Öppna jämförelser för 2017 har Båstads kommuns placering i Sverige sjunkit något men är bland 
den tredjedel av Sveriges kommuner med bäst resultat. Kommunens placering för 2017 handlar inte 
om att kvaliteten i Båstad blivit sämre utan att andra kommuner i Sverige förbättrat sig än mer än vi. 

 

 

 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård och omsorgsyrket. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- erbjudit praktikplatser till vuxna personer som vill prova på vård och omsorgsyrket för att 

sedan eventuellt utbilda sig inom området 

- upplåtit ett 15-tal platser för ungdomar under sommarveckor, så kallad sommarkraft 

- i stor omfattning samverkat med arbetsförmedlingen kring olika typer av arbetsmarknads-

åtgärder 

- erbjudit språkpraktikplatser 

- informerat om vård- och omsorg inom ramen för SFI 

- aktivt medverkat i YH:s ledningsgrupp för kurser inom vård och omsorgsområdet 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och verksamhet och hitta nya 

116 117 74 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa skolkommun 

52  92 66 
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möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- erbjudit drygt trettio platser för verksamhetsförlagd utbildning som en del i utbildningen 

inom gymnasiala omvårdnadsprogrammet 

- tillsammans med Akademi Båstad fortsatt påbörjad satsning för vårdbiträden att läsa vi-

dare till undersköterskor. Några är redan nu färdiga undersköterskor då de kunnat validera 

stora delar av kursen. 

- fortsatt och stärkt befintlig samverkan inom Vård och omsorgscollege 

- fortsatt vara en aktiv part i kommunens YH-utbildningar avseende vård och omsorgsut-

bildning 

- deltagit i arbetet med att omvandla utländsk sjuksköterskelegitimation till svensk legiti-

mation 

- påbörjat samverkan med Högskolan i Halmstad för att ta emot sjuksköterskestudenter 

 

 

 

Vård och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- genomfört intern kvalitetsrevision inom Stöd och omsorg och hemvård. Revisionen visar 

på goda resultat. Fortsatt fokus på delaktighet i framtagandet av Genomförandeplaner 

- aktivt arbetat med Samordnad individuell plan, SIP. SIP utgår från vård och omsorgstaga-

rens behov och önskemål och är en gemensam planering över myndighetsgränserna i hur 

insatser ska utföras 

- inrättat månatliga möten för vård och omsorgstagare inom nära nog samtliga Stöd och 

omsorgs verksamheter 

- genomfört anhörigträffar och bo-råd där det är möjligt inom äldreomsorgen 

- slutfört processkartläggningen inom biståndsprocessen. Denna implementeras under året 

- arbetar aktivt med resultaten ur Öppna jämförelser 

- implementerat nytt dokumentationssätt enligt ICF/KVÅ 

Utveckla arbetet för att nå en säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelshantering. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- startat upp en ny delegeringsutbildning 

- implementerat webbutbildning avseende läkemedel som ett komplement till delegerings-

utbildningen 

- använt avvikelser som ett förbättringsverktyg i teamsamverkan 

- för vårdcentralerna i kommunen påtalat vikten av läkemedelsgenomgångar avseende 

kommunens vård- och omsorgstagare 

- ökat möjligheten till omvårdnadspersonalens handledning genom stabil bemanning av 

sjuksköterskor 

Utveckla boendemiljö inom särskilt boende avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom Vård och omsorg 



 

 

3 (7) 

miljö. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- samarbetat med fastighetsägare och boråd för att skapa förutsättningar för förbättring 

- utemöbler är inköpt till de boende som saknat detta 

- planerat plantering av blommande perenner inför kommande år  

Samverka med Region Skåne, Familjen Helsingborg  och vårdcentralerna i kommunen. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- samverkat med berörda aktörer på olika nivåer. Allt ifrån Delregionalt samverkansorgan 

som är ett politiskt fora till familjen Helsingborgs socialchefsnätverk till lokal samverkan 

med berörda vårdcentraler i kommunen 

- samverkat med habilitering och specialistpsykiatrin kring gemensamma frågor 

- samverkat med samtliga vårdcentraler i kommunen 

o Planering för gemensam temadag kring kognitiv svikt är påbörjad  

o Mobilt team är påbörjat 

- samverkat med Medelpunkten kring hjälpmedelsfrågor 

- samverkan kring kunskapsutveckling inom demensområdet i Skåne 

Vård och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- utvecklat social dokumentation för att det i Genomförandeplanen tydligt ska framgå vilka 

önskemål och behov vård och omsorgstagaren har 

- arbetat med att upprätta Genomförandeplan tillsammans med den enskilde för att säkra 

att den enskildes önskemål behov tillgodoses 

- utökat möjlighet till omsorg, vård och träning för dem med utökade rehabiliteringsbehov 

genom bland annat mottagningsteamet 

- genom förändrade schabloner och kringtidsberäkning gett minskad stress mellan vård och 

omsorgstagarna 

- genomfört schemaförändringar i syfte att möta vård och omsorgstagarnas behov och öns-

kemål 

- arbetat med att strukturera planerade insatser såsom träning och omvårdnad 

- kontinuerligt utvärderar använd tid hos den enskilde för att tiden ska motsvara faktiskt 

behov och inte enbart följa satta schabloner 

- arbetat med att skapa måltidsglädje på särskilda boende 
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Vård och omsorgstagaren ska uppleva kontakten med kommunens medarbetare som en naturlig 

del i vardagen. Fortsatt utveckling av ett gott bemötande. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt det kontinuerliga arbetet med värdegrund , bemötandefrågor och att alltid ha vård 

och omsorgstagarens fokus 

- strukturerat introduktionsutbildning, där bemötandefrågor är en stor del, på ett sådant 

sätt att alla nya medarbetare genomgår den i början av sitt arbete i kommunen  

- erbjuder handledning i specifika ärenden där bemötandefrågan varit och är en utmaning 

Kompetensutveckling av medarbetare för att möta både dagens och framtidens vårdkrav. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- strukturerat och planerat ett utbildningshjul över året för att säkra att alla obligatoriska 

utbildningar görs över året 

- skapat en struktur för uppföljning av genomgångna utbildningar för varje medarbetare 

- deltagit i DigiLitt.kom för att möta framtidens teknikutveckling inom vård och omsorg 

- fortsatt den påbörjade satsningen kring kompetensutveckling genom betald utbildning av 

vårdbiträden till undersköterskor 

- erbjudit internutbildningar inom till exempel palliativ vård 

- uppstart av det beslutade demensteamet 

Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka kvalitet och at-

traktivitet genom karriärvägar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- haft särskilt anställda undersköterskor inom sjuksköterskeorganisationen för att bistå sjuk-

sköterskan i uppgifter som inte obligat måste utföras av sjuksköterska men som inte kan 

fördelas på för många enskilda individer 

- fortsatt den påbörjade satsningen kring kompetensutveckling genom betald utbildning av 

vårdbiträden till undersköterskor 

- aktivt fångat upp medarbetare som visar vilja att vidareutbildas och vidareutvecklas 

- varit generösa med att bevilja tjänstledighet för studier eller prov av annan tjänst inom 

kommunen 

- påbörjat arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan 

- erbjudit fortbildning inom social dokumentation 

Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovationer. Digitalisera 

för att möta morgondagens behov. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- deltagit i DigiLitt.kom som ökar förståelsen och beredskapen för digitala verktyg 

- test av trygghetskamera för fortsatt implementering hos vård och omsorgstagare i höst  

- påbörjat projekt kring nya larm och nyckelfri hemvård  

- fortsatt utvecklingen med att hemvårdens planering finns i medarbetarnas telefoner 

- påbörjat arbetet med e-ansökning om tillfällig vistelse 
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Vård och omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- arbetat med att förbättra introduktionsmaterial och introduktionsutbildning 

- ytterligare individanpassat bedömningar av behov kring bredvidgång i syfte att skapa 

trygghet för såväl nya som befintliga medarbetare 

- arbetat med att skapa utrymme för utbildningsinsatser inom ramen för anställning 

- så långt det är möjligt utan mer övergripande beslut försökt likrikta förutsättningarna i an-

ställningen med omgivande kommuner och regioner 

- fortsatt arbete med ambassadörer som informationsbärare i olika sammanhang, till exem-

pel jobb-mässor 

- inom respektive enhet arbetat med resultatet i medarbetarundersökningen. Både genom 

att bibehålla och stärka det som är bra och förbättra det som inte föll väl ut. 

- arbetat med vardagstrivsel i arbetsgrupperna 

- uppmärksammat goda medarbetare genom löneprocessen 

Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att identifiera förbättringsområde för vård- och om-

sorgstagaren. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt befintligt arbete med Senior Alert och BPSD samt använder de riskbedömningar 

som blir resultatet för att förebygga framtida komplikationer 

- avsatt tid för att följa upp registrering i Palliativregistret gällande smärtskattning i syfte att 

vidareutveckla den vården. 

Systematiskt arbeta med att minska risken för fall bland vård- och omsorgstagare samt invånare. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt befintligt arbete med Senior Alert samt använder de riskbedömningar som blir re-

sultatet för att förebygga framtida komplikationer 

- erbjudit höftskyddsbyxor till de vård och omsorgstagare som har behov av det 

- skrivet avvikelser på fall och använder dessa avvikelser som ett förbättringsverktyg i team-

samverkan 

- mätt nattfastan för att identifiera risk för undernäring 

 

 

 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med näringsliv/företag och universi-

tet och högskolor. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt DigiLitt.kom 

- påbörjat samverkan med Högskolan i Halmstad 

 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 50 bästa näringslivskommunen  
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Införa ruttoptimering i hemvården. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- i det dagliga arbetet samarbetat över hemvårdsgränser för smart körplanering 

- avvaktat att beslutad bilorganisation ska komma igång för att skapa möjlighet till digitala 

körjournaler som underlag för planering 

- arbetat med ett förfrågningsunderlag för ett nytt verksamhetssystem som tillåter ruttop-

timering. Upphandling är dock ännu ej påbörjad. 

Använda miljöbilar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- ökat andelen el-cyklar i verksamheten  

- minskat andelen bilar i verksamheten 

- gått från större till mindre storlek på bilarna där det varit möjligt ut upphandlingsperspek-

tiv 

Använda miljövänliga produkter  

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt arbetet inom Inkontinensprocessen som gett minskad miljöbelastning 

- fastställt ny kemikalielista med så miljövänliga produkter som möjligt 

- infört sopsortering vid enheter som tidigare inte haft det 

Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- lyft miljöfrågor vid arbetsplatsträffar 

- diskuterat miljöfrågor i det dagliga arbetet, till exempel vid kemikaliehantering, transpor-

ter och sophantering 

 

 

 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i sam-

verkan med näringsliv, föreningar och frivilliga.  

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- bedrivit verksamhet i såväl lokaler i samhället som på särskilda boenden 

- samverkat med frivilligorganisationer 

- arbetat med att locka frivilliga till verksamheten 

- arbetat med att undersöka hur studieförbunden ska kunna ta över kommunens verksam-

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa miljökommunen 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom trygghet och hälsa



 

 

7 (7) 

het kring socialt innehåll 

Fortsatt digitalisering för ökad trygghet 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- fortsatt DigiLitt.kom 

- leasat fem trygghetskameror som komplement till fysisk tillsyn 

   

 

Tillvarata vård och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för aktiviteter individuellt och 

i grupp i samverkan med frivilliga och föreningar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- skapat möjlighet att i gemensamhetsutrymme titta på nätbaserade arkiv, till exempel Svt- 

arkiv 

- skapat möjlighet att för personer med kognitiv svikt och/eller funktionsnedsättning spela 

och aktivera sig med hjälp av Tovertafel 

Verka för främjande av konst vid vård och omsorgsboende samt i gemensamhetslokaler 

Vård och omsorgsförvaltningen har under våren: 

- inte genomfört någon särskild satsning 

 

Verksamhet Vård och omsorg Insats Kulturupplevelser året runt 
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Datum: 2019-07-01 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000131/2019-700 

 
 

Ramväxling från Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att göra en ramväxling av budget för 2019 med 500 tkr 
från Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I december månad 2017 verkställde Båstads kommun ett beslut om bostad med särskild  
service enligt LSS på Ängens servicebostad kopplat till enskild vård och omsorgstagare med 
omfattande omvårdnadsbehov. 
 
Den aktuella vård och omsorgstagaren har omfattande omvårdnadsbehov och behöver insatser 
dygnet runt, dagtid dubbelbemanning och nattetid vaken personal. Kommunen hade vid det 
aktuella tillfället inga förutsättningar gällande ekonomisk planering kopplade till det 
omfattande ärendet och Kommunfullmäktige sanktionerade ett underskott med 4,15 mkr.  
 
Från och med 2019-01-01 fick Ängens servicebostad, till följd av det nya ärendet, förstärkning i 
budget med motsvarande 4,15 mkr.  Den aktuella vård och omsorgstagaren har under året 
gjort en positiv utveckling och personalen har hittat nya, effektiva och fungerande arbetssätt. 
Det innebär att kostnaden för 2019 beräknas till 3,65 mkr, det vill säga 500 tkr lägre än  
budgeterat. 
 
På Myllefallets gruppbostad har platserna utökats från och med 2019-01-01, från två till tre.  
I samband med detta har bemanningsbehovet på Myllefallet ökat, vilket bland annat innebär 
behov av vaken nattpersonal. Att gå från sovande till vaken natt motsvarar cirka 500 tkr/år.  
En ökad plats på gruppboende ger positiva effekter i LSS-utjämningssystemet motsvarande 
knappt 1 mkr. Dock tillfaller denna positiva effekt Kommunstyrelsen. 
 
Utifrån ovanstående förändrade behov föreslås en ramväxling i budget med 500 tkr från  
Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad. 
 
 
 
Åsa Teveldal, avdelningschef  Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Stöd och omsorg   Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Ekonomiavdelningen 
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Datum: 2019-06-26 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000132/2019-700 

 

Inriktningsbeslut - Psykiatriboende enligt LSS    
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av  
ett psykiatriboende enligt Lagen om särskilt stöd.   
 
Bakgrund 
Båstads kommun har idag inget boende för personer med psykiatrisk problematik vilket med-
för att kommunen köper externa platser för personer med dessa behov. För att driva en kvali-
tativ och resurseffektiv verksamhet kan antalet berörda individer inte vara för få men då psy-
kisk ohälsa ökar i Båstads kommun, liksom i resten av Sverige, ses nu ett behov av egendriftat 
boende i kommunen. Till detta kommer ny lagstiftning där kommunen är skyldig att ombesörja 
omhändertagande av personer som skrivs ut från psykiatrisk vård inom tre kalenderdagar till 
skillnad mot tidigare då det var trettio arbetsdagar. Detta kräver även korttidsplatser avseende 
psykiatrisk problematik. 
 

Aktuellt 
Behovet av boendeplatser för psykiatriska behov ökar. Idag har Båstads kommun runt fem 
personer placerade i privat verksamhet. Genom att samla dessa i egen regi kommer Båstads 
kommun att på ett mer effektivt sätt kunna möta de framtida behov som kommer av förändrad 
lagstiftning och ökad psykisk ohälsa i samhället. I samband med att Haga park står klart finns 
det lämpliga lokaler på Ängagården för denna verksamhet. Ängagården kan då innehålla såväl 
lägenheter för personer i behov av kontinuerligt boende på grund av psykiatriska behov men 
också korttidsplatser för de personer som kommer från sjukhuset utan att i det korta perspek-
tivet ha alla resurser för att klara ett ordinärt boende.  
 

 Konsekvensanalys 
Ekonomi 
Idag köps platser till en kostnad om cirka 6 mkr/år. Detta är tillräckligt för att driva ett ovan 
beskrivet boende. Till detta kommer positiva effekter i det så kallade LSS-utjämningssystemet. 
 

Verksamhet 
Vid rekrytering av medarbetare till ett psykiatriboende kommer det att skapas möjligheter till 
kompetenshöjning i verksamheten.  
 
Samhälle 
Personer med psykiatriska behov kan få dessa behov tillgodosedda på hemmaplan. I takt med 
att psykisk ohälsa ökar kommer detta att beröra allt fler, både vård- och omsorgstagare som 
närstående. 
 
 
 
Åsa Teveldal    Emma Pihl 
Avdelningschef, stöd och omsorg  Vård- och omsorgschef 
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Datum: 2019-06-26 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000127/2019-700 

 
 

Intern kvalitetsrevision inom Hemvården     
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen och lägger den till handlingarna.    
 
Vård- och omsorgsnämnden informeras när identifierade brister är åtgärdade  
alternativt handlingsplan tagits fram. 
 
Bakgrund 
Sas (socialt ansvarig socionom) och Mas (medicinsk ansvarig sjuksköterska) genomför 
kvalitetsgranskning i vård- och omsorgs verksamheter en gång/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 Hemvården utifrån indelningen av olika område. 
Genomförandet av kvalitetsgranskning görs dels genom granskning av slumputvalda journaler 
samt på plats i verksamheten. För att kunna vara förberedd får verksamheten gransknings-
underlaget utskickat i god tid innan revisionen. Revisionen har i stort fallit ut väl och för de 
delar där förbättringspotential tas åtgärdsplan fram av berörd verksamhet och redovisar  
till Sas och Mas. Nämnden erhåller rapport då bristerna är åtgärdade. 
 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas   Jenny Bengtsson, Mas 
 
  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kvalitetsgranskningsunderlag, Hemvård 
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Granskning - Hemvård
SÖDER/         

ÖSTER

VÅRLIDEN/           

VÄSTER

TOREKOV/                           

V-KARUP

FÖRSLÖV/            

GREVIE

Datum 2019-05-20 2019-05-21 2019-05-13 2019-05-13

Granskning av SoL
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 en "Min vård- och omsorgspärm" upprättats 

för alla?

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?

Görs det en arbetsmiljöbedömning för 

medarbetarna i nya ärenden?

Vid risk i arbetsmiljön, görs det en riskbedömning 

och handlingsplan?

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 ?

Finns datum för uppföljning av HSL-insatser 

angivet?

Finns ett tydligt ordinationsunderlag för 

läkemedelshantering?

Finns omvårdnadsplan för läkemedelshantering?

Finns det dokumenterat övertag av 

läkemedelshantering?

Finns det beskrivet vilka delar av 

läkemdelshanteringen 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 rutin upprättade för temperatur av maten 

för matdistribution?

Har all personal undertecknat och tagit del av 

"Basala hygienrutiner och personligt ansvar"?

Har all personal skrivit under att de fått 

information om Lex Sarah?

Hur arbetar ni med i verksamheten med 

avvikelser?

Har det dokumenterats att personalen gått 

brandskyddsutbildning?

Finns det rutin om en vård- och omsorgstagare 

inte öppnar vid planerat besök?

Genomförs dokumenterade medarbetarsamtal 1 

gång/år?

Genomförs regelbundna apt för personalen?

Genomförs det regelbundet samverkansträffar, 

LOSAM?

Har all personal fått information och skrivit under 

vad som gäller angående kommunens It-policy?

Har all personal skrivit under och förstått 

innebörden av sekretess?

Godkänd granskning

Delvis godkänd granskning

Ej godkänd granskning - handlingsplan

Ej aktuellt
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Datum: 2019-08-01 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. 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under Bjärehemmet, 
3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till sedvanlig information i form av  
styrkort och beviljade beslut till särskilt boende och härmed avslutas ärendet. 
 

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) 
Maj:  
Det fanns 123 lägenheter för särskilt boende. 
Juni:  
Det fanns idag 123 lägenheter för särskilt boende. 
Juli:  
Det fanns 114 lägenheter för särskilt boende. 
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2. Hur många platser finns i korttidsboende? 
Maj:  
14 platser  inom ramen för den egna korttidsverksamheten.  
Juni:  
12 platser inom ramen för den egna korttidsverksamheten då ett rum tillfälligt fick användas 
som kontor på grund av undermålig arbetsmiljö vilken medförde sjukskrivning. 
Juli:  
14 platser  inom ramen för den egna korttidsverksamheten. 
 
3. Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
Maj:  
Sju olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 158 dygn vilket motsvarar 5,1 platser.  
Juni:  
Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 103 dygn vilket motsvarar 3,4 platser. 
Juli:  
Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 139 dygn och två personer vistades i Vittsjö, 
totalt 20 dygn. Det motsvarar 5,1 platser.  
 
4. Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen?  
(föregående månad)  
Maj:  
158 dygn. 
Juni:  
103 dygn 
Juli:  
159 dygn 
 
5. Vilken kostnad? 
Maj: 
Norra Vram: 158 dygn x 2414 kr =  381 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 316 tkr. 
Juni: 
Norra Vram: 103 dygn x 2414 kr =  249 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 206 tkr. 
Juli: 
Norra Vram och Vittsjö: 159 dygn x 2414 kr = 384 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka  318 tkr. 
 
6. Hur många står i kö till särskilt boende? 
Maj: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 20 personer avseende somatiskt behov och fyra 
personer avseende kognitiva behov.  
Juni: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 17 personer avseende somatiskt behov och sex 
personer avseende kognitiva behov.  
Juli: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 13 personer avseende somatiskt behov och åtta 
personer avseende kognitiva behov.  
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7. Hur länge har de stått i kö? 
Maj: 
Fyra  personer har väntat sammantaget 69 dagar över tiden. 
Juni: 
Fyra personer har väntat sammantaget 133 dagar över tiden. 
Juli: 
Nio personer har väntat 206 dagar över tiden. 
 
8. Har växelvård blivit uppskjuten? 
Maj: Nej 
Juni: Nej 
Juli: Ja för en person men det föll bättre ut för vårdtagaren och dess närstående 
 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000063/2019 - 700 

Väckt ärende - Utökad rapportering av boendesituationen  
inom Vård och omsorg 

 
Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 

sammanträdet: 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?  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2019-08-01 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000064/2019-700 

 

Månatlig redovisning enligt Centerpartiets väckta ärende 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under Bjärehemmet,  
3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till sedvanlig information i form av  
styrkort och beviljade beslut till särskilt boende och härmed avslutas ärendet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har väckts av Centerpartiet som önskar skriftlig månatlig redovisning av 

- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn 
- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot 

samt antalet vårddygn 
- Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten (jämfört med 

kostnaden för vård i särskilt boende) 
  

Nuläget i Båstads kommun:  
Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn 
Maj: Sju olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 158 dygn vilket motsvarar 5,1 platser.  
Juni: Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 103 dygn vilket motsvarar 3,4 platser. 
Juli: Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 139 dygn och två personer vistades i 
Vittsjö, totalt 20 dygn. Det motsvarar 5,1 platser.  
 
2. Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot samt 
antalet vårddygn 
Maj: Sammantaget två personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv-
ningsklar, vilket ger cirka fyra vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri-
oden. 
Juni: Sammantaget sex personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv-
ningsklar, vilket ger cirka 26 vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri-
oden. 
Juli: Sammantaget tio personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv-
ningsklar, vilket ger cirka 18 vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri-
oden. 
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3. Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten1 (jämfört med kost-
naden för vård i särskilt boende) 
Maj: Fem personer 
Juni: Fem personer 
Juli: Tre personer 
 
 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
 
 
 

                                                           
1
 Värdet för begreppet ”brytpunkt” finns inte längre i Båstads kommun då det togs fram av ett 

externt företag där avtalet sades upp under 2018 som en besparing. I följande svar har må-
nadskostnaden för en boendeplats (2017) dividerats med den ersättning hemvården fick per 
utförd timma (2017). Kvoten ger då en indikation på hur många timmar hemvården kan utföra 
per år för att nå samma summa som kostnaden för en boendeplats. Detta fördelas sedan på 12 
månader. Det ger en uträkning enligt följande: (851586/377)/12=188. Brytpunkten går genom 
denna uträkning vid 188 timmar i månaden. 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

VN § 35  Dnr VN 000064/2019 - 700 

Väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför kommunen 
samt antalet vårddygn mm 

 
Beskrivning av ärendet Ib Nilsson (C) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: Förvaltningen får i 

uppdrag att månadsvis skriftligen redovisa: 
 
- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet 
vårddygn. 
- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat  
ta emot samt antalet vårddygn. 
- Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten 
(jämfört med kostnaden för vård i särskilt boende).  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
       
  

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-01 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000095/2019-700 

 
 

Väckt ärende - Månatliga siffror 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har kontinuerligt redovisning av information till Vård- och omsorgsnämnden i 
den form som beslutats om. BP har under våren begärt ytterligare uppgifter och har nu väckt 
ett ärende där de önskar att förvaltningen ska föra samman dessa data i en tabell istället för  
att endast ges som information. Ärendet avslås. 
 

Aktuellt  
I samband med genomlysningen för en ekonomi i balans togs ett styrkort fram tillsammans 
med Vård- och omsorgsnämnden för att tillgodose nämndens behov av information om  
verksamheten. Under våren 2019 har Bjärepartiet begärt fler uppföljningsparametrar och  
har nu väckt ett ärende om att få dessa parametrar införda i en mall som beskrivs i det väckta 
ärendet. 
 
Bedömningen är att den information som ges är tillräcklig och respektive ledamot har  
möjlighet att självständigt anteckna den information man önskar. 
 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-15 1 av 1 

 

 

VN § 66  Dnr VN 000095/2019 - 700 

Väckt ärende - Månatliga siffror 

 
Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: I april och maj 2019 har vi fått 

utökad rapportering om kö till vårdboende mm. Det är värdefull information. 
Med anledning av att revisionen påtalar verksamheternas brist på siffror och 
nedbrutna mål samt för att nämndens ledamöter framgent ska kunna göra ett 
så bra jobb som möjligt, yrkar vi följande: Att förvaltningen månatligen för in 
aktuella siffror i nedanstående tabell hela 2019 och tillsvidare. Det underlättas 
av att förvaltningen i sitt arbete redan har dessa siffror. Vi önskar även 
siffrorna för jan-feb 2019. 
 
Tabell för ekonomi, särskilt boende, korttidsboende, växelvård mm  
- månad för månad. 
 
1. Antal personer i kö med somatisk problematik som beviljats särskilt boende. 

 2. Antal personer i kö med kognitiv svikt som beviljats särskilt boende. 
 3. Har någon tackat nej till erbjuden boendeplats? I så fall, hur många? 
 4. Antal vårdtagare som väntat över 3 månader i kö och i så fall hur många 

dagar. 
 5. Antal personer som får korttidsvård utanför kommunen. Unika och i snitt. 
 6. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas på korttidsplats 

utanför kommun. 
 7. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas på korttidsplats inom 

kommunen. 
 8. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas i hemmet. 
 9. Antal vårddygn som Båstads kommun får betala korttidsvård utanför 

kommunen. Kostnad för dessa och jämfört med vård i Båstads kommun. 
 10. Antal i växelvård. Antal uppskjutna. 
 11. Antal personer som stannat kvar på sjukhus mer än 3 dagar efter 

utskrivningsklar samt vårddygn. Om kommunen haft ökad kostnad ska detta 
anges. 

 12. Hur många personer som haft hemvård mer än 188 timmar/månad.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
          

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-01 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000094/2019-700 

 
 

Väckt ärende - Äldre i hemmen med behov av specialkost 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
BP har väckt ett ärende där de önskar att förvaltningen ska se över och förändra nivån på anta-
let måltider som serveras dagligen i hemvården för personer med specialkost. Idag finns det 
inom ramen för det kommunala uppdraget måltid som beviljat bistånd en gång dagligen. I takt 
med att tjänster i samhället ökar finns möjligheter till att behovet även av specialkost kan till-
godoses på annat sätt.  
 
Aktuellt  
Idag kan den enskilde ansöka om måltider en gång per dag i ordinärt boende. BP anför ett be-
hov att utöka detta till att erbjuda måltider två gånger per dag till personer i behov av special-
kost. Kommunen har att bistå med sådant som inte kan tillgodoses av andra. I takt med att 
tjänster i samhället ökar finns möjligheter till att behovet även av specialkost kan tillgodoses 
på annat sätt. Det finns idag en rad anpassade produkter på marknaden som går att köpa i van-
liga mataffärer. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Inga konsekvenser 
 
Verksamhet 
Utökat uppdrag för verksamheten om två måltider ska levereras per dag. Behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. 
 

Ekonomi 
Ökade kostnader för kommunen i form av arbetstid 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 
 
Miljökonsekvensanalys 
Ej aktuellt 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-15 1 av 1 

 

 

VN § 65  Dnr VN 000094/2019 - 700 

Väckt ärende - Äldre i hemmen med behov av  
kommunens specialkost 

 
Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: Båstads kommun ger endast 

bistånd till en låda mat per dag för äldre som bor hemma. Bland dessa gamla 
finns de som inte kan äta annat än specialkost. Vad specialkost innebär varierar 
med problematiken som den gamle har. Skälen till varför de inte själva kan laga 
kosten är även den varierad. Specialkostare har stort behov av näringstillskott 
pga att de inte kan äta det som andra äter. Därför måste kosten vara mer 
genomtänkt och kan även kräva berikning av t ex protein vid tillagningen. 
Maten de ska äta måste därför beredas och näringsmässigt ses över av särskilt 
kunnig personal så de inte blir undernärda. Frukost, mellanmål och det andra 
stora målet måste de ordna själva. Risken är därför att de inte får i sig det de 
näringsmässigt behöver och blir sjuka i förtid. Problematiken för dem som äter 
specialkost är prekär. Svåra allergier, stroke, ALS, oralcancer, mm. En del av de 
gamla med specialkost kan inte ta sig till affären. De kan få hjälp med inköp 
genom att köpa tjänster från hemtjänsten. De kan även få hjälp med att tillaga 
maten i hemmet. Detta medför kostnader för den gamle som i vissa fall 
överstiger kostnaden för ytterligare en låda mat. Tillagningen kräver dessutom 
mer än de 15 minuter som man får samt specialmaskiner och vidareutbildning 
av den personalen. Personalen vid Skogslidens kök kan laga specialkost. 
Personal i hemtjänsten har ej dessa kunskaper. Båstads kommun säger att de 
måste följa likabehandlingsprincipen och får därmed inte låta någon äldre köpa 
fler abonnemang på matlådor än någon annan - även om behovet finns. Alltså 
stannar det vid en låda per dag. Att gamla istället ställs inför risken att inte få i 
sig det de behöver och blir sjuka i förtid är inte något man tar hänsyn till. Ej 
heller till att de kanske inte har råd att köpa dessa dyra tjänster av hemtjänsten. 
Äldre med behov av specialkost har hamnat vid sidan om i kommunens bistånd. 
Bjärepartiets ledamöter väcker därmed ärende och yrkar på att ansvarig 
förvaltning ser över en förändring och låter behovet styra. Vidare, att 
biståndsbeslut för specialkostlådor vid mer än ett tillfälle per dygn ges om 
personen har intyg från läkare eller dietist angående utökat behov.  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
       
  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2019-08-05 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 5 augusti 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. 

 

 

1 (3) 

Datum: 2019-08-05 
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 Bjärepartiets ledamöter 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. 

 

2 (3) 
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 Bjärepartiets ledamöter 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 

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

VN 000063/2019 Bjärepartiets ledamöter 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. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Augusti 2019 

VN 2019-05-15 § 55 
Handlingsplan för en 
ekonomi i balans 

VN 000091/2019 Vård och omsorg visar underskott efter tertial 1 
2019 och har tagit fram en handlingsplan för att nå 
en ekonomi i balans. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning. 

Löpande 
under 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. 

 

3 (3) 
Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

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

VN 2019-05-15 65  
Väckt ärende - Äldre i 
hemmen med behov av 
kommunens specialkost 

VN 000094/2019 Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: 
Bjärepartiet yrkar på att ansvarig förvaltning ser över 
en förändring och låter behovet styra. Vidare, att 
biståndsbeslut för specialkostlådor vid mer än ett 
tillfälle per dygn ges om personen har intyg från 
läkare eller dietist angående utökat behov. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Augusti 2019 

VN 2019-05-15 § 66 
Väckt ärende - Månatliga 
siffror 
 

VN 000095/2019 Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende:  
Att förvaltningen månatligen för in aktuella siffror i 
en tabell hela 2019 och tills vidare. Det underlättas av 
att förvaltningen i sitt arbete redan har dessa siffror. 
Vi önskar även siffrorna för jan-feb 2019. Tabell för 
ekonomi, särskilt boende, korttidsboende, växelvård, 
mm - månad för månad. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Augusti 2019 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-08-05 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). Skrivelse och namnunderskrifter - Låt oss behålla våra träffpunkter så som de är 
 
b). Ekonomirapport januari-maj 2019 
 
c). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-05-28 
 
d). Protokoll från pensionärsrådet 2019-06-13  
 
e). Beslut från Arbetsmiljöverket - föreläggande med vite 
 
   
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Frukostträffen på 
Ängahällan 

torsdagar 09:30-11:00 

6/6Stängt 

13/6 Frukostträff 

20/6 Frukostträff sommaravslutning 

Varmt välkomna! 

Madde och Maria 



Vågar du bli gammal i Båstads Kommun? 
Ni politiker lägger ner allt för oss pensionärer, nu är det vår 
sociala samvaro, Träffpunkterna runt om på Bjäre som står 

på tur. Vi protesterar .. 
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Vågar du bli gammal i Båstads Kommun? 
Ni politiker lägger ner allt för oss pensionärer, nu är det vår 
sociala samvaro, Träffpunkterna runt om på Bjäre som står 

på tur. Vi protesterar .. 

. . .. Namn ...... ............ ... ... ......... ..... .......... .. ... ................ .. Ort ........ ...... ..... ......... . 
-~·~--~~!fi:<:J..~ ............................ .. .. ..... ......... .... ... ~~~~~ .... . 
. ~~';:t. .... ~~.~c;'}rf:-!. ..... .... ...... .... ..... .... .... .. ................... .... .. ~.~:. .~ ... .. .. . 
. ~~\f!! ... 0.t.!-;-;~.N .... ............................ .. .. .. ............ ... ..... ...... ~.~~ ....... ... . 
~::'.~ ... ~r.&-17.~ a .................. ............................................ .. .. . -:.. . ( (. .. --:: ........... . 
. al?: 1.>.C,;Z.--1. ... .. -5:' 7.:4/.tt:i(. /.-?. ....................... ..... .. .. ... ..................... ~ .... ~:. .. : ....... . 
... . . & E?:( .f. .f?)1 .. 6.. 9..~ .~ . 0.1.~.· ... ·.· .............. .......... .. .... .................... ... .. . -:-::! .. ~ .. ::-.. . 
: ·~!:i~ i;~~.«.?.'.!). .......................... ... ...................... =· ~::-: ........ . 
.. ~ .. ......... ~'.!:·· : ····························· ·· ·· ···· ·· · ······· ·· ···· · ········· · ·········· · ·········· ·· ·· · ··· ····· 

. ···~~·~;;)j;~·~··· ··· ·· ··· · ········· · · · ····· ·· ····· · · · ······ · ···········d1-~7··~~ 
.. . ~'Jf. .. 1..IJ. -~ .... · ·~ ..... ........ .. . ... ........... .............. .. ............. ............. ~~··· ........... . 
.. . . . · .... ~.M ·· ·· · · ··························· · ··········· ··········· · ·· ·· ·~· ··· 
. . . ~~. . . . . . . . . .. ·. . .. 'l'J::J. ..... .. ........... ........ .. ...... .. .... .. ........ :::l:a?1?-. . ö. ... .. .... . 
.. 4:h .~ ·:;{;,";A~.&. ................. :: ............................... .... ~ .. :'. .. ~ · ......... . 
·1t::t··7;;~/::·· · ··· · ·· ·· ···· · ·· · · · ··· ··· ····· ·· ·· ·· ·· · ·· ······· ··· · · ········ ·~···· · · · · ·· ... ·~ .............. ·, -u· ....... ' ...... · ............................. ....... .. ......... ........ ~:~i1:;: .. .. ... . 
· · ·%.~a? ... ~ .. ........ ... .................................................. .. ... ~·············· 
.... ~.·~· ·· ·· ··· ·········· · · ·· · · ··· · · ······· ····· · · ·························· · ·············· · ···· · · · 
... . q;J!..q~. Af.l. ?.J.l:!e:i. ..... ..... ......... .. ... .......... .... ... ... ...... ........... .... _h :.~. k. ~; .L!. ••. .. 
' ' .. -:1 ·i.1:-fr· ..... -c .(~ f . f ;; ! ' ~ .' .. .. .. . ... ., ... " .. ... .. . .. . .. .... .... .. . ... .. ........... . ... .. . . . . 1. .1.: .<2::.': . ?~-.. .... . 
-~r~:. ~~~?::7:'?'!-. . . ... . ... . ... . .. .. .. . ..................... .. . ... ... . .... ..... ...... . .. ~<t?~ ....... . 

(9/)1,,, /'! CVt--r'e) ~ J CJ~ I 0-1 (;?./:: .. oL --. 

:~~;;:~~:~:~·::::: : : : ::: :::::::::::::: : ::::: :: ::::::::::::::::::::::: : :: r.~/~:tiiF. :::: 
.1/1//'J!l,Y.. .J .I. .å.k . · ~ ...... ........ ... ....... ........ ... ....... ..... .......... ... ... .... ...... Zr::t?:~1r:P.-::: . 
··~t;,m~;:j~~··············· ·········· · ················ ···· ··· · ···· · ····f~1::· · 
· · · · ti · ·1 ;·E ~· i. ~::· · · · · ·· ·· ·· · ·· ····· ·· · · ···· ·· ·· · ·· ····· ····· ·· · ················ · ······ · ····=··:; ···~· · · · 
:::::1-zf :. ~~;(.~~~:::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::: : ::::~~~ 
.. A-:t .... .. .. .. .. ~. ~. .. .. .. ... ... .. .. . .. .. .. ..... . .. .. . . .. ..... .... . .. . .. . .. .. . . . ... ... d:({ .. . 
n • •••~N. .. . ,~.l. f-1 ' '/3. ?(. ., . . ,. . . , ,,, , ,,,,., ... ,, .. ,,,,.,,., .. ,., ,.,,.,, .,. ,, .. , ,, ,., ...... ... . . :~~•• .. •.••• .• . 

'" ..... 6. 0.~ .. . ,(. .~?.f ~:?'';;.;;,;;/ .. ................ .......................... .. .......... · ~ .. '1'<0
• :;_ " • • , ·; •• • 

..... M.4:1#...~ ... .. ..... mc ....... ........ .............. ...... ........... ............... ... .... . 
·· · ~I·/::!Jsi·of- .. f .: .. ji ';:;,·:w ·~·; ·;~ ··~ ·~·;~ ·& .. ··I ·<9·V ·· 

· ~tfit&&/-~, ~111atw~ . t~ · ~",._,.. 



Yåg__ar du bli gammal i Båstads l(omn1un? 
l\Ji poHtiker lägger ner allt för oss pensionärer, nu är det vår 
sociala samvaro:i 1räffpunktema runt om på Bjäre so1n står 

på· tur. Vi protesterar .. 
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Yågar du bli gan1mal i Båstads I(omn1un? 
Ni politiker lägger ner allt för oss pensionärer~ nu är det vår 
sociala sa1nvaro~ 1räffpunktema runt om på Bjäre so111 står 

påt ur. Vi protesterar .. 
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Yågar du bli gan1mal i Båstads I(omn1un? 
Ni poHtiker lägger ner allt för oss pensionärer, nu är det vår 
sociala samvaro, Träffpunkterna runt om på Bjäre son1 står 

på tur. Vi protesterar .. 
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Ekonomirapport januari-maj 2019 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +16,1 +11,2 -4,9 

Mars +16,1 +9,3 -6,8 

April +16,1 +12,5 -3,6 

Maj +16,1 +8,7 -7,4 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +8,7 
(+12,5) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -7,4 
(-3,6) mkr.  

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -23,8 (-20,7) mkr inklusive 
utnyttjad demografireserv.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns främst 
inom vård och omsorg med -9,2 mkr, inom bildning och 
arbete ram med -7,4 mkr, teknik och service 
med -4,2 mkr samt barn och skola ram med -2,1 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +8,7 mkr innebär att 
balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag och investeringarna täcks 
inte till 50 procent av skattemedel. 

 

Prognostiserade avvikelser -7,4 (-3,6)  
Föregående månads prognostiserade avvikelser i undre stapel med ljusare färg. 
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-0,1

-2,1

0,0

-7,2

0,0

0,0

-6,7

-0,1

1,0

17,1

-3,6

KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämnd

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
Total avvikelse
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Kommunfullmäktige -1,3 (-1,6) 
KF – Skolpeng, gymnasium -0,9 (-0,9) 
Färre elever väljer att studera på Akademi Båstad och 
fler väljer istället att studera i annan kommun och fri-
stående verksamhet, vilket medför en högre kostnad 
per elev. 

KF- Hemvårdspeng +1,2 (+0,9) 
Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg och 
service visar 133 000 timmar jämfört med budget 
136 700 timmar, detta ger en prognostiserad positiv 
avvikelse om +1,0 mkr. Avseende mottagningsteamets 
beställda timmar inom hemvård prognostiseras en ne-
gativ avvikelse om -0,6 mkr, anledningen är att budge-
terade timmar är färre än faktiska antalet timmar. In-
täkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 0,7 mkr.  

KF- Boendepeng -1,6 (-1,6) 
Beläggningen för vårdboende under perioden januari-
maj låg på 100 procent. Köp av boendedygn visar en to-
talt negativ avvikelse om -2,3 mkr, avvikelsen beror på 
köp av korttidsplatser, och en extern somatikplats för 
hela året. För korttidsvård i intern regi har i genom-
snitt 12 platser blivit belagda och det är 14 platser som 
är budgeterade, detta medför en prognostiserad positiv 
avvikelse om +0,4 mkr. 

Kommunstyrelsen -4,8 (-3,9) 
KS - Teknik och service -4,2 (-3,3) 
Totalt prognostiserar teknik och service en negativ av-
vikelse om -4,2 mkr. 

Fastighetsskatt för nya exploateringsområden är ej 
budgeterad då reavinsten vid tomtförsäljningen inte 
heller budgeteras, avvikelse -0,7 mkr som bör ses till-
sammans med positivt avvikelse rörande reavinst. 

Väghållning har belastats med fakturor från Bjäre Kraft 
avseende 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
Verksamheten har tidigare inte fått information om 
dessa kostnader och prognostiserar därför ett under-
skott om -750 tkr, då budget 2019 inte täcker detta ex-
tra arbete. Rutiner sätts upp för att löpande få kontroll 
över utförd felavhjälpning. 

 

Inom fastighet finns en del engångsposter som kommer 
att påverka driften 2019, bland annat luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på Förslövs 
skola samt demontage av Skogsbyns moduler. Sam-
mantaget prognostiseras en negativ avvikelse 
om -2,2 mkr för dessa poster. 

Lokalvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -180 tkr på grund av minskat bidrag från arbetsför-
medlingen. 

Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och 
prognostiserar en negativ avvikelse om -450 tkr för 
uppskjuten intern intäkt. 

Rekrytering av materialförvaltare och säkerhetsansva-
rig inom Räddningstjänsten pågår, och verksamheten 
prognostiserar en positiv avvikelse om +0,5 mkr då 
personal tidigast finns på plats under andra hälften av 
året. 

KS – Bildning och arbete -0,6 (-0,6) 
Det är verksamheten för försörjningsstöd som förvän-
tas avvika mot budget med -0,6 mkr.  

Myndighetsnämnd +0,2 (-0,1) 
MN – Myndighetsnämnd -0,1 (-0,1) 
Nämnden har en utmaning med att hålla sin budget på 
grund av fördelningen av budgetbesparingen effekti‐
vare	möten i årets budget. Översyn pågår av samman-
trädesplaneringen, en åtgärd kan vara att möten för-
läggs till kvällstid för att hålla nere kostnaderna för för-
lorad arbetsförtjänst. 

MN – Samhällsbyggnad +0,3 (+0,0) 
Positiv avvikelse mot budget på grund av ett flertal på-
gående och tidigare vakanser, vilket även påverkar 
prognosen för intäkter avseende bland annat avlopps-
inventering. Tillkommande utbildningskostnader för 
det nya verksamhetssystemet inom miljö ger en nega-
tiv avvikelse mot budget då dessa var budgeterade i in-
vesteringsprojektet men måste tas i driften enligt lag. 
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Utbildningsnämnd -9,6 (-9,4) 
UN – Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Nämnden har en utmaning med att hålla sin budget på 
grund av fördelningen av budgetbesparingen effekti‐
vare	möten i årets budget. Översyn pågår av samman-
trädesplaneringen, en åtgärd kan vara att möten för-
läggs till kvällstid för att hålla nere kostnaderna för för-
lorad arbetsförtjänst. 

UN – Barn och skola -2,1 (-2,1) 
Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en 
avvikelse mot budget om -1,3 mkr på grund av ej bud-
geterade kostnader för moduler i främst Östra Karup. 
Tilläggsbelopp- och specialskola prognostiserar en 
negativ avvikelse om -0,5 mkr. Även skolskjut-
sverksamheten prognostiseras avvika mot budget 
om -0,3 mkr, delvis på grund av fördröjd upphandling 
vilket medför fortsatta reparationskostnader av bussar 
samt inhyrning av externa bussar men även på grund 
av att kostnaderna för drivmedel är högre än budg-
eterat.  

UN - Bildning och arbete -7,4 (-7,2) 
En negativ avvikelse om -6,1 mkr prognostiseras inom 
individ- och familjeomsorgen med anledning av kost-
nader utöver budget för familjehems-, HVB- samt insti-
tutionsplacerade barn samt för övriga insatser för 
vuxna. Gymnasiesärskolan prognostiseras avvika nega-
tivt mot budget med -1,3 mkr med anledning av fler 
elever på helårsbasis än föregående år. 

Vård och omsorgsnämnd -9,2 (-6,7) 
VN – Vård och omsorg -9,2 (-6,7) 
Utförare inom vårdboende prognostiserar en negativ 
avvikelse om -2,3 mkr. För att bibehålla kvalité och sä-
kerhet på vård- och omsorgsboende krävs en lägsta-
nivå på bemanningen, vilket kostar mer än boende-
pengen ersätter. En annan bidragande faktor är tillsät-
tandet av ytterligare en enhetschef på kommunens 
största boende, detta i linje med arbetsmiljöverkets in-
spektion och med politisk förankring. 

Centralt prognostiseras en negativ avvikelse 
om -0,5 mkr. Ett generellt sparbeting på 1,7 mkr är lagt 
på det centrala i ramen, men endast 1,2 mkr beräknas 
hanteras under 2019. 

 
Inom stöd och omsorg prognostiseras en negativ avvi-
kelse om -4,6 mkr. Till största del beror det på att in-
terna nya ärenden samt nya köpta platser LSS/SOL har 
tillkommit, vilket prognostiseras ge en negativ avvi-
kelse om -3,9 mkr.  

Inom Hälso- och sjukvård prognostiseras en negativ 
avvikelse om -1,3 mkr. Bidragande faktor är det utö-
kade behovet av hälso- och sjukvårdskompetens. Inför 
budgetarbetet 2019 har inget budgettillskott gjorts, 
men både sjuksköterske- och rehabilteringsgruppen 
har tvingats att utöka bemanningen för att bibehålla 
kvalitet och säkerhet. 

Överförmyndare -0,1 (-0,1) 
Prognostiserad negativ avvikelse på -50 tkr beror på 
släpande lönekostnader från 2018 för timanställd.  

Finansiering +17,4 (+18,1) 
Demografireserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna-
der till följd av ökade volymer kopplade till demo-
grafiska förändringar. 

Finansförvaltning +16,4 (+17,1) 
Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvi-
kelse jämfört med budget på +16,4 mkr. Avvikelsen be-
ror till största del på prognostiserade exploateringsin-
täkter på 11 mkr, intäkterna är främst hänförliga till 
Heden. Avskrivningskostnader prognostiserar en posi-
tiv avvikelse om 1,9 mkr kopplat till att hela budgeten 
för investeringar inte beräknas nyttjas. Utdelning och 
borgensavgifter prognostiserar en positiv avvikelse om 
1 mkr som till störst del beror på att Kommuninvest 
gav högre utdelning än budgeterat En negativ avvikelse 
om 0,7 mkr prognostiseras på skatteintäkterna. Flera 
finansiellt poster så som borgensavgift, pensionsavgif-
ter och räntekostnader uppvisar positiva avvikelser 
och prognostiseras sammanlagt ge en positiv avvikelse 
om 3,1 mkr. 
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Investeringar +45,0 (+44,1) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +7,6 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 
på +3,7 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno-
stiseras ge en positiv avvikelse på +33,8 mkr. 

KS - Kommunkontor +0,1 (+0,1) 
System för rehabilitering – HR hinner ej genomföras 
och överföring önskas till 2020. 

KS - Teknik och service +44,8 (+44,0) 

Skattefinansierad	verksamhet	inklusive	medfinan‐
siering	till	statlig	infrastruktur	+11,1	(+10,2)	
Kattegattleden färdigställdes under 2018 och projektet 
kommer inte att ha några ytterligare kostnader, vilket 
innebär att det kommer att redovisa en positiv avvi-
kelse på +3,7 mkr. Även projekt avseende klimatan-
passning bedöms redovisa en positiv avvikelse vid 
årets slut på ca +1 mkr. 

 

 

 

 
KS - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,0) 
För närvarande inget behov av budgeterade kostnader 
för projekt digitalisering av planarkiv. 

Avgiftsfinansierad	verksamhet	+33,8	(+33,8)	
Avvikelsen på +33,8 mkr är hänförlig till ett antal pos-
ter, varav de större avser +7,7 mkr exploatering VA för 
tomten Förslöv 2:4, där projektet förväntas utföras 
2020 och +25 mkr för Sydvatten, där projektet pågår 
men kostnader skjuts upp till kommande år. 

MN - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,0)p 
Budgeterade utbildningskostnader som ska tas i drif-
ten istället för som investering. 

Befolkning 
Den 31 maj uppgick antalet invånare till 15 002 vilket är 
en ökning med 54 personer sedan årsskiftet (14 948). 
Motsvarande uppgift för januari-maj 2018 är en ökning 
med 15 personer till 14 811. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +81 samt ett negativt födelsenetto på -27. 
Det flyttade ut 347 personer och 428 flyttade in och det 
föddes 55 barn och 82 personer avled. Uppgifterna är 
hämtade från Tekis Kid. 
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KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-05-28, kl. 16.00 - 17.50 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Ås bo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU 
Magnus Olsson, myndighetschef, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
UlfJiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 

Frånvarande Representant från Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Parkinsonföreningen 

1. Mötets öppnande och upprop 
Val av sekreterare: 
Birgitte Dahlin valdes. 
Justeringsperson: 
Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Val av vice ordförande i råden 2019 - 2022 
Karl Lundgren väljs som vice ordförande. 

4. Information om hjälpmedel 

1 (2) 

Magnus Olsson informerar om hjälpmedel. Förrådet finns i Bjäredalen, Förslöv. Enheten har 
sju ergoterapeuter /sjukgymnaster och sex arbetsterapeuter och en förrådsassistent. 
Syftet med att flytta från Båstad tätort till Bjäredalen och gå in i samarbetet med 
Medelpunkten var att effektivisera hanteringen av hjälpmedel. Tio kommuner ingår i 
Medelpunkten. Nu är det leverans av hjälpmedel två gånger i veckan. 
Viktigt att komma ihåg är att personer under 20 år med behov av hjälpmedel främst får dessa 
från Region Skåne. Över 20 år är det primärt från kommunen. Samarbetet med Medelpunkten 
ger kommunen tillgång till kunskap! Bra vid upphandling då man kan få lägre priser. 
Kommunen har fem särskilda boenden och här kommer tex säng, duschstol, dusch pall etc 
från Medelpunkten. Förskrivning av hjälpmedel för den enskilda sker via arbets- eller 
ergoterapeut. Man får ett hyresabonnemang och för 2019 kostar det 66 kr /månad oavsett 
antalet hjälpmedel. När denna månadskostnad infördes lämnades en hel del hjälpmedel åter. 
I dagsläget finns det 860 rollatorer i kommunen. 

Om man som privatperson själv vill köpa hjälpmedel går det inte att göra via Medelpunkten, 
men via företagen direkt. 

Se bilaga för mer information angående hjälpmedel. 



2 (2) 

5. Information från Vård och omsorg 
Emma Pihl, Ingrid Pettersson och Ulf Jiewertz informerade om beslutet att genomföra 
besparingar för att inte överskrida den tilldelade budgeten för 2019. Det finns en 
handlingsplan med 21 punkter för att få en budget i balans. Åtgärderna ska genomföras utan 
att sänka kvaliteten. Planen innehåller bland annat ett konferensstopp. Nu kan personalen 
istället kompetenshöja sig via webinarier. Handlingsplanen bifogas. 
Det har beställts kylanläggningar till boenden för att möta en eventuellt mycket varm 
sommar. 
En internrevision ihop med MAS har genomförts och resultaten är mycket goda. 

6. Revidering av reglemente 
Utskickat förslag gås igenom. Beslut tas vi nästa sammanträde den 27 augusti. 

7. Genomgång av mötesanteckningar/ protokoll från förra mötet 
Inga kommentarer och de läggs till handlingarna. 

8. Ledamöterna informerar 
Krystyna, Göran och ordförande deltog ihop med KPR i en övning vid Båstads station. De två 
ordförandena sammanfattar och skickar en skrivelse till kommunstyrelsen. Skrivelsen 
kommer att skickas till KTR:s ledamöter för kännedom. 
Karl tar upp att Myndigheten för tillgänglighet finns. Bra om alla kollar på deras hemsida. 
Kanske kan vi få inspiration? 

9. Övriga frågor och information 
Ordföranden får i uppdrag att skriva till Teknik och service om att tillgänglighetsanpassa 
in- och utgången vid kommunhuset och in- och utgången vid biblioteket i Båstad. 

10. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 27 augusti kl. 16.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 10 juni 201 ~ 

~ 
Birgitte Dahlin 
Ordförande/sekreterare 

J%j~ 
K1tf!L~ 
Justerare 
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Till dig som hyr 
hjälpmedel från 
Båstads kommun 



Hyra av hjälpmedel 

Alla hjälpmedel hyrs från Båstads kommun, de är personliga och får inte 
överlåtas till annan person. Du är ansvarig för att förvara och vårda dina 
hjälpmedel. 

Du som hyr hjälpmedel påtar dig ett ekonomiskt ansvar och blir 
ersättningsskyldig vid skada eller stöld. Vid eventuell stöld ska du 
kontakta din förskrivare. Vi rekommenderar dig att kontakta ditt 
försäkringsbolag om vad som gäller för din försäkring. 

Bedömning av ditt behov gällande hjälpmedel är avgiftsbelagt enligt 
Båstads kommuns hemsjukvårdsavgift. Hemsjukvårdsavgiften gäller 
per kalendermånad oavsett antal besök. 

Förskrivaren förbehåller sig rätten att göra en förnyad bedömning 
gällande behovet av hjälpmedel, vid förändrad sjukdomsbild, förändrade 
bostadsförhållanden eller om hjälpmedlet ej används som avsett. 

Vid hyra av ett eller flera hjälpmedel startar ett hjälpmedelsabonnemang 
på 65 kr /månad, hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan. 

I abonnemanget ingår utprovningen, instruktioner om användning, 
vid behov träning i att hantera hjälpmedlet, vid behov anpassning av 
hjälpmedlet, uppföljningar enligt gällande rutiner, teknisk service/ 
kontroller bedömda av förskrivaren och hämtning av vissa stora 
hjälpmedel, se rubriken Återlämning. 

Kontakta din förskrivare om hjälpmedlet inte fungerar som avsett, om 
behovet upphör eller om du råkar ut för något tillbud eller olycka i 
samband med användandet av hjälpmedlet. 
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Skötsel 

För att hjälpmedlet ska fungera på ett säkert och ändamålsenligt sätt är 
det viktigt att det rengörs och underhålls enligt bruksanvisningen. Detta 
kan exempelvis innebära att ladda batteriet, kolla bromsarna eller att 
inget är trasigt. 

Reparation 

Kontakta din förskrivare om hjälpmedlet du hyr går sönder. Vård- och 
omsorgstagaren står själv för byte av däck och slang på rullstol med 
luftpumpade däck. När du ska flytta Du ska kontakta din förskrivare om 
du planerar att flytta inom eller från Båstads kommun. 

När du ska flytta 

Du ska kontakta din förskrivare om du planerar att flytta inom eller från 
Båstads kommun. 

Planerade operationer 

Ska du utföra en planerad operation exempelvis höft- eller knäoperation 
kan du vara rekommenderad att använda hjälpmedel en tid efter 
operationen. Ta kontakt med Båstads kommun via kundtjänst telefon 
0431-770 00 i god tid innan din operation, så du får kontakt med en 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut som gör en bedömning och 
förskriver hjälpmedel till dig. Ett hjälpmedelabonnemang startar vid 
förskrivningen, se rubriken Hyra av hjälpmedel. 
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Aterlämning 

Lånet kan vara tidsbegränsat eller gälla så länge behovet kvarstår. När 
behovet upphör ansvarar du eller närstående för återlämning av dina 
hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd i Förslöv (Trafikverkets 
gamla lokaler vid nya stationen). 

Hjälpmedel som återlämnas till hjälpmedelsförrådet ska vara rengjorda 
och märkta med personnummer och namn. För mer information om 
öppettider och eventuell vägbeskrivning ring hjälpmedelsförrådet 
0431-773 48 alternativt din förskrivare. 

Större hjälpmedel som exempelvis personlyft, komfortrullstol, hygienstol 
på hjul, arbetsstol, portabla ramper, gåbord, överflyttningsplattformar 
samt rullstol med hjälpmotor hämtas avgiftsfritt. 

Vid återlämning av vårdsäng/elryggstöd kontakta din förskrivare. 
Vid tillfälle då ett hjälpmedel ej återlämnas efter begäran från ansvarig 
förskrivare eller du som patient eller närstående till patient väljer att 
göra förändring av hjälpmedel (montering, borttagning med mera) utan 
förskrivarens godkännande kommer du såsom låntagare att debiteras 
och krävas på betalning motsvarande hjälpmedlets restvärde vid denna 
tidpunkt. Hjälpmedlet kommer då att avregistreras i kommunens 
hjälpmedelssystem och Båstads kommun avsäger sig allt vidare ansvar 
för hjälpmedlet. 

Vid eventuella frågor ring hjälpmedelsförrådet telefon 0431-773 48 
eller din förskrivare/områdesansvarig sjukgymnast/fysioterapeut eller 
arbetsterapeut. 

Kontakt 

Arbetsterapeut: ___________ Tel: _______ _ 

Sjukgymnast/Fysioterapeut: ______ Tel: _______ _ 

Hjälpmedelsförrådsansvarig: ______ Tel: _______ _ 



Hjälpmedels butiker 

( 6,_\ Hjälpmedelsteknik 
~ HELSINGBORG 

Lilla Garnisonsgatan 2 (Mittemot Biltema) 

Öppet vardagar 10.00-18.00, lördagar 09.00-14.00 

Telefon 042-45 36 600 

www.hjalpmedelsteknik.se 

DHS hjälpmedelsbutik 
Ringstorpsgården, Kurirgatan 1. 

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel 

Öppet vardagar 10.00-14.00 

Telefon 042-17 72 73 

www.dhshelsingborg.se 

~CARE 
Sven Jonsonsgata 16 

302 27Halmstad 

Öppet vardagar 10.00-18.00, lördagar 10.00-14.00 

Telefon 035-464 10 

www .confidentca re .se 



Webbutiker 

(oetac~butiken g 
Din webbutik på nätet • • 

www.etac.se 

Telefon 0371-S8 73 SO 

. HJäLPla www.hjalpia.se 
"Det mesta inom hj!Jlpmedel " 

Telefon 0920-22 04 00 (~)('~')(--) 
~- , ____ ,/ ' -...,._/ 

Hygien Förflyttning Värme 

• www.ipps.se 

I rrs .. se Telefon 0431-491310 

www.varsam.se 

Telefon 019-12 SS OS 

• • 1r1s www.irishjalpmedel.se 

Telefon 08-39 94 00 

hjälpmedel 

Demensbutiken 

www .demensbutiken.se 

Telefon 0709-702260 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000091/ 2019 - 700 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Sida 

9 av 21 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg visar underskott efter tertial 1 2019 och har tagit fram en 
handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Under årets första månader har 
nya lagstadgade insatser tillkommit vilket ytterligare försämrar prognosen. 
Verksamheten arbetar intensivt med att nå en ekonomi i balans. Inför årets 
budgetarbete har omprioriteringar krävts då för bibehållen kvalitet och 
säkerhet. Verksamheten har till stora delar fått sparbeting att hantera i 
verksamheten redan vid budgetering. Sammanlagt är detta 9 mkr men det 
räcker inte. Bifogat finns ytterligare förslag på insatser för att nå en budget i 
balans om 2,6 mkr. Det verksamheten har fokuserat på är sådant som inte är 
lagstadgat och som verksamheten kan genomföra utan ytterligare politiska 
beslut. Ytterligare förslag kommer att tas fram under hösten där politiska 
beslut krävs för förändring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2019-05-12, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad handlingsplan. 
2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra justeringar i 
handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkande Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Helena Kruse (BP) och Ingrid 
Edgarsclotter (BP): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från förvaltningen mot 
yrkandet om avslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens 
förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA- Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Avslag. 

fusterandes signaturer 

/?ty;_ 
/ ~ ~ 

Utdragsbcs tvrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KO) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena l<ruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordförande Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Ordföranden finn er därmed a tt vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad 
handlingsplan. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra 
justeringar i handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig 
Bjärepartiets ledamöter, se bilaga. 

Sida 

10 av 21 

Justerandes shmaturer Utd ra11sbestvrkande 



Henrik Andersson - reservation från bjärepnrtiet 20190515 

Från: mariam1e eriksson-mjoberg <mmjoberg@hotmail.com> 
Till: Hemfä Andersson <henke.andersson@bastad.se> 
Datum: 2019-05-16 14:54 
Åren de: reservation från bjäreparliet 20190515 

Sida I av 1 

Bti3TADS i{OfViMUN 
W1rcl- oc:h omsorgsniimnclan 

I 2019 -05- 1 7 I I 
onNfY..O.P..Qf?... f 
1f?.L~1. :-: .. 1:0..o. .... 

Kopia: marianne eriksson-mjoberg <mmjoberg@holmail.com>, bjk.003612 
<bjk003612@b ... 

Reservation 
Bjärepartiet reserverar sig mot förslaget till omfattande besparingar inom Vård och Omsorg. Vi 
fick handlingarna dagen före Vård och Omsorgsmötet. Det är alldeles för kort tid för att ta 
ställning till förslagen. Vi har dessutom ingen möjlighet förankra förslagen i vår partigrupp. 
Båstad 15 maj 2019 

Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 

file:///C:/Users/henand2/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5CDD798DBASTAD-AD... 2019-05-17 
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Datum: 2019-05-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000091/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad handlingsplan. 

1 (2) 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra justeringar i handlingsplanen 
för en ekonomi i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorg visar underskott efter tertial 1, 2019, och har tagit fram en handlingsplan för 
att nå en ekonomi i balans. Under årets första månader har nya lagstadgade insatser tillkommit 
vilket ytterligare försämrar prognosen. Verksamheten arbetar intensivt med att nå en ekonomi 
i balans. 

Bakgrund 
Inför årets budgetarbete har omprioriteringar krävts då för bibehållen kvalitet och säkerhet. 
Verksamheten har till stora delar fått sparbeting att hantera i verksamheten redan vid 
budgetering. Sammanlagt är detta 9 mnkr men det räcker inte. Bifogat finns ytterligare förslag 
på insatser för att nå en budget i balans om 2,6 mkr. Det verksamheten har fokuserat på är 
sådant som inte är lagstadgat och som verksamheten kan genomföra utan ytterligare politiska 
beslut. Ytterligare förslag kommer att tas fram under hösten där politiska beslut krävs för 
förändring. 

Aktuellt 
I samband med budgetering har 9 mkr justerats i budgeten. Trots det redovisas ett underskott 
om knappa 7 mkr vid tertial 1, 2019. Verksamheten har att ta fram en åtgärdsplan för detta 
och ett förslag på ytterligare 2,6 mkr har lagts. På den korta tid som verksamheten haft till 
förfogande har inte en fullständig risk- och konsekvensanalys kunnat genomföras för lagda 
förslag. Dock har handlingsplanen diskuterats i facklig samverkan, Vonsam, 2019-05-09 och 
samverkansgruppens synpunkter har lagts in i handlingsplanen. Vonsam kommer vid 
sammanträdet i juni göra en fördjupad risk- och konsekvensanalys i syfte att kunna 
hantera de eventuella negativa effekter som uppstår av besparingarna. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 

Verksamhet 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 

Ekonomi 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 



Vård och omsorg 
EmmaPihl 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Handlingsplan för en ekonomi i balans 
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Emma Pihl 

2019-05-09 

HANDLINGSPLAN för Vård och omsorg - ekonomi i balans 2019 

I samband med budgetarbetet krävdes interna omfördelningar i syfte att säkra kvalitet och 

säkerhet i verksamheten då detta inte hanterats det politiska beslutet kring Budget 2019. 

Exempel på detta är en tjänst inom rehabiliteringsområdet för att kunna möta behovet av 

utbildningar i förflyttningsteknik i enlighet med Arbetsmiljöverkets beslut. Det gällde också 

förstärkning av sjuksköterskor för att möta den allt sjukare Båstadbon som vårdas i hemmet. 

Sedan slutet av 2018 finns det ett lagkrav på att arbetsgivaren ska hantera samtliga 

medarbetares arbetskläder vilket medfört en betydande kostnad i verksamheten. Inte heller 

det kompenserades i Budget 2019. 

Redan inlagda besparingar och omprioriteringar i budget 2019 för att nå en budget i 

balans: 

Hemsjukvård och rehabilitering 

• Sänkt budget för inkontinenshjälpmedel 250 tkr årsbasis 

• Sänkt budget avseende hjälpmedel 100 tkr på årsbasis 

• Halvering av lön för medarbetare för bilvård 140 tkr på årsbasis 

• Minskning av budget för förbrukningsartiklar, 50 tkr på årsbasis 

Stöd och omsorg 

• Sänkt budget med 2000 tkr avseende Ängen (felaktigt inlagt i stället för 200 tkr) 

• Personlig assistans, 200 tkr på årsbasis 

• Sänkt budget på Myllefallet, 100 tkr på årsbasis 

• Enhetschef minskning, 400 tkr på årsbasis. Politiskt beslut 

• Vången 100 tkr på årsbasis. Politiskt beslut. 

• Besparing av 1 bil, 35 tkr. Politiskt beslut. 

Äldreomsorg 

• Bilar 400 tkr. Politiskt beslut. 

• Bjärehemmet 2600 tkr. Politiskt beslut. 

• Minskad budget för Lyans dagverksam het, 250 tkr på årsbasis. 

• Ej budgeterad enhetschef Skogsliden, 550 tkr på årsbasis 

Centralt 

• Besparing som inte omedelbart kunde härledas till ansvarsområde, 2400 tkr 

Summa tkr 9 025 



Förslag på ytterligare besparingar för att nå en ekonomi i balans 

1. Avveckla HSL-undersköterskor 2 tjänster from 20190901- 20191231, 330 tkr 

HSL-undersköterska infördes inför sommaren 2018 och föll mycket väl ut genom 

förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna och ökad kvalitet och säkerhet för vård

och omsorgstagarna. I takt med att allt färre i hemvården är undersköterskor har 

kraven ökat på sjuksköterskorna och detta arbete var ett sätt för att möjliggöra att 

arbetsuppgifter utfördes på rätt vårdnivå och försöket förlängdes efter sommaren. 

Konsekvenser: 

Personal 

Högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna i hemsjukvården. Det goda arbetet 

med minskad sjukskrivning och övertid riskerar att kullkastas. Verksamheten har 

förbättrat dessa områden tydligt under årets första månader, där HSL

undersköterskornas arbete är en orsak till att detta varit möjligt. 

Undersköterskans möjlighet till vidareutveckling och höjning av kompetens 

begränsas. 

Kommunens attraktivitet minskar då det finns många förfrågningar om just 

anställning som HSL-undersköterska 

Vården utförs på fel vårdnivå 

Vård och omsorgstagaren: 

Tiden hos den enskilde blir mer begränsad, då sjuksköterskan har fler 

arbetsuppgifter att uträtta. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Dåligt förslag eftersom det är en möjlighet att "sätta oss på kartan" och vara 

attraktiva. 

Risk att sjuksköterskor säger upp sig. 

2. Avveckla bil, 22 tkr- 45 tkr på årsbasis 

Den bil som sjuksköterskan har på Almgården används sällan men uppbär en 

kontinuerlig leasingkostnad. 

Konsekvenser: 

Personal 

SSK använder privat bil till viss del. 

Minskad attraktionskraft. 

Vård och omsorgstagare 

Ingen konsekvens 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Säkerställa att självrisk vi eventuell skada ersätts av arbetsgivaren 



3. Byte till mindre bil, 14 tkr, 28 tkr på årsbasis 

De större bilarna som finns i verksamheten har leasats utifrån ett behov av att säkert 

kunna ta sig fram på åsen under många olika väderleksförhållanden. Dock finns det 

idag ett större antal än motiverat. En större bil är dyrare att leasa och köra. 

Konsekvenser: 

Personal 

Säkerhetsaspekter kväll/natt kan påverkas speciellt under vintertid men det 

finns flera större bilar kvar i verksamheten. 

Vård och omsorgstagaren 

Insatser kan bli fördröjda vid halt väglag 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Inga 

4. Effektivisering och större återhållsamhet kring hjälpmedel, 150 tkr 

Den allt snabbare utskrivningen från slutenvården ställer krav på hjälpmedel vid 

hemkomst. Processen har kartlagts och justerats inför året men kommer att ses över 

igen för att minska risken för överförskrivning. 

Konsekvenser: 

Personal 

Se över rutiner och processen 

Vård och omsorgstagaren 

Fördröjd utskrivning från slutenvård 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Får absolut inte påverka personalens arbetsmiljö 

5. Indragning bilskötare, 92 tkr, 140 tkr på årsbasis 
Medarbetare som hanterar bilvård kommer att gå över i den nya bilorganisationen. 

Konsekvenser: 
Personal 

Biltvätten går över till ny organisation, personalen får nytt uppdrag där. 

Vård och omsorgstagare 

Inga 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Säkerställa att personen får fortsatt anställning i ny organisation 



6. Indragning av JP prenumerationerna för myndighetsenheten, 35 tkr på årsbasis 
Att följa rättspraxis är en del i arbetet för framför allt biståndshandläggare, SAS, MAS 
och chefer. Detta får hanteras på ett annat sätt i organisationen. 

Konsekvenser: 

Personal 

Myndighetsenhetens kunskap kring rättspraxis, aktuella domar och 

expertanalyser begränsas. 

Vård och omsorgstagaren 

Kan påverka biståndshandläggningen genom att det finns risk för felaktiga 

beslut fattas som i sin tur påverkar den enskilde och som i efterhand justeras. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Inga 

7. Pedagogiska måltider upphör inom somatisk vård. Utförs enbart inom demens, 300 

tkr, 540 tkr på årsbasis 

Det finns sedan tidigare en riktlinje som gör gällande att pedagogiska måltider ska 

finnas på avdelningar riktade mot kognitiv svikt. Detta har dock utökats och omfattar 

idag även verksamhet utan inriktning kognitiv svikt. 

Konsekvenser 

Personal 

Sitter med vid matbordet, kan dricka en kopp kaffe men intar sedan sin egen 

måltid under sin rast. 

Likvärdighet med andra verksamheter som hemvård och stöd och omsorg 

Vård och omsorgstagaren: 

Inga konsekvenser 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Bra förslag ur ett rättviseperspektiv då vårdtagare i hemvården med måltidsstöd inte 

har ätande personal som stöd utan som sällskap. 

8. Ersättning vid dödsfall i hemvården 5 dagar tas bort, 350 tkr, 440 tkr på årsbasis 

I samband med dödsfall i hemvården bibehåller verksamheten ersättning under 

ytterligare fem dygn. Detta förfarande finns inte på särskilt boende där ersättningen 

upphör dagen efter ett dödsfall. Denna besparing kommer att ses som ett minskat 

utnyttjande av hemvårdstimmar hos beställaren. 

Konsekvenser 

Personal 

Inga 



Likvärdighet med andra verksamheter tex. boendena, som inte får någon 

ersättning efter dödsfall. 

Vård och omsorgstagare 

Inga 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Bra förslag ur ett rättviseperspektiv 

9. Konferensstopp, 15 tkr 

Att omvärldsbevaka är en viktig uppgift för att fånga upp nationella förändringar och 

nya lagstiftningar men också för att få influenser till hur verksamheten kan utvecklas 

framåt i Båstads kommun. Detta får tillgodoses på annat sätt. 

Konsekvenser 
Personal 

Risk för förlorad kompetenshöjning 

Minskad attraktivitet 

Vård och omsorgstagare 

Om det blir ett bestående besparingsobjekt, kan detta påverka den enskilde i 

en förlängning. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Risk för stagnation och bristande omvärldsbevakning 

10. Online matinköp som förstahandsval, 10 tkr 

Det tar mycket tid för omvårdnadspersonalen att plocka varor och stå i kö i affären 

vid inköp. Genom onlineköp minskas denna tiden avsevärt då beställningen sker på 

nätet och affärsinnehavaren tillser att inköpet packats i kassar som hämtas upp. 

Konsekvenser 
Personal 

Minskad fysisk belastning. Mindre stress. Positivt att använda digitala 

redskap. 

Vård och omsorgstagare 

Möjlighet för den enskilde att lära sig/fortsätta sin matleverans på detta sätt. 

Kan upplevas negativt av den enskilde som inte är van vid digitala lösningar. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Bra förslag inte minst när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Minskad stress. 



11. Schemaöversyn vård och omsorgsboende, 500 tkr, 1000 tkr på årsbasis 

Verksamheten och vårdtagarnas behov förändras kontinuerligt. Att planera 

verksamheten och möta vård- och omsorgstagarens behov är ett pågående arbete 

och det finns utrymme att se över schemaplaneringen på särskilda boende. I takt 

med att sjukskrivningarna minskat har behovet av extraturer minskat. 

Konsekvenser 
Personal 

Mindre luft i schemat kan leda till ökad stress. 

Vård och omsorgstagare 

Upplevelse av att personal är mer stressad. 

Ökad risk för avvikelser. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Viktigt att löpande göra risk och konsekvensanalyser av schemaändringar precis som 

redan görs idag. 

Inga procentuella neddragningar av anställningar utan förhandling. 

12. Almgården : Semesterstängning av Lyan, 50 tkr 

Dagverksamheten på Lyan kan stängas under fyra veckor under förutsättning att vi 

kan tillgodose eventuella andra behov som uppstår hos den enskilde. 

Konsekvens 
Personal 

Eventuell utökad arbetsbelastning för hemvård. 

Ökad arbetsinsats för myndighetsenheten. 

Vård och omsorgstagare 

Anhöriga/närstående får inte avlastning med kontinuitet under 4 veckor. Kan 

vid behov tillgodoses genom hemvård eller avlösarservice. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Inga 

13. Undersöka möjligheten att lägga ut socialt innehålls verksamhet på studieförbund, 

Sammanlagd besparing, ca 250 tkr, årsbasis 1100 tkr. 

Staten bistår med stöd till folkbildningen och det finns statsbidrag som 

studieförbunden kan ansöka om. Undersöka möjligheten till att lägga ut socialt 

innehålls verksamhet på studieförbund (exklusive aktiviteter på SÄBO där 

verksamheten själva övertar uppdraget i sin helhet). Avveckla socialt innehåll from 

20190701, besparing 700 tkr och 40 tkr avseende bil. Kostnaden för köp av 

verksamhet via studieförbund, samma nivå på i dagsläget, beräknas kosta hälften dvs 

250 tkr. 



Konsekvenser: 

Personal 

Om verksamheten avvecklas i denna del berörs personal som ev. behöver 

omplaceras eller avslutas 

För medarbetare som behöver lämna verksamheten finns en uppenbar risk för 

försämrat mående, oro, genom att man inte vet hur den fortsatta 

arbetssituationen kommer se ut. 

Risk för ökad ohälsa och sjukfrånvaro i samband med omstrukturering. 

Vård och omsorgstagare 

Sociala aktiviteter via träffpunkter bibehålls men utförs av annan organisation. En 

förutsättning för att studieförbunden ska kunna ta över uppdraget är att de har 

erfarenhet av målgrupperna. 

Förslaget bedöms ha liten påverkan för de som deltar i träffpunktsaktiviteterna. 

Sociala aktiviteter på SÄBO övertas av ordinarie personal. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Viktigt att beakta om förslaget genomförs, är att involvera berörda medarbetare i 

processen. 

14. Nedläggning av Cate Sol för tiden 20190801-1231. Besparing 100 tkr, årsbasis 428 

tkr. 

Cafe Sol är en samlingspunkt för personer med psykisk ohälsa. Målgruppen kommer 

att bli hänvisad till Fontänhusets verksamhet. 

Konsekvenser: 

Personal 

Om verksamheten avvecklas i denna del berörs två medarbetare, som kan bli 

föremål för omplacering. 

För medarbetare som behöver lämna verksamheten finns en uppenbar risk för 

försämrat mående, oro, genom att man inte vet hur den fortsatta 

arbetssituationen kommer se ut. 

Risk för ökad ohälsa och sjukfrånvaro. 

Vård och omsorgstagare 

Avsaknad av möjlighet till träffpunktsverksamhet i kommunal regi och 

insatsen meningsfull sysselsättning för målgruppen med psykisk 

funktionsnedsättning vilket kan riskera påverka måendet och behovet av 

andra insatser. 

Risk för ökade kostnader i andra delar av verksamheten tex boendestöd och 

ledsagarservice. 



Synpunkter från fackliga företrädare 

Viktigt att personalen får andra arbetsuppgifter. 

15. "Följa med kort" till olika aktiviteter, 10 tkr, årsbasis 30 tkr. 

Avser personer som har en funktionsnedsättning som har behov av personal som 

stöd vid olika arrangemang. Genom detta kort kan medföljaren vara med 

kostnadsfritt. Under förutsättning att det är möjligt att genomföra borde 

kostnaderna kunna minska bland annat ersättning till kontaktpersoner avseende 

omkostnadsersättningsdelen, kostnaden för omkostnader gällande ledsagare och 

övrig personal inom verksamheten. Genomförs from 20190901. 

Konsekvenser; 

Personal 

Bedöms inte innebära någon försämring för medarbetarna eller 

uppdragstagarna. 

Vård och omsorgstagare 

Bedöms inte innebära någon försämring utan istället en förbättring för den 

enskilde att ta del av fritids- och kulturutbudet och att det blir möjlighet att i 

högre utsträckning påverka vem som ska följa med tex vän, ledsagare, 

kontaktperson. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Förbättring för personal som slipper vänta på ersättning för utgifter 

16. Ansöka om statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning 

Under 2018 tillförde staten stimulansmedel för Habiliteringsersättning. En ansökan 

kommer att göras i syfte att bibehålla nivån på dagpenningen som under förra året 

som ju då höjdes upp med hjälp av statsbidraget. Kommunen kommer att göra ny 

ansökan om statsbidrag med samma nivå som under 2018, 65 tkr på årsbasis. 

Konsekvenser; 

Personal 

Ej relevant. 

Vård och omsorgstagare 

Bibehåller samma nivå på habiliteringsersättningen som i dagsläget, bedöms 

inte påverka den enskilde individen negativt. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Inga 



17. Schemaförändring Aromagårdens gruppbostad. Besparing 150 tkr på årsbasis. 

Förändrade behov hos vård- och omsorgstagare har möjliggjort en schema- och 

bemanningsöversyn och därigenom gjort effektiviseringar. 

Konsekvenser; 

Personal 

På sikt risk för försämringar av kvaliten i verksamhetens insatser om man tappar 

kompetent personal 

Vård och omsorgstagare 

Sannolikt kommer tillgängligheten till personal och insatser att påverkas 

genom bland annat minskad möjlighet till spontana aktiviteter. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Personalens tjänstgöringsgrad ska inte förändras genom förslaget. 

18. Besparing i enskilt ärende 20190915-20191231 ca 150 tkr, på helårsbasis ca 500 

tkr 

Uppstart av servicebostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I 

dagsläget finns ingen bostad med särskild service enligt LSS för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar i kommunen. Det innebär att externa platser 

behöver köpas. Utifrån detta ser vi möjlighet att redan under 2019 starta upp en 

servicebostad (nästa etapp får komma under 2020) i Förslöv och att vi börjar med att 

hyra en 3-rums lägenhet. 

Konsekvenser 

Personal 

Nuvarande personal (utifrån placeringen) vill fortsatt arbeta med den aktuella 

brukaren och är intresserade av att söka tjänst i det eventuellt nya boendet. Det 

bedöms positivt för den aktuella brukaren kopplat till kontinuitet och kännedom i 

ärendet. 

Vård och omsorgstagare 

Den aktuella brukaren ges möjlighet och flytta hem till sin hemkommun. 

Förhoppningsvis får brukaren behålla van och erfaren personal som hen känner 

väl och har förtroende för. 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Inga 

19. Avsluta abonnemang tidskrifter och telefoner, 15 tkr 

Detta är ett kontinuerligt pågående arbete men ytterligare en översyn kommer att 

göras. 



Konsekvenser 
Personal 

Kan ersättas av digital information. 

Vård och omsorgstagare 

Inga 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Förordar digital lösning 

Summa 2 608 tkr 

20. Vakansprövning 

Tillsättning av vikarier ska gå via avdelningschef och tillsättning av nya tjänster ska 

ske efter avstämning med Vård- och omsorgschef. Detta kan medföra en ökad 

medvetenhet om att anpassa tillsättningar utifrån aktuellt behov. Det går inte att 

sätta en summa på denna åtgärd. 

Konsekvenser 
Personal 

Kan uppfattas som en begränsning 

Vård och omsorgstagare 

Inga 

Synpunkter från fackliga företrädare 

Arbetsgivaren ska vara tydlig med syftet 

21. Se över hur timanställda används i verksamheten 

Ett önskemål har inkommit från fackliga representanter om att en översyn av 

användandet av timanställda är i verksamheten i relation till befintliga medarbetare 

med "flytande tid". 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-06-13, kl. 10.00-12.00 

Kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Kenneth Larsson ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare, 
Ulf Jiewertz ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, från punkt S* 

Frånvarande Karin Wilson 
Inger Westin 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet godkände dagordningen med en justering, punkt 6 blir punkt 2 B. 

2 B. Genomgång av rådets protokoll från förra sammanträdet 
KPR:s förra mötesprotokoll lades till handlingarna. 

3. Information från Vård och omsorg 
Nämndens ordförande Ulf Jiewertz informerade om tre punkter. 

A. Skogslidens kök. I princip klart efter branden: start den 4 augusti. Återgång till att 
servera middagsmålet på kvällarna. 
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B. Bjärehemmet. Två boende kvar i några veckor till. Skulle varit avslutat siste juni, men 
drar kanske över lite. Allt har gått bra. De som flyttat är nöjda mer personaltid har getts i 
samband med flytten, för att det skulle ske lugnt. 

C. Haga Park i Förslöv. Skalet är klart. Nämndens ordförande Ulf har haft möte med 
arkitekterna. Möblerna är anpassade för äldres behov. Jordens färger kommer att 
dominera. I entren kommer en "mossvägg" att finnas. Uteplats på varje våning, där det finns 
plats för säng och sittgrupp. Att se till synskadades behov ligger i uppdraget. 
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Förslag från Ulf att KPR bjuder in arkitekterna till nästa möte. Tengboms arkitektbyrå, 
Helsingborg. KPR kommer att titta på Haga Park på plats vid sista mötet för året. Henrik 
Andersson får i uppdrag att kalla dem samt Båstadhem till mötet i augusti. 

Några lägenheter ska kunna öppnas upp mot varandra för parboende. Dock betecknas även 
två lägenheter inom samma hus som parboende. 

Angående det larm som KPR skulle testa så har ingenting hörts från firman som hade dessa. 

Man håller på att installera AC på de boende som inte har det. 

Befolkningsprognosen uppskattar att åldern 85+ ökar. För närvarande är medelåldern vid 
inflytt till särskilt boende 84 år. En plats på särskilt boende kostar 780 - 800.000 kr /år. 
Fler boendeplatser kommer nu till i och med Haga Park 

Budget: minus ca 7 miljoner. Dels beroende på Arbetsmiljöverkets inspektion och 
kommunens arbete med resultatet i syfte att slippa vite. Mellancheferna har för stor andel 
personal under sig. Detta innebär att fler måste anställas. Med ökade personalkostnader 
som följd samt nytt LSS-ärende. 

Sparförslag på ca 3 miljoner: 21 punkter finns för detta med olika dignitet. 

Allt detta tal om minus i budget och att "spara, spara" är demoraliserande för personalen, 
enligt Kenneth Larsson. 

Ulf har en ambition om att det ska vara i balans. Hoppas att man kan lägga en budget som 
förvaltningen kan leva efter. 

Man måste äska mer pengar för att klara verksamheterna. 

Driftskostnaderna för Haga Park ska också med i budgeten. 

Förslag för att minska utgifterna: bl a se över hur bilarna körs (bättre planering), 
Digitalisering av inköp från matbutik Vad kommer det att spara? Först hjälp med att 
beställa sedan måste någon från hemtjänsten komma och plocka upp varorna. Hur dyr 
tid är det för en distriktssköterska att t ex besöka Apoteket? En förslagslåda hade varit bra. 

Träffpunkterna ska inte läggas ner, men en viss omstrukturering med att bl a få in studie
förbunden i verksamheten. Detta gav upphov till en diskussion där några av KPR:s 
medlemmar hade frågetecken hur det skulle bli. Viss verksamhet med bl a underhållning 
på träffpunkterna till hösten har avbokats? Lians kommer att avsätta medel för att kunna 
erbjuda lite guldkant på tillvaron. 

Christer Nordin undrar över hur balansen ser ut mellan Skola - Vård/ omsorg. Kanske något 
att titta på? 

2017 gjordes en genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten och då ansåg man att 
det behövdes 11 miljoner kronor till. För att en kommun ska kunna klara vården och 
omsorgen samt skolan framöver så behöver den ha en storlek på 35.000 invånare. 
För några år sedan var den siffran 15.000. 

Platser för kognitivt sjuka behöver ökas i antal. Almgården räcker inte till. 



4. Eventuellt inkomna samrådshandlingar mm 
Godkändes. 

5. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 

3 (4) 

Test av tillgängligheten på Båstads station gjord, med ett nedslående resultat. Många 
brister. Skrivelse författad av Birgitte Dahlin, tillgänglighetsrådet och Lars Elofson, 
pensionärsrådet och skickad till kommunstyrelsen. Vi hoppas att denna kan hjälpa 
kommunen att trycka på. Henrik Andersson får skicka ut den till KPR:s ledamöter. 
Stellan Andersson undrar varför man inte klarar att ha den kompetensen på t ex 
Trafikverket? Det är inte första stationen man bygger. Lokala tidningar gjort reportage 
och de berättar att de ofta fått in samma synpunkter från allmänheten. 
Vi följer utvecklingen på stationsområdet. 

Krisberedskapen arbetar vi vidare med. En person tillträder tjänsten på kommunen under 
hösten. Vid höstens andra möte önskar vi träffa den personen, för att diskutera hur vi går 
vidare. Christer Nordin kan ta kontakt med den person från Civilförsvaret som höll ett 
inspirerande föredrag vid SPF:s distriktsstämma. 

Trafikingenjören ska bjudas in till hösten speciellt angående trafikfrågor i Förslöv. En 
förberedande grupp bestående av Stig Andersson, Stellan Andersson, Christer Nordin 
och Lars Elofson utsågs. 

Seniorkort: En skrivelse till Region Skåne är framtagen av SPF Ängelholm. Förslag att vi 
stöttar denna. Lars Elofson och Christer Nordin skriver att vi stödjer denna. 

*Vård- och omsorgschef Emma Pihl kommer till mötet kl. 11.45 och svarar på några frågor. 
Bl a att bostadstillägget, som boende på särskilda boende söker, inte går in i kommunens 
kassa. Utan får behållas av den sökande. 

Lyans dagverksamhet stängs under sommaren. Ej fullbokad. Man har besökt Gärdets 
dagverksamhet och om det behövs så kan man eventuellt få komma dit. 

Socialt innehåll: där tittar man på möjligheter, men kommer inte att sänka nivån, Inga 
neddragningar. Jobba med studieförbunden. Det kommer att finnas upphandlingskrav på de 
studieförbunden som hjälper till och driva. 
Emma vill se en samverkan mellan Bildning och arbete, Teknik och service samt Vård och 
omsorg för att samla ihop resurserna som finns idag, så att inte allting spretar. Här är 
pensionärsföreningarna också mycket viktiga. 
Vi informerar om de planer vi har i Projektet" Tillsammans mot ensamhet" som vi startar 
upp i höst. Liten grupp från våra tre föreningar tar några sittningar och sedan arbetar vi 
vidare på respektive ort. 
För att få en bättre samverkan med Vård och omsorg så ska vi ta kontakt med 
Eva-Marie Persson som har det i sitt uppdrag nu. 

Frågan om SPF vill bjuda på underhållning på exempelvis Vången. 
Ska det kosta? Nej, enligt Emma. 

Fråga från SPF-medlemmar som går på 90+ gymnastik. Får svårt att vara med på SPF:s 
aktiviteter då gymnastiktiden blivit flyttad. Svar att det är Bildning och arbete som ansvarar 
för detta. 

Stellan Andersson funderat över "Båstads paradgata". Ska inte KPR titta på denna planering 
för att se hur de oskyddade trafikanterna får det? Det finns lagkrav på minimimått. Samma 
sak gäller Vistorpsvägen, som inte håller måtten. (se kommande möte med 
trafikingenjören). 



6. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 29 augusti kl. 10-12. 

Frågor att ta upp då: 

4 (4) 

- Trafikfrågorna, Förslöv och Köpmansgatan med trafikingenjören. 
- Krishantering. 
- Haga Park - arkitektbesök och Båstadhem. 
- Vård- och omsorgsfrågor från Karin Wilson. 

tl~~ 
Karin Sörensson 
Sekreterare 

·~~~~V~~~ 
Barbro Hansson 
Justerare 
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Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 

Delgivning 

BÅSTADS KOMMUN 
26980 BÅSTAD 

Föreläggande med vite 

Ert organisationsnummer: 
Arbetsställe: 
Besöksadress: 

Beslut 

212000-0944 
BÅSTADS KOMMUN 
V ÅNGA VÄGEN 2, BÅSTAD 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 60 000 kronor att senast den 2 
december 2019 ha genomfört följande åtgärder: 

la. Ni ska komplettera er riskbedömning med alla de risker som identifierades 
vid era genomförda undersökningar, även de risker/ orsaker som framkom vid 
de s.k. semistrukturerade intervjuerna, avseende organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer för samtliga chefer i er vård och omsorgsverksamhet. 

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka 
riskerna är och om de är allvarliga eller ej. 

lb. Utifrån kompletterad riskbedömning i enlighet med krav 1 ovan, ska ni 
komplettera er handlingsplan med de ytterligare åtgärder som behöver vidtas 
för att omhänderta och minska riskerna i arbetsmiljön. 

Av handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, även framgå när åtgärderna 
senast ska vara klara, vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt 
tidpunkt för konh·oll att åtgärderna gett avsedd effekt. Handlingsplanen ska 
dokumenteras skriftligt. 

le. Ni ska ge berörda arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av kravpunkterna la-b 

ld. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån 
för att uppfylla kravpunkt la-b. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 
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Se 8, 10 och 12 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 9, 10 §§ (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen 

Råd: 
När arbetsgruppens arbete med att se över arbetsvärderingen för cheferna 
(deras krav i arbetet och hur många underställda de har) är klar, kan 
handlingsplanen över åtgärder behöva kompletteras utifrån resultatet av det 
arbetet. 

2. Ni ska komplettera och tydliggöra era verksamhetsanpassade rutiner för 
undersökning av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. 

Av rutinerna ska framgå att undersökningarna ska göras regelbundet och i 
samband med att arbete på ny plats påbörjas samt inför förändringar av 
verksamheten. 

Det ska vidare framgå att minst följande arbetsmiljöförhållanden ska 
undersökas: 

• belastningsergonomiska förhållanden i samband med till exempel 
• personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning och mathantering 
• riskerna för våld eller hot om våld 
• 
• 
• 
• 
• 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (till exempel 
förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande 
arbete, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling) 
mikrobiologiska hälsorisker (smitta) 
kemiska hälsorisker i samband med städning (inklusive disk och tvätt) 

För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöfaktorer 
ingå i undersökningen: 

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

Av rutinerna ska även framgå hur undersökningarna enligt ovan punkter ska 
gå till, dvs. vilken eller vilka undersökningsmetoder som minst ska användas 
för var och en av punkterna ovan. 
Det ska också framgå när de olika undersökningarna ska göras och vem som är 
ansvarig för att de blir gjorda. 

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. 

Se 4-6 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi, 
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5 och 9-13 §§ AFS 2015:4 samt 5 § AFS 2001:1. Se även 5, 6 och 7 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker 

3a. Ni ska vidta åtgärder som säkerställer att era arbetstagare inom hemvården 
har kunskaper och getts instruktioner i bemötande av personer med demens
sjukdomar och personer med psykisk ohälsa, i syfte att förebygga att arbets
tagare utsätts för våld eller hot om våld i sitt arbete. 

Vid uppfyllandet av kravpunkt 3a ovan ska ni ta hjälp av intern/ extern 
sakkunnig med särskilda kunskaper om demenssjukdomar och psykisk ohälsa. 

3b. Ni ska se till att ni har rutiner som innebär att era anställda inom äldre
omsorgen regelbundet övar hur de ska agera i en händelse av våld eller hot om 
våld, inklusive hanteringen av alla typer av larm som finns i verksamheten. 

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. 

Se 3, 4 och 7 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och 
hot i arbetsmiljön och 12 § AFS 2001:1samt3 kap. 2 §arbetsmiljölagen 

Reglerna om att vi har rätt att fatta beslut om föreläggande och förena beslutet 
med vite finns i 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. 

Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kronor att meddela oss om ni säljer eller 
överlåter verksamheten till en annan fysisk eller juridisk person. Skicka oss då 
deras namn, organisationsnummer och adress. Detta krav gäller tills vi avslutar 
ärendet. Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för 
vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Vad är föreläggande och vite? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. 

Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en 
myndighets beslut. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att uppfylla 
kraven. Ni ska alltid göra det som behövs, så att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar finns i 3 kap. 2 §arbetsmiljölagen. 
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Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi bedömer att det finns brister i er 
arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig. Nedan går vi 
igenom en brist i taget och hur vi kommit fram till vår bedömning. 

1. Inspektionerna som vi genomförde hos er i sluten av 2017 visade på en hög 
eller mycket hög arbetsbelastning för cheferna inom Hemvården och chefen för 
Vård och omsorgsverksamheten. Ni behövde därför undersöka den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön närmare för att kunna identifiera de 
bakomliggande orsakerna till den uppkomna situationen, i syfte att genomföra 
adekvata riskreducerande åtgärder. 

Ni har genomfört en undersökning med Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire, 15 svarande. Undersökningen fördjupades därefter med hjälp av 
semish·ukturerade intervjuer ledda av företagshälsovården. Flertalet enhets
chefer deltog i intervjuerna. Avdelningscheferna var ännu inte anställda när 
intervjuerna genomfördes. Verksamhetschefen hade förhinder. 

Undersökningarna visade på en hög arbetsbelastning för enhetscheferna. 
Många olika orsaker till detta identifierades under de semistrukturerade 
intervjuerna. De risker som berör samarbetet med andra, IT, 
Ekonomi, HR samt stödet av assistenter är specificerade i en riskbedömning och 
åtgärder har beslutats. Övriga risker till den höga arbetsbelastningen, vilka är 
flertalet, är inte specificerade i riskbedömningen 
utan aggregerade till" ... för hög arbetsbelastning" samt" ... För lite tid och 
oklart när diskutera egen arbetsmiljö för enhetscheferna". 

Trots att det under de semistrukturerade intervjuerna ledda av företagshälso
vården dokumenterades många möjliga konkreta åtgärder för att komma till 
rätta med den höga arbetsbelastningen återfinns inte dessa i handlingsplanen. 
De åtgärder som beslutats om är mer generella och har ingen klar koppling till 
alla de identifierade risker/ orsaker som ni identifierat gällande den höga 
arbetsbelastningen. 

Det finns således flera risker/ orsaker som framkommit i samband med 
undersökningarna och som tydligt beskrivs i dokumentationen från de 
semish·ukturerade intervjuerna, men som inte är specificerade i 
riskbedömningen. Det saknas också konkreta åtgärder för dessa risker i 
handlingsplanen. Detta h·ots att många konkreta åtgärder kopplade till nämnda 
risker återfinns i dokumentationen efter de semistrukturerade intervjuerna. 
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Vidare har det framkommit att berörda chefer inte getts möjlighet att medverka 
i samband med framtagande av riskbedömningen eller handlingsplanen. 
Företagshälsovården, som genomförde de semistrukturerade intervjuerna, har 
inte medverkat i arbetet med riskbedömningen eller i arbetet med att ta fram 
handlingsplan över åtgärder 

Det är viktigt att er riskbedömningen återspeglar alla de risker som identifierats 
i undersökningen och att det av handlingsplanen framgår de åtgärder som 
beslutats för att omhänderta respektive risk. Detta är viktig del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, bl.a. för att ni sen vid konb·oll av era 
genomförda åtgärder även ska kunna säkerställa att respektive risk är 
omhändertaget. 

I samband med uppföljningen har ni angett att enhetscheferna har blivit 
avlastade vad gäller planeringen av hemvårdsinsatser för sommargäster. Det 
har också beslutats om ekonomiskt tillskott för förvaltningen för att täcka den 
underdimensionerade budget som upptäcktes i samband med den externa 
genomlysningen under våren 2017. En annan åtgärds som arbetsgivaren menar 
har stor betydelse för arbetsbelastningen är de tre avdelningschefer som nu 
tillsatts som ett chefsled mellan verksamhetscheferna och enhetscheferna. Även 
ytterligare en enhetschef är tillsatt. 

Vidare beskriver ni vid uppföljningen att den arbetsgrupp som är tillsatt 
för att se över arbetsvärderingen för cheferna, dvs deras krav i arbetet och hur 
många underställda de har, förväntas vara färdiga i slutet av maj 2019 och att de 
därefter kommer att vidta mer konkreta åtgärder för att minska arbets
belastningen för cheferna. 

2. Ni har tagit fram verksamhetsanpassade undersökningsrutiner för 
Äldreomsorgen. Uppgifterna i rutinen beskriver undersökningsmetoder som 
kan användas men anger inte vad (vilka arbetsmiljöfaktorer) som ska 
undersökas med respektive metod och därmed inte heller hur. 

Som bilagor till rutinen finns checklistor som ni skriver kan användas i 
samband med undersökningar men i rutinen anges inte vilka checklistor som 
minst måste användas, eller vilka arbetsmiljöfaktorer/ riskområden de avser att 
undersöka. 

Det finns uppgifter i rutinen om vilka arbetsmiljöförhållanden som minst ska 
undersökas, men det framgår inte hur dessa undersökningar ska gå till. 

Sid 
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Sammantaget kan sägas att det är oklart på vilket sätt de olika delarna av 
rutinen hänger ihop och vad som minst ska göras och hur detta arbete ska gå 
till. 

Rutinen saknar helt uppgifter om när olika undersökningar ska genomföras. 
Samma regelbundenhet är satt för undersökning av samtliga arbetsmiljö
faktorer/ riskområden, dvs årligen. 

I samband med uppföljningen berättar verksamhetschefen för vård och omsorg 
att enhetscheferna inom äldreomsorgen inte använder sig av de checklistor som 
rutinen anger att man kan välja bland som stöd för undersökningar, utan att de 
använder en annan checklista som inte nämns i rutinen. 
Närmare beskrivning av hur undersökningsarbetet genomförs kunde inte ges, 
eftersom ingen enhetschef deltog vid uppföljningen. 

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

Det framkom också att ni inte övar på vad man som medarbetare ska göra i 
nödsituationer inklusive användning av larm och vad man ska göra om någon 
kollega larmar om hjälp. 

Ni har med hjälp av Företagshälsovården genomfört en utbildningsinsats kring 
våld och hot i arbetsmiljön. Denna utbildning har dock inte varit inriktad på att 
fördjupa medarbetarnas kunskaper i bemötande av personer med just demens
sjukdomar eller psykisk ohälsa. 

Arbetsgivaren redogör för den demenssamordnare som finns i kommunen som 
brukar hjälpa arbetsgrupper som behöver mer kunskap eller praktisk hjälp i 
arbetet med dementa brukare. Någon planerad systematisk utbildning/hjälp av 
demenssamordnaren finns dock inte. 

I samband med uppföljning berättar arbetsgivaren också att det i ert årshjul 
finns ett årligt tillfälle för repetition inom området hot/ våld och att det vid detta 
tillfälle är tänkt att ni ska öva på nödsituationer och larmanvändning. Detta är 
ännu inte dokumenterat eller delegerat till enhetscheferna då ni ännu inte 
hunnit ge enhetscheferna förutsättningar för uppgiften. Det är arbetsgivarens 

Sid 

6 (9) 



ARBETSMILJÖ 
VERKET 

BESLUT 
Datum 

2019-06-24 
Vår beteckninq 

2019 / 024296 

uppfattning att detta kommer att vara klart efter sommaren 2019 när det är dags 
för uppföljning inom området. Arbetsgivaren beskriver vidare att de är på väg 
att anställa en säkerhetschef i kommunen som i sin tur ska utse 
säkerhetsansvariga i de olika verksamheterna. Det kommer sedan att bli dessa 
personer som stöttar verksamheterna i arbetet med att minska riskerna för våld 
eller hot om våld. Som det är nu så testas larmen av räddningstjänsten och då 
involveras endast de som bär larmen den aktuella dagen 

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning. 

Mot bakgrund av ovan redovisade brister och för att säkerställa att åtgärderna 
blir genomförda fullt ut finns skäl att förelägga er att åtgärda bristerna. Som 
framgår av beslutet ovan har Arbetsmiljöverket delvis beaktat ert önskemål om 
förlängd åtgärdstid. Vi gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas 
med ett vite på 60 000 kronor. 

Bakgrund till beslutet - detta har hänt 

Den 25, 26 oktober och den 7 november 2017 inspekterade vi ert 
arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen i Båstad kommun. Vi såg då vissa 
brister i arbetsmiljön. Ni fick två inspektionsmeddelande den 24 november 
2017, ett ställt till Båstad kommun och ett ställt till Båstad kommuns 
verksamhetsområde Vård och omsorg, där vi beskrev bristerna och ställde krav 
på att ni skulle åtgärda dem. 

Vid gjorde en uppföljning i maj 2018. De brister som kvarstod underrättade vi er 
om i en skrivelse den 19 juni 2018, ärende 2017 /057871. Ni hade inga 
invändningar på den skrivelsen och vi fattade beslut om föreläggande om 
åtgärder den 11september2018. Vi följde upp föreläggandet den 12 mars 2019. 
Ni redovisade då en lång rad åtgärder som ni har vidtagit, men ni hade ännu 
inte åtgärdat ovan redovisade brister. 

Ni har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven och tidpunkterna, innan vi 
fattade detta beslut. Ni fick ett brev om det, skrivet den 21 maj 2019. 
Ni har yttrat er och bl.a. angett att ni arbetar med kravpunkterna men önskar att 
svarstiden förlängs till den 20 december 2019 pga. sommaruppehållet. 

Meddela oss när ni har uppfyllt kraven 
När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela oss. Skriv vår beteckning i svaret, se 
längst upp på sidan 1. Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 
1. Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår 
tillsyn finns i 7 kap. 3 §arbetsmiljölagen. 

Sid 
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BESLUT 
Datum Vår beteckninq 

ARBETSMILJÖ 2019-06-24 2019 / 024296 

• VERKET 

Ärendet har prövats vid vårt kontor i Malmö och har avgjorts av sektionschefen 
Helen Magnusson i närvaro av juristen Anna Sunden efter föredragning av 
arbetsmiljöinspektören Helena Eneroth. 

Helen Magnusson 
Sektionschef 

Kopia till 

Vi har skickat en kopia av detta brev till: 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal, ingrid.pihlsgard@kommunal.se 
Ola Andersson, Huvudskyddsombud Vision, Båstads kommun, 269 80 Båstad 

Verktyg för en bra arbetsmiljö 

Använd gärna vår webbplats av.se. Där finns mallar, exempel och guider för 
hur ni kan arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö. Ni kan lära er mer i våra 
webbutbildningar, och använda vårt självskattningsverktyg för att bedöma vad 
ni behöver förbättra. På webben kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra 
föreskrifter. 

Sid 
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BESLUT 
Datum Vår betecknin~ 

ARBETSMILJÖ 2019-06-24 2019 / 024296 

• VERKET 

Om ni vill överklaga 

Ni kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Malmö. Skriv ett 
överklagande och skicka det först till oss, eftersom vi ska kontrollera att det har 
kommit in i rätt tid. Vi prövar också om det finns skäl att ändra vårt beslut. 

Vi måste få överklagandet inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Annars kan överklagandet inte prövas. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid så skickar vi överklagandet till 
förvaltningsrätten. 

Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer och 
datumet för beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om er: 
• namn 
• personnummer eller organisationsnummer 
• postadress och e-postadress 
• telefonnummer (hemligt telefonnummer behöver bara lämnas om 

domstolen begär det) 

Om ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer anges. 

Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1. 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 

Mottagare av delgivning: 
Båstads kommun 

Uppgifter om handlingen/handlingarna: 
Föreläggande med vite 

Handlingens/handlingarnas datum: 
2019-06-24 

Ja har denna da 

Datum 

2019-06-24 

Arbetsmiljöverket 
112 79 Stockholm 

Vår beteckning 

2019/024296 

Datum Namnteckning/ firmateckning (behörig 
föreh·ädare) 

Telefon arbete Namnförtydligande 

Telefon bostad Ny adress 

Om mottagaren av delgivningen är ett aktie bolag eller annan juridisk 
person ska delgivningskvittot undertecknas av behörig firmatecknare. 
Om delgivningskvittot undertecknas av någon annan än behörig 
firmatecknare, ska en skriftlig fullmakt bifogas. 

Glöm inte att ange datum för mottagandet. 

Detta kvitto ska sändas till Arbetsmiljöverket omgående. 

Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, tex genom 
stämningsman. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 

Sid 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-08-05 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: 
 
- Delegationsbeslut från myndighetsenheten. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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