
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Onsdagen	den	11	december	2019.	

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

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐
1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:
	
•	Nya	vård‐	och	omsorgschefen	Christin	Johansson	presenterar	sig	
•	Möjligheten	att	servera	varm	eller	kyld	mat		
			(Susanna	Bengtsson	och	Helena	Sandrén)	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	och	
			hemtagningsstatistik	
•	Redovisning	av	utfall	av	handlingsplanen	för	en	ekonomi	i	balans	
•	Haga	Park:	Lägesrapport	
•	MAS	och	SAS	informerar:	Lex	Maria	och	Lex	Sarah	
•	Svar	på	bifogad	fråga	från	Bjärepartiet	angående	Lyan	mm		

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	30	november	2019
(Kompletteras	senare)	

Marcus	Åberg/	
Ingrid	Pettersson	

VN

5. Nämndsplan	för	vård‐ och	omsorgsnämnden	2020	
‐	nyckeltalsbilaga	

Sari	Bengtsson	 VN

6. Vägledningsdokument	för	biståndshandläggning	inom	
Vård	och	omsorg	

Lena	Täringskog/	
Magnus	Ohlsson	

VN

7. Hyror	i	bostad	med	särskild	service	enligt	LSS Åsa	Teveldal/	
Lena	Täringskog	

VN

8. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden ‐‐	 VN

9. Delgivningar	 ‐‐	 VN

10. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN

11. Extra	ärende	‐	Hemsjukvård	till	personer	som	vistas	tillfälligt	
i	Båstads	kommun	

	
Lena	Täringskog	 VN	

	
			Båstad	den	5	december	2019	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-12-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 
 
2. Ib Nilsson utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 18 december 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden.  
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar vid varje  
sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare men som 
inte behöver justera det aktuella protokollet blir istället föreslagen till ordinarie  
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-12-04 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. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-12-04 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: 

 
• Nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson presenterar sig 
 
• Möjligheten att servera varm eller kyld mat (Susanna Bengtsson och Helena Sandrén) 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
 
• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans 
 
• Haga Park: Lägesrapport 
 
• MAS och SAS informerar: Lex Maria och Lex Sarah 
 
• Svar på bifogad fråga från Bjärepartiet angående Lyan mm 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
 
 



Från: 
Till: 
Kopia: 
Datum: 

Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> 
Henke.Andersson@bastad .se; ulf.jiewertz@gmail.com 
marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se; bjk003612@bjarenet.com; helena.krus ... 
2019-11-1218:34 

Ärende: Fråga under punkten information på V o 0 möte 13/11 

Angående Båstad kommuns dagverksamhet på Almgården för funktionsnedsätta personer 

1 )Hur många platser finns på vår dagverksam het idag? Hur många är inskrivna? 
2) Hur många dagar i veckan har Lyan öppet? 
3) Finns det kö till denna dagverksamhet? 
4) Vad kostar en plats per dag ? 

Vänliga hälsningar 
Marianne Eriksson-Mjöberg Bjärepartiet 
Ingrid Edgarsdotter Bjärepartiet 
Skickat från min iPad 

BÅSTADS l<OMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

• 2P.19 -11- 1 2 
DnrV#.QQQooq-( 
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Datum: 2019-12-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000027/2019 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen.   
 
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.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-12-02 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: VN 000146/2019-900 

 

Nyckeltalsbilaga till Vård- och omsorgsnämndens nämndsplan 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna det föreslagna nyckeltals-
/indikatordokumentet som bilaga till nämndsplanen 2020. 
 

Aktuellt 
Den 16 oktober 2019 tog vård- och omsorgsnämnden ett beslut om nämndsplan 2020 i  
enlighet med förvaltningens förslag. Det bifogade dokumentet innehåller nyckeltal som ska 
fungera som stöd för att mäta måluppfyllelsen. Nyckeltalen behöver kompletteras med en  
bredare analys av verksamheten och i samband med regelbundna dialogmöten bedöms hur  
väl nämnden lyckats med målstyrningsarbetet. 
 
 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen  
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nyckeltalsbilaga 
 
Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, Tf. Vård- och omsorgschef 
 
 



Nyckeltalsbilaga
nämndsplan

Vård- och omsorgsnämnden

tisdag den 3 december 2019



Förklaringar:
• Nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s nyckeltal/mättal

• Nyckeltal på rosa bottenfärg är UN:s egna, kompletterande nyckeltal.  

• De fem första nyckeltal som avser mål 4 är gemensamma för både KF och VN

• VN har särskilt fokus  på KF-mål 1, 2, 4, 7,8 och 9 samt egna mål med fokus på: 
1. Vård- och omsorgstagaren 

2. Medarbetaren   

3. Kvalitet 

4. Ekonomi

• Nyckeltal som avser KF-mål 3, 5,6  är antingen ej prioriterade eller relevanta 
för nämnden och finns med som information

• Nyckeltal vi följer upp på KF- nivå är kopplade till 12 av FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling.

tisdag den 3 december 2019



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer KF

Styrdokument: Kommunens översiktsplan, näringslivspolicy

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med 
riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Nöjd‐regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning,
(U00402)

66  60 62 2017 70

Nöjd‐inflytande‐index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) kolla om vi har statistik för UN 43  40  40 2017 50
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 72 72 2018 76
Nöjd medborgarindex ‐ kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 65 62 55 2017 66
Minst 85% av vård‐ och omsorgstagarna ska vara nöjda med 
bemötande, trygghet, delaktighet och personalkontinuitet –
Nyckeltalen visas under mål 4.

Vård- och omsorgsnämndens bidrag
• Vård‐ och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
• Vård‐ och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för

planerade insatser.
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende 

lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö.
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i 

lättillgängliga lokaler i samverkan med civilsamhället.

Indikatorer VN



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer KF

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommuner

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 56  55 53 2017 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e‐post 
och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442)kolla om vi har 
statistik 59  80 77 2018 77
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%)  61 53 61 2018 65
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) 89 85 87 2018 90
Minst 85% av vård‐ och omsorgstagarna ska vara nöjda med 
bemötande, trygghet, delaktighet och personalkontinuitet –
Nyckeltalen visas under mål 4.

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Vård‐ och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
• Vård‐ och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för

planerade insatser.
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter,

gemensamhetsytor och yttre miljö.
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga

lokaler i samverkan med civilsamhället.

Indikatorer VN



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer för KF

. 

Styrdokument: Skol‐ och utbildningsprogram 2014 ‐2021

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) 88,4 84 84,8 2018 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) (N15557) 86,8  88 87 2018 89
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102) 5,2  5,1 4,8 2018 5,2
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) (N18409) 82,3 71,8 71,5 2018 83

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun 14,5 14,2 14,1 2018 15

Koppling till Agenda 2030:

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom



Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer KF 
och VN

Styrdokument:  Vård och omsorgsprogram 2017-2025

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 505 3 129 3 209 2017 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐helhetssyn, andel 
nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS‐ brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 77 74 70 2018 85
Brukarbedömning boendestöd SOL‐Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 63 81 66 2017 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel 
nöjda  (%) (U21504) 96 97 98 2019 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Trygghet, andel (%) 
(U21505) 88 86 89 2019 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐ hänsyn till åsikter 
och önskemål, andel (%) (U21463) 85 86 87 2019 85
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 
möter under 14 dagar, medelvärde (U21504) 16 16 16 2019 14

Indikatorer VN

Koppling till Agenda 2030 :

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Vård‐ och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
• Vård‐ och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för

planerade insatser.
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter,

gemensamhetsytor och yttre miljö.
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga

lokaler i samverkan med civilsamhället.



Forts. mål 4 : Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg‐bemötande,
andel nöjda (%) (U23520) 96 94 96 2019 85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg‐ trygghet, andel 
(%) (U23521) 93 89 89 2019 85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg‐ hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) (U23461) 88 80 82 2019 85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för 
personalen, andel (%) (U23480) 88 85 86 2019 85
Brukarbedömning servicebostad LSS – Brukaren får bestämma 
om saker som är viktiga hemma, andel (%) (U28525) 78 82 82 2018 85
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de boende, 
andel (%) (U28112) 100 85 82 2019 100?
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga i 
personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens 
enhetsundersökning LSS U28121 0  61 63 2019 85

Indikatorer VN



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5 0,9 0,6 2018 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

82,4 74,9 71,6 2017 82

Koppling till Agenda 2030:

Indikatorer KF

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

tisdag den 3 december 2019

. 

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning (år)

Målsättning 
eller målvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 72 2018 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16‐74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 12,4 2018 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej

Ja ‐ ‐ 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy

Indikatorer KF



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

560 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 43,8 37,6 21 2018 50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7      6,4 11,7 2018 9,7

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Kvalitetsrevisioner genomförs enligt fastställd plan, årligen och ska visa
godkända resultat.
Mätmetod: Granskningsresultat.
Plan:
• Utveckla samarbetet med andra vårdaktörer avseende patientsäkerhet.
• Uppmärksamma hälsorisker hos personer med funktionsnedsättning.
• Skapa ökad miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare.
• Arbeta aktivt med resultaten från kvalitetsrevisioner.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Indikatorer KF



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen‐Totalindex 
(U00200)egen undersökning 78  79 79 2019 80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
personal‐ och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
ÅR)(N00090) 5,5 6,6 6,7 2018 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) novemberstatistik 13 12 12 2018 10
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.
Plan:
• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.
• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens
behov.
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef.
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning
som krävs för arbetsuppgiften. Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer
VN

Indikatorer KF



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

tisdag den 3 december 2019

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
riket

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden 2 %  1,4 % 0 % 2018 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden. 64 % 66,9% 2018 50 %
Budgetavvikelse i % 0 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Budget ska vara i balans vid årets utgång.
Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertialrapport och årsbokslut.

Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida
personalrekrytering.
• Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott.
• Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och
innovationer.
• Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov.
• Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen
istället för att köpa kostsamma externa platser.
• Planera och säkerställa att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar
framtidens behov.
• Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt.

Indikatorer KF

Indikatorer
VN
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Revidering av Vägledningsdokument avseende biståndshandläggning  
enligt socialtjänstlagen inom Vård och omsorg 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Reviderat förslag till Vägledningsdokument för biståndshandläggning inom Vård och  
omsorg godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård och omsorgsnämndens givna upp-
drag. Revideringen har föregåtts av en gedigen omvärldsbevakning samt har vägledningen 
kompletterats med avgränsningar av insatser i förhållande till skälig levnadsnivå. 
 

Bakgrund 
Vägledningsdokument arbetades fram 2016 och reviderades första gången 2017. Vid genom-
lysningen av verksamheten 2017 framkom behov av ytterligare revidering samt behov av  
processkartläggning. Processkartläggningen visade att vägledningsdokumentet inte ger någon 
styrning avseende frekvens av insats, vilket hänvisas till verkställigheten att avgöra. 
 
2019 års revideringen innehåller därför en tydligare styrning kopplat till skälig levnadsnivå. 
Dokumentet är förkortat och anpassat till huvudsyftet att vara ett verktyg för bistånds-
handläggarna samt att bidra till en likvärdig bedömning av behov. 
 

Ekonomi 
Revideringen innebär att vissa insatser har reglerats i omfattning, för att möta den ekonomiska 
situationen samt en tydligare hänvisning till skäliga levnadsvillkor.  
En likvärdig vård och omsorg oberoende var man bor, är ett tydligt nationellt mål för såväl 
kommunal omsorg som regional sluten- samt öppenvård. 
 
Biståndshandläggare, avdelningschefer samt vård och omsorgschef, har varit delaktiga genom 
inläsning och förslag. 
 
 
Lena Täringskog, Avdelningschef 
Vård och omsorg 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 
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Äldreomsorgens värdegrund  
 
”Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. 
 

Syftet med vägledningen 
 
Syftet med vägledningen är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att 
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på likvärdigt sätt 
oavsett handläggare. 
Vägledningen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis samt 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 
 
Vägledningen gäller aldrig utan undantag, en helhetsbedömning av den enskildes totala 
situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 
 
Till vård- och omsorgsverksamhetens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den 
enskilde att ta emot hjälp eller en insats.  
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov behöver 
hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 
 
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet ska inriktas på att den 
enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. 
  

Prioritering av utredningar och verkställande av insats 
 
Enligt Förvaltningslagen är alla myndigheter skyldiga att utreda ärenden så skyndsamt som 
möjligt. Myndighetsenheten har som målsättning att utredning om särskilt boende ska vara 
klar inom 2 månader och hemtjänst inom 2 veckor. Utredning kan inte alltid inledas 
omedelbart för samtliga inkomna ansökningar. Detsamma gäller verkställande av insatser, 
varför prioritering av ärenden måste ske. Orosanmälan omhändertas dock inom 24 timmar 
och en förhandsbedömning görs av behovet. 
Handläggningstiden kan påverkas av om intyg från annan aktör behöver inhämtas. Om 
handläggningstiden försenas ska handläggaren meddela den sökande samt ange skälet till 
förseningen.  
 
Det är också viktigt att handläggningen vid en myndighet inte medför onödiga kostnader för 
såväl den enskilde som för kommunen. 
Beslutade insatser ska inledas snarast efter beslut, med hänvisning till prioritering enligt 
verkställighetsförteckning. 
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Ansvarsfördelning 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstad skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov 
samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 
 
Biståndshandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser, utformar mål för insatsen och lämnar 
sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet.  
Vård- och omsorgsnämndens utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar 
för att planera, genomföra och följa upp de bedömda behov och mål som finns angivna i 
uppdraget. 
 
 Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om VAD som ska utföras. 
 Utförare ansvarar för HUR utförandet ska ske 

 
Skälig levnadsnivå 
 

Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig 
levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den 
beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon obegränsad frihet att välja tjänster 
oberoende av kostnad. Vad som är skälig levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov. Vad som 
kan anses innefattas i begreppet skälig levnadsnivå definieras fortlöpande i prejudicerande 
domar. 

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga, måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för den 
önskade insatsen i förhållande till andra insatser samt den enskildes önskemål.  
 
Ansökan om bistånd för insatser i ordinärt boende avslås och utökade insatser nekas  i 
ärenden där behovet är omfattande, en skälig livsnivå inte kan tillförsäkras och kostnaderna 
för de sammantagna insatserna för kvarboende i ordinärt boende väsentligen överskrider den 
för särskilt boende/korttidsplats. 
 

Informationsskyldighet 
 
Biståndshandläggarna ska i samband med handläggningen informera om verkställighetens 
krav på tex städmaterial/produkter, behov av eventuell ommöblering vid förändrat 
vårdbehov. Informationen gäller även övriga relevanta samhällstjänster såsom träffpunkter, 
föreningsliv, anhörigstöd, frivilligorganisationer, hushållsnära tjänster samt fixartjänst. 
Informationsskyldigheten omfattar även personer som inte är motiverade att ta emot stöd. 
 

Tidsbegränsning, omprövning samt uppföljning av beslut 
 
Enligt handläggning och dokumentation inom socialtjänsten anses det vara lämpligt att 
tidsbegränsa besluten om behovet av insatserna antas kunna förändras över tid. Däremot 



 

5 

anses det mindre lämpligt att tidsbegränsa andra former av insatser exempelvis beslut om 
särskilt boende. 

 Biståndsbeslut, förutom dem som avser särskilt boende och trygghetslarm över 80 år. 
Övriga beslut tidsbegränsas regelmässigt. 

 Biståndsbesluten ska följas upp i god tid innan de upphör att gälla. 
 I samband med beslut om särskilt boende avslutas insatserna dagverksamhet samt 

kontaktperson. 
 
Gynnande beslut både tidsbegränsade och tillsvidarebeslut, kan som regel inte ändras eller 
återkallas. Från denna huvudregel gäller vissa undantag: 
 

 Säkerhetsskäl – vid fara för den enskildes liv och hälsa, allvarliga arbetsmiljöproblem 
vid verkställighet såsom hot, våld eller att vård- och omsorgstagaren eller anhörig 
omöjliggör att arbetet utförs på ett belastningsergonomiskt rimligt sätt. 
 

 Vilseledande uppgifter – om beslutet tillkommit som en direkt följd av oriktiga 
uppgifter från den sökande eller företrädare. 

 
 Återkallelseförbehåll/omprövningsklausul finns med i beslutet. Det är dock av 

avgörande betydelse hur förbehållet formuleras, se nedan. 
 

 Vid väsentligt ändrade förutsättningar – kan det finnas starka skäl att ändra ett beslut. 
Om behovet väsentligt förändras anses sådana starka skäl föreligga. Det är bara sådana 
förhållanden som beaktas vid det ursprungliga beslutet som kan föranleda beslutet. 

 
 

Kommunens ansvar för invånare  

Bosättningskommunen 
 

Med bosättningskommun i 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen (Sol) menas där personen är 
stadigvarande bosatt eller annan kommun som den enskilde har starkast anknytning till  
kommunen.  
Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser för enskilda, oavsett 
om hen vistas i annan kommun tillfälligt eller under en längre tid. Det kan till exempel vara 
om man vistas i sin sommarstuga under olika perioder under året. 
 
Vistelsekommunen 
 
Personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under kortare tid i en annan kommun 
till exempel vid en semestervistelse. 
Vistelsekommunen har på begäran av bosättningskommunen att bistå med utredning i vissa 
fall. Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för verkställighet enligt 
socialtjänstlagen enligt den ersättningsnivån som bosättningskommunen tillämpar och anger. 
För anvisning kring process och tillämpning av rutiner se process och tillhörande rutiner. 
 
Båstad kommun bistår inte med prövning av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för personer som vistas i kommunen under olika perioder av året.  
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Ansökan om bistånd inför flytt till annan kommun 

En person som önskar flytta till annan kommun och till följd av ålderdom, 
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av vård- och 
omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen bistår 
med behövliga insatser, får hos den kommunen enligt 2 kap. 8 § socialtjänstlagen, ansöka om 
sådana insatser. 

En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i kommunen. Det 
förhållandet att den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen, får inte beaktas vid 
bedömning av ansökan. På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att 
bistå med den utredning som kan behövas för bedömning av ansökan. En prövning ska först 
göras om personen tillhör dem med rätt att söka bistånd i annan kommun. Om så är fallet görs 
sen sedvanlig biståndsbedömning i enlighet med inflyttningskommunens riktlinjer. Om den 
enskilde inte uppfyller kriterierna görs ett avslag där motiveringen framgår.  

 

Asylsökande 

Enligt lagen av mottagande av asylsökande, har asylsökande inte rätt till insatser enligt 
socialtjänstlagen § 1. Personer som omfattas av denna lag hänvisas till den anläggning där 
personen är inskriven. 

 

Kommunens ansvar för EU/EES medborgare 

Rätt till fri rörlighet inom unionen samt rätten till likabehandling är två grundläggande 
rättigheter i EU-rätten. Det så kallade rörlighetsdirektivet innehåller bestämmelser om rätten 
till inresa och vistelse i andra medlemsstater för samtliga EU-medborgare. 

Rätten till likabehandling innebär att EU/EES medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i 
Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner precis som svenska 
medborgare. Rätten till likabehandling vid ansökan om bistånd är inte lika långtgående för 
alla EU/EES medborgare. 

För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES medborgare eller 
familjemedlem som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige, har rätt till bistånd på samma villkor 
som svenska medborgare. 

 

Nordiska medborgare 

I den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster, finns bestämmelser som 
påverkar de nordiska ländernas lagstiftning. 

Medborgare i ett nordiskt land som lagligen vistas  tillfälligt eller är lagligen bosatt i ett annat 
nordiskt land, ska likställas med landets egna medborgare när landet tillämpar lagar som 
omfattas av konventionen. 

Likställighet gäller för allt socialt bistånd och tjänster. 

 

Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands 

När en person som ansöker om bistånd vistas utom landets gränser utan att vara bosatt 
utanför landets gränser, har högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det inte betyder att 
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hemkommunerna är fria från ansvar (RÅ 1987 ref 174). 

Akut nödsituation 

Personer som inte bedöms ha en hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har bara rätt till 
bistånd för en akut vårdsituation som inte går att avhjälpa på annat sätt. Vad som är 
nödvändig hjälp för att avhjälpa den akuta nödsituationen bedöms i varje enskilt fall. 
 
Anhörigs ansvar 
 
Makepar/partnerskap 
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 4 § står att 
makar ska fördela sysslor mellan sig (Äktenskapsbalk 1987:230). 
 
Ett makepar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene av ett makepar har nedsatt förmåga. Detta 
innebär att om ett makepar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska båda beviljas 
insatser efter två separata utredningar.  
 
Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. Detta 
innefattar bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien samt toalettbesök. 
 
Sambor- 
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker att "när det 
i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under 
äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt 
första stycket", det vill säga "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 
parförhållande och har gemensamt hushåll". 
 
I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, hänvisas parterna att 
omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också medföra att parterna får göra 
olika saker för att tillgodose hushållssysslorna i det gemensamma hemmet. 
 
Gemensamt hushåll 
 
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp (inom 
familjen). Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad 
man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om det 
handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det finns hemmavarande barn över 18 
år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning förekommer normalt inte. 
 
I biståndsbedömningen ska handläggaren beakta om det finns hushållsgemenskap. Detta 
begrepp reglerar närstående makar/sambos ömsesidiga skyldighet att bidra till familjens 
underhåll. Med hushållsgemenskap menas att två eller flera personer stadigvarande bor i 
samma bostad 
 
Till familjens underhåll räknas vad som krävs för den gemensamma hushållningen. Den 
gemensamma hushållningen innefattar de sysslor som normalt utförs i ett hem såsom 
städning, matlagning, tvätt, inköp m.m. Däremot anses inte mera omfattande 
omvårdnadsinsatser ligga inom vad man normalt bistår varandra med inom en familj. I ett 
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hem där ena maken på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan utföra vissa 
sysslor får det ankomma på den andra maken att utföra dem. 

 
Bistånd i ordinärt boende 

 
Hemtjänst 
 
Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i ordinärt boende och 
innefattar även sociala insatser och matdistribution. Utgångspunkten ska alltid vara den 
enskildes integritet och självbestämmande. 
 
 Personlig omvårdnad - syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde för att 

tillgodose dennes grundläggande behov. De handlar om praktiska insatser som t ex förflyttning 

eller personlig hygien såväl som psykologiska och sociala insatser. 

 Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och matdistribution. 

 
Hemtjänst kan utföras under dygnets alla timmar i form av punktinsatser, som kan vara täta 
och återkommande. Det är i regel inte möjligt att bevilja hemtjänst dygnet runt, i 
extremsituationer kan detta behov uppstå som en extraordinär insats. Denna insats följs 
dagligen upp i väntan på en mer lämplig insats. 
När behovet av hemtjänst samt digitala lösningar, växelvård, dagvård samt övriga insatser 
överstiger 100 timmar per månad, bör en dialog och ett motivationsarbete inledas med den 
enskilde och anhöriga att ansöka om särskilt boende. 
 
Behov av hemtjänst föreligger om den enskilde: 

 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och behovet ej kan 
tillgodoses på annat sätt 

Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde:  

 Själv kan utföra insats  

 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne  

 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser  

 Har rätt till insats genom annan huvudman  

 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett 

Vård i livets slutskede 

Vid palliativ vård i livets slutskede kan tillsyn och omvårdnad beviljas i längre sammanhängande och 
tätt återkommande tidsperioder. Bekräftelse om att det rör sig om vård i livets slutskede ska inhämtas 
av läkare eller sjuksköterska. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen. 

Detta ska inte förväxlas med vård i livets slut där det finns en medicinsk bedömning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen att det finns ett behov av extra stöd. 
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Personlig omvårdnad 
 

Enligt Socialstyrelsens termbank avser personlig omvårdnad de insatser som behövs utöver 
service, för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Personlig omvårdnad kan 
innebära stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, 
egenvård eller andra insatser för att den enskilde ska känna sig trygg i det egna hemmet.  

Personlig hygien 

Den enskilde behöver stöd eller hjälp med personlig hygien. Insatsen avser daglig personlig 
hygien inklusive toalettbesök. I personlig hygien ingår hjälp med dusch samt hårvård, enklare 
nagelvård, insmörjning av mjukgörande kräm, rakning, munvård och hel avtvättning.  
Hjälp med dusch eller helavtvättning beviljas i regel en till tre gånger per vecka, kan utföras 
oftare vid särskilda behov, exempelvis vid inkontinens eller av medicinska skäl. I insatsen 
ingår upptorkning och iordningställande av badrum/hygien- utrymmen.  
I insatsen ingår vid behov även enklare avtorkning glasögon, hörapparat och personliga 
hjälpmedel såsom rollator, rullstol och vårdsäng. 

Det kan även handla om situationer där psykisk funktionsnedsättning eller kognitiv svikt 
försvagar den egna initiativförmågan.  

Gångträning, smörjning av kroppsdel, stödstrumpor, medicindelning beviljas inte enligt 
socialtjänstlagen, om inte egenvårdsintyg har utfärdats av legitimerad personal. I annat fall är 
det hälso- och sjukvårdslagen som gäller. 

För att verkställighet ska utföras av hälso- och sjukvårdsinsatser krävs en 
delegering/instruktion från hemsjukvården. Sådana insatser omfattas inte av biståndsbeslut 
enligt socialtjänstlagen. 

På- och avklädning  

På- och avklädning beviljas i regel morgon och kväll. Det behöver inte alltid innebära total 
hjälp med alla kläder utan även delvis eller bara med enstaka plagg. Hjälpen kan även 
innebära endast stöd eller muntlig guidning/vägledning i samband med på- och avklädning. 

Förflyttning 
 
Insatsen är ett samlingsbegrepp och innebär bl.a. stöd för ändrad- eller bibehållande av 
kroppsställning, användning av transportmedel, förflyttning via hjälpmedel, lyft- och bärhjälp 
och förflyttning inomhus. Frekvens utifrån individuellt behov.  

Måltider  

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål/nattmål. Hjälpen avser 
stöd före, under och efter aktuella måltider. Insatsen kan innefatta uppvärmning och enklare 
tillagning av mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden och diskning.   

Behovet av stöd med att få lagad mat tillgodoses i första hand genom matdistribution. I 
rehabiliterande syfte och vid undernäring kan under tidsbegränsad period enklare måltid 
tillagas. Insatsen utförs inte för andra personer i hushållet.  
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Måltidsstöd 

Exempel på stöd vid matsituation är hjälp att inta mat, sällskap under hela eller del av 
måltiden för att stimulera lusten att äta. 

Tillsyn dag 
 

Insatsen tillsyn kan beviljas om inte trygghet kan tillgodoses via trygghetslarm. Tillsyn kan 
beviljas när inte finns behov av någon annan insats av personal vid tillfället. 
Tillsyn dag kan beviljas genom fysiskt besök hemma hos den enskilde. 
 
Av biståndsbeslutet framgår antalet tillsynsbesök per dag, som tillkommer utöver eventuella 
andra planerade besök 
 
Tillsyn natt 
 

I bedömningen av trygghetskamera ska behov av besök av annan orsak än tillsyn under 
natten vägas in. Valet av tillsyn via trygghetskamera alternativt tillsyn genom fysiskt besök 
görs i samråd med den enskilde. 
I samråd med den enskilde kommer verkställigheten i genomförandeplan överens  om 
frekvens/tider för tillsyn. Om den enskilde inte syns vid den digitala tillsynen, så kommer den 
att upprepas. Om den enskilde fortsättningsvis inte syns via kameran eller svarar i telefon, så 
kommer ett fysiskt besök omgående göras av nattpatrull.  
 
Egenvård  
 

Egenvård innebär att den enskilde har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsats men på grund av 
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen. Exempel på egenvård är intag av 
medicin, smörjning och att ta olika typer av droppar.  Uppgifter som förutsätter mer 
omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska är att 
hänföra till sjukvård oavsett vem som utför uppgiften.  
Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om när, vad och hur uppgiften ska utföras. 

Det är legitimerad personal vid primärvård som bedömer, beslutar och följer upp om den 
enskildes behov är egenvård. En ansökan om bistånd för egenvård ska därför åtföljas av ett 
intyg från legitimerad personal. Handläggare beslutar om det föreligger rätt till bistånd om att 
få hjälp med insatsen. Hemtjänstpersonalen kan bistå med till exempel ögondroppar eller på- 
och avtagning av stödstrumpor på samma sätt som man bistår med andra sysslor som den 
enskilde inte klarar att utföra. 

Trygghetsringning 
 

Den enskilde har på grund av känsla av otrygghet behov av regelbunden telefonkontakt med 
hemtjänstpersonal. Trygghetsringning kan även beviljas för påminnelse av olika dagliga aktiviteter 
såsom läkemedelsintag, måltider samt att tillförsäkra att den enskilde mår bra.  

Social samvaro 
 

Den enskilde kan p.g.a. funktionsnedsättning eller ensamhet och isolering inte själv tillgodose 
sitt behov av samvaro och social kontakt. Den som bor tillsammans med annan eller har god 
och kontinuerlig kontakt med anhöriga/vänner, bör i normalfallet anses har fått sitt behov  
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av social samvaro tillgodosett genom dessa kontakter.  

Den planerade tiden används utifrån den enskildes behov och önskemål. Det kan handla om 
en pratstund, hjälp att läsa tidningen, stöd att kontakta vänner/anhöriga eller liknande. 
Insatsen syftar till att främja och bibehålla fysisk/psykisk välmående. I bedömningen tas 
hänsyn till om behovet kan tillgodoses genom frivilligorganisationer, närliggande 
mötesplatser och den enskildes sociala nätverk.  
 
Social samvaro kan inte kombineras med insatser som kontaktperson eller ledsagning och 
beviljas 1 gång per vecka eller högst 6 timmar/månad. 
 
Utevistelse/promenad 
 
Promenader beviljas då den enskilde saknar förmåga att gå ut på egen hand. Insatsen innebär 
t.ex. att gå en promenad. Promenad kan även tillgodoses i samband med gemensam 
handling/inköp med personal. Utevistelse kan även innebära vistelse på 
balkong/altan/trädgård. Promenad innefattar att ta på och av sig ytterkläder, ta sig ut ur 
bostaden samt promenera med eller utan hjälpmedel/stöd. 

Utevistelse kan beviljas upp till två gånger per vecka. Vid påvisat behov kan ytterligare 
promenader beviljas. 
 
Ledsagning 
 
Ledsagning innebär stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som tex. 
matservering, föreningsaktivitet/träffpunkt. Ledsagning innebär inte hjälp och stöd under 
aktiviteten, om behov av sådant föreligger kan ansökan om hemtjänst göras.  
Insatsen kan sökas som en regelbunden eller tillfällig insats. 
 
Ledsagning till sociala och kulturella aktiviteter kan beviljas med högst 6 timmar per månad. 
Om ansökan rör ledsagning till och från regelbundna ofta förekommande aktiviteter görs en 
individuell bedömning. 
 
Insatsen beviljas inte om den kan utföras med stöd av den service som chaufför och/eller 
befintlig personal från annan vårdgivare har ansvar att utföra i dess uppdrag tex. färdtjänst 
och sjukresor (Skånetrafiken/Region Skåne).Om ovanstående inte är tillämpbart så sker en 
individuell bedömning dock begränsat till 3 tillfällen per månad.  

Kontaktperson 

En kontaktperson syftar till att utgöra ett stöd för den enskilde i personliga angelägenheter av 
enklare karaktär samt bryta den enskildes isolering. Insatsen är ett icke professionellt stöd 
som ges av en medmänniska som är lämplig för uppgiften. 

Personer som har en nedsatt funktionsförmåga, har ett mycket begränsat socialt nätverk och 
därmed riskerar isolering.  

Insatsen beviljas först när behovet av social stimulans inte kan tillgodoses genom befintligt 
kontaktnät, frivilligorganisationer, föreningsliv, ledsagning samt övriga sociala aktiviteter 
som finns att tillgå i närområdet. 
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När en person har beviljats vård- och omsorgsboende bör en plan för hur kontaktpersonen 
successivt kan avvecklas upprättas tillsammans med den enskilde, om inte synnerliga skäl 
föreligger. 
Insatsen kan beviljas vid ett tillfälle per vecka om inte synnerliga skäl föreligger. 
 

 

Serviceinsatser i ordinärt boende 
 
Städning 
 
Enligt socialstyrelsens termbank avser service, skötsel av bostaden, inköp/post och 
bankärenden, tillredning eller uppvärmning av matdistribution. Städning beviljas inte då den 
enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra städningen.  

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka men kan av särskilda skäl direkt kopplade till 
hygien eller dokumenterade hälsoskäl utföras oftare.  

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). I vissa fall kan rengöring av hjälpmedel ingå i 
insatsen. Fönsterputsning utförs i den del av bostaden som omfattas av beslut om städning. 
Fönsterputsningen sker ut- och invändigt, en till två gånger per år. Denna insats ska rymmas 
inom befintligt beslut om städning. Insatsen begränsas till att endast gälla inåtgående fönster.    
 
För sammanboende kan städning av två sovrum beviljas förutsatt att även den andre parten 
är beviljad insatsen städ. Den enskilde ska tillhandahålla rengöringsmedel och övrig 
städutrustning enligt kommunens riktlinjer. 
 
Städningen omfattar normalt damning/avtorkning, dammsugning och våttorkning av golv. 
Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ska rymmas inom 
den beviljade tiden. Husdjur i bostaden är inte ett skäl för mer frekvent städning. 
I hemtjänstens uppdrag ingår inte arbete i trädgård, högtidspyntning, putsning av silver, 
kristallkronor och dylikt, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, snöskottning eller städning som föranleds av annan 
hemmavarande vuxen. Vid behov av storstädning eller sanering hänvisas till städfirma. 
 

Tvätt/klädvård 
 

Insatsen beviljas i normalfallet varannan vecka och omfattar maskintvätt av gångkläder samt 
sänglinne och handdukar. För- och efterarbete till exempel klädvård, samt att lägga in tvätten 
i skåp ingår. Även strykning av enstaka plagg ingår.  

Bistånd beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån speciella behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har ett större behov av 
insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar eller 
liknande.  

Tvätt- och torkmöjligheter bör finnas i angränsning till bostaden. Tvättning av mattor och 
större gardinuppsättningar utförs inte. Insatsen innefattar inte mangling. 
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Hushållssysslor  
 

Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom diskning, bäddning,     
avtorkning, blomvattning och sophantering. Hjälp till att bära in ved beviljas inte. 

Frekvens anges i beslut. 

Husdjur 
 
Omsorg om husdjur beviljas normalt inte. Den som har en funktionsnedsättning som 
berättigar till ledarhund t.ex. synskadade, har rätt till att få visst stöd till ledarhund. 
 

Inköp och ärenden 
 

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga har rätt till stöd med införskaffande av mat 
och förbrukningsvaror. Inköp av dagligvaror beviljas vid ett tillfälle per vecka och 
grundregeln är att inköp sker via elektronisk beställning och undantagsvis i närliggande butik 
när elektronisk beställning inte är möjlig.   

I insatsen kan hjälp ingå med att skriva inköpslista samt uppackning av varor. Insatsen 
omfattar inte möjlighet att följa med till butik. Övriga inköp såsom apotek- och postärenden 
utförs högst två tillfällen per månad företrädesvis dagtid på vardagar.  

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt apoteksvaror.  

Matdistribution 

För att beviljas matdistribution ska det finnas ett regelbundet/kontinuerligt behov av 
insatsen. Insatsen beviljas inte för enstaka tillfällen, men kan beviljas vid behov några dagar 
efter exempelvis hemgång från slutenvård.  

Behovet ska i övrigt uppgå till minst 14 dagar per månad och beviljas som helt eller halvt 
matabonnemang. Tidsbegränsat beslut tillämpas. Besök på restaurang/hämtning av mat från 
restaurang beviljas endast i undantagsfall i samband med vård i livets slutskede.  

Trygghetslarm 

För personer 80 år och äldre sker ingen biståndsbedömning. Personen beställer via e-tjänst 
och får sedan trygghetslarm installerat via Trygg omsorg inom 14 dagar. Vid akut behov kan 
installation ske nästkommande vardag. 

Trygghetslarm för personer under 80 år föranleds av en biståndsbedömning och 
tidsbegränsas. 

Behov föreligger om den enskilde har funktionsnedsättning som försvårar att påkalla hjälp 
vid akuta situationer, känner oro, upplever otrygghet i livssituationen och/eller är i behov av 
kontinuerlig tillsyn och har ökad fallrisk. 

Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den enskilde eller närstående har förmåga att 
hantera larmet, kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till larmhanteringen. 
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Korttidsvård 

Korttidsvård utgör en viktig stödinsats för enskilda i ordinärt boende och kan vara ett 
komplement, antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. För den enskilde och för 
många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till korttidsvård vara en trygghet 
och en förutsättning för kvarboende. Korttidsvård kan också vara aktuellt under tiden en 
utredning av den enskildes framtida omvårdnadsbehov och omvårdnadsform pågår.     

Korttidsvård kan beviljas vid en eller flera nedan uppräknade behov eller situationer: 

 Vid utskrivning från slutenvård där bedömningen är att personens behov är allt för 
omfattande för att tillgodoses i hemmet med stöd av mottagningsteamet 

 När hemsituationen inte fungerar pga av tillfällig eller långvarig sjukdomssvikt eller 
svikt hos anhörig. Innan korttidsvård diskuteras ska alltid möjlighet till 
utredning/kartläggning samt rehabilitering genom mottagningsteamet 
övervägas 

 När det föreligger behov av omvårdnad i livets slutskede, som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende 

 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs.  

 När det föreligger svåra sociala problem eller missförhållanden i hemmet 

 Återhämtning/mobilisering  

En vistelse på korttidsboende ska i normalfallet vara högst 2 veckor, uppföljning ska ske 
innan denna tid har gått. I utredningen ska datum för uppföljning/omprövning av beslut 
och/eller målet med insatsen dokumenteras. I de fall det finns beslut om vård- och 
omsorgsboende och detta kan verkställas upphör korttidsplatsen. 

Korttidsboende beviljas inte enbart på grund av bostadsproblematik, t.ex. stambyte, 
renovering eller bristande tillgänglighet.  

 

Stöd till anhöriga   

Enligt 5 kap § 10 Socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsnämnd erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk.  Begreppet 
närstående är den person som vårdas. Anhörig är den som stödjer och vårdar den närstående.  

Utgångspunkt för biståndsbedömning är den som vårdas och den anhöriges behov av 
avlastning i omvårdnadsarbetet. Det är den som vårdas som får beslut om insatsen. 

Avlösning 
 

Avlösning kan beviljas när en anhörig är i behov av ledighet för tex. återhämtning, för att 
uträtta ärenden eller delta i aktiviteter. Insatsen innebär ett tillfälligt övertagande av den 
anhöriges omsorg. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll vårdar en närstående i 
hemmet. Avlösningen kan beviljas med högst 20 timmar per månad, avlösartimmar kan inte 
sparas. 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

Den enskilde är i behov av regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen utifrån kognitiv svikt. 

Dagverksamhet beviljas till personer som bor i ordinärt boende, som har en demensdiagnos 
eller liknande kognitiva svårigheter. 

Den enskildes behov avgör omfattningen. Det är väsentligt att dagverksamhet beviljas i ett 
relativt tidigt skede, så den enskilde ska kunna delta aktivt i verksamheten.  

Transporter till och från verksamheten ingår ej, den enskilde ombesörjer egen transport. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan beviljas med högst 4 dagar per vecka. 
För personer där anhörig förvärvsarbetar kan insatsen beviljas med 5 dagar per vecka. 

Insatsen beviljas inte för person som bor på vård- och omsorgboende. 
 

Växelvård 
 

Enskilda i ordinärt boende med omvårdnadsbehov får omsorg och stöd av en anhörig som har 
behov av längre, sammanhängande avlösning eller när den sökande har återkommande behov 
av planerad korttidsvård.  Den anhörige behöver avlastas i omvårdnadsarbetet samt behöver 
tid för återhämtning. 

Växelboende är en regelbunden återkommande insats där en person i ordinärt boende vistas 
på korttidsboende under en planerad tid. Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att 
kunna bo kvar hemma. 

Behov av växelvårdsplats föreligger om den enskilde: 

 har ett omfattande behov av omsorg, omvårdnad och tillsyn där anhörig behöver avlastas 
från vård- och omvårdnadsarbete 

  är i behov av regelbundet återkommande planerad korttidsvård för att avlasta 
hemsituationen i ordinärt boende  

Växelvård beviljas maximalt fjorton dagar per månad, omfattningen framgår i beslutet. 
Om behovet av växelvård överstiger 14 dagar, ska diskussion initieras kring andra möjliga 
lösningar t ex utökad hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. För personer med 
demenssjukdom ska möjlighet att få behov av avlastning tillgodosett genom dagvård samt 
utökad hemtjänst övervägas i första hand. 

 
Vård- och omsorgsboende  
 
Vård- och omsorgsboende är en boendeform för äldre personer med behov av särskilt stöd 
och omvårdnad.  För att personer med demenssjukdom ska erhålla vård- och omsorgsboende 
med demensinriktning, krävs att läkare fastslagit demensdiagnos.  

Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas bostad i ett vård- 
och omsorgsboende. Den enskildes omvårdnadsbehov är varaktigt och stort över hela dygnet 
och/eller kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. Den enskilde upplever en så stor 
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otrygghet, ensamhet, oroskänsla i sitt ordinära boende, så att välbefinnandet hotas. Den 
enskilde kan även vara en fara för sig själv. 

Den enskilde har rätt att i samband med ansökan ange önskemål om specifikt boende. Detta 
önskemål ska beaktas så långt möjligt. I grunden kan dock inte den enskildes önskemål om ett 
specifikt boende vara avgörande, utan behovet av vård- och omsorgsboende. Den enskilde 
kan därför inte tacka nej till mer än ett erbjudande om boende. När den enskilde tackar nej till 
erbjudet boende mer än en gång, tar handläggaren kontakt med den enskilde eller företrädare 
för att diskutera anledningen till detta. Kontakten ska klargöra om behov av vård- och 
omsorgsboende kvarstår eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt.     

I de fall personen vistas på korttid och tackar nej till erbjudande om vård- och omsorgsboende 
upphör korttidsbeslutet och personen får återgå till sin bostad.   

Visar det sig inte möjligt att verkställa beslutet inom tre månader ska skälen till detta noga 
dokumenteras. Tackar den enskilde nej till erbjudande från kommunen ska även detta och 
orsakerna därtill dokumenteras.  

Rätten till bistånd i form av vård- och omsorgsboende grundar sig på en helhetsbedömning, 
där den enskildes situation och möjligheter ska vägas med fysiska, sociala, psykiska, 
medicinska och existentiella behov.  Ålder i sig är inget kriterium, men beaktas i den samlade 
bedömningen. 

Om den enskilde av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, 
saknar bostad alternativt behöver annan bostad, ska i första hand möjlighet till 
bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. Att den enskilde avvecklar sin 
bostad och i samband med detta ansöker om vård- och omsorgsboende, är inte ett kriterium 
för att beviljas boende. 

Parboende 
 

I de fall en make, sambo eller registrerade partner är i behov av boende i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med skälig levnadsnivå förstås att 
båda bereds plats i samma boende om de begär det. Med samma boende har Socialstyrelsen 
definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom samma boende. I Båstads 
kommun används benämningen makar men i likhet med den parboendegaranti som regleras i 
socialtjänstförordningen avses här makar, sambos eller registrerade partners.  
 
Rätten innebär att båda makarna ska beredas plats, även om endast en har ett vårdbehov som 
föranlett ett beslut om boende. Person som ansöker om boende alternativt har beviljats vård- 
och omsorgsboende, kan ansöka om parboende för sin make/maka/partner och beslut ska då 
fattas enligt SoL 4:2. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har 
bott tillsammans.   
Om make/maka som har rätt till vård- och omsorgsboende avlider och kvarvarande 
make/maka då inte uppfyller kriterierna så överförs inte kontraktet för lägenheten. 
Konsekvenserna av det är att hyresvärden (kommunen) måste erbjuda en annan lägenhet 
som anses likvärdig.  
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Datum: 2019-12-03 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000152/2019-700 

 
 

Hyror i bostad med särskild service enligt LSS 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Hyrestak införs från och med 2020-01-01. 

2. Hyrestaket fastställs till 7 000 kr per månad. 
3. Den ökade kostnaden tas inom verksamhetens egna tilldelade ram. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg bedömer att införandet av ett hyrestak är det alternativ som ger mest nytta 
för vård- och omsorgstagaren och kommunen. Systemet är enkelt och rättssäkert för den  
enskilde och billigt att administrera för kommunen. Hyrestaket har minst påverkan på andra 
försäkringar och bidrag. Hyrestaket är vidare förutsägbart och inte stigmatiserande för  
vård- och omsorgstagaren. Kostnaden för själva subventionen är, som utredningen visar,  
likvärdig för hyrestak och bostadsbidrag, det handlar om vilken nivå man sätter förbehålls-
beloppet eller hyrestaket till.  
 
Vård och omsorg anser att hyrestaket ska införas från och med 2020-01-01 och fastställas till  
7 000 kr per månad. Förslaget innebär att kostnaderna beräknas öka med 101 040 kr per år. 
 
 
 
Ingrid Pettersson 
T f Vård- och omsorgschef 
 
 
Åsa Teveldal    Lena Täringskog 
Avdelningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning gällande hyror i bostad med särskild service enligt LSS 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 
Enhetscheferna inom Stöd och omsorg 
Myndighetsenheten 
Ekonomiavdelningen 



 

1 
 

 
 
 
      

       
 
 
Hyror i bostad med särskild service enligt LSS 

 
Bakgrund 
Målet för den svenska funktionshinderpolitiken är ett samhälle där människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället. Levnadsvillkoren ska vara jämlika för 

personer med funktionsnedsättning och funktionshinderpolitiken ska undanröja hinder för full 

delaktighet i samhället, förebygga och bekämpa diskriminering samt skapa förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. De nationella målen för funktionshinderpolitiken vilar ytterst 

på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till att 

säkerställa alla mänskliga rättigheter för alla personer med funktionshinder. 

 

I Sverige utförs en stor del av funktionshinderpolitiken av kommunerna. Den viktigaste lagen som styr 

kommunernas arbete för personer med funktionsnedsättning är lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Det är en rättighetslag med tio olika insatser som den 

enskilde har rätt till under vissa omständigheter. Syftet med LSS är att garantera personer med 

omfattande och varaktiga funktionshinder en starkare ställning i samhället och möjlighet att leva 

självständiga liv. Insatserna enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. 

 

Tillgången till en egen bostad har i flera sammanhang lyfts fram som ett av de viktigaste områdena för 

att garantera personer med funktionsnedsättning självständighet och delaktighet 
 

Sammanfattning  

Kommunerna i Sverige kan antingen ta ut avgift eller hyra från brukarna på LSS-boenden. En 
majoritet av kommuner tar ut hyra från sina brukare på LSS-boende. Socialstyrelsen gjorde en 
kartläggning år 2005, som visade att hela 96 procent av de svarande kommunerna i Sverige hyr 
ut sina LSS-bostäder. 
 
Enligt förarbetena till LSS-lagstiftningen är en viktig princip att den enskilde inte ska ha 
merkostnader på grund av sitt funktionshinder. Utgångspunkten ska vara att omfattande 
stödbehov inte ska medföra en lägre levnadsstandard. Som grundregel är de särskilda insatserna 
i princip avgiftsfria för den enskilde, men kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Kommunen måste säkerställa att den enskilde 
tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov. Vid ett normalt hyresförhållande är 
hyreslagens regler överordnade LSS, vilket innebär att lägenhetens bruksvärde, det vill säga dess 
praktiska värde ur hyresgästens synvinkel, styr hyresnivån. Någon hänsyn kan således inte tas 
till att den enskilde ska ha tillräckliga medel kvar för sin försörjning när hyran sätts. Detta har 
prövats i Regeringsrätten, som i en dom från 2005 slagit fast att kommunen även har rätt att 
belasta den enskilde hyresgästen på LSS-boende med hyra för gemensamhetsanläggningar. 
 
Personer som beviljas bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har en 
funktionsnedsättning som i de flesta fall innebär att deras inkomst består av aktivitetsersättning 
eller sjukersättning från Försäkringskassan. Eftersom vård- och omsorgstagarna sällan har 
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förvärvsarbetat tidigare i livet ligger ersättningarna från socialförsäkringen på grundbeloppen. 
Vård- och omsorgstagarna har ofta höga hyreskostnader då funktionsnedsättningen kan kräva  
 
större ytor och gemensamhetsutrymmen. Vård och omsorgstagarna har även begränsade 
möjligheter att välja ett billigare boende på en bostadsmarknad.  
 
LSS-kommitténs utredning från 2008 visar att en fjärdedel av kommunerna som tar ut hyra för 
sina LSS-boenden också tillämpar ett så kallat förbehållsbelopp för att de boende ska få medel 
över efter hyran. Ett förbehållsbelopp fungerar som ett minimibelopp som brukaren ska ha kvar 
till sin försörjning efter att hyra och skatt betalats. Når den enskilde inte upp till 
förbehållsbeloppet kan hen vara berättigad till bidrag från kommunen. Dessa förbehållsbelopp 
har dock varierat i storlek. LSS-kommittén föreslog att regeringen skyndsamt borde utreda hur 
den som beviljats LSS-boende inte ska få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till 
följd av hyressättningen. Någon sådan utredning har emellertid inte presenterats och det saknas 
helt nationella direktiv för hur frågan ska lösas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde 
en kartläggning år 2013 över kommunernas hyressättning av LSS-boenden. Den visade att 
medan vissa kommuner väljer att subventionera hyran genom individuell eller generell 
prövning, hänvisar andra kommuner vård och omsorgstagarna att söka försörjningsstöd. SKL 
vände sig starkt mot att personer med behov av denna typ av boende ska ansöka om 
försörjningsstöd och förespråkade istället en höjning av Försäkringskassans bostadstillägg. 

 
Omvärldsbevakning 
För att hitta en modell som passar Båstads kommun är det av intresse att följa upp hur andra 
kommuner löst frågan. Vissa kommuner har i dagsläget ingen subvention av hyreskostnaderna 
på sina LSS-boenden och vissa kommuner tillämpar ett hyrestak och några kommuner använder 
ett förbehållsbelopp tillsammans med ett kommunalt bostadsbidrag. 

 
Nuläget i Båstad 
I Båstads kommun finns det för närvarande två gruppbostäder och en servicebostad. Totalt är 
det 22 lägenheter och det handlar i princip uteslutande om ensamhushåll. Månadshyrorna 
varierar mellan 4 783—8 384 kr/månad. En förklaring till skillnader i hyrorna är att man i 
verksamheten på Ängens servicebostad under 2017 installerade sprinklersystem för brand och i 
samband med detta höjde respektive hyresgästs hyra med cirka 2 000 kr/månad.  Båstads 
kommun står för driften av samtliga tre LSS-boenden och Båstadhem äger samtliga lägenheter. 
Hyrorna för LSS-lägenheterna räknas årligen upp med samma procentsats som kommunens 
övriga lägenheter inom allmännyttan. Båstads kommun tillämpar ingen generell subvention av 
hyrorna på bostäder med särskild service.  
 
I Båstads kommun finns det två gruppbostäder, Myllefallet med fem lägenheter (tre lägenheter 
används som gruppbostad och två lägenheter är annan särskilt anpassad bostad med personlig 
assistans) och Aromagården med fem lägenheter. Det finns en servicebostad med 12 lägenheter. 
Samtliga vård och omsorgstagare får sin försörjning från socialförsäkringen i form av sjuk- och 
aktivitetsersättning samt bostadstillägg.   
 
Aktivitetsersättning/Sjukersättning 
Aktivitetsersättning är mycket lik sjukersättning och betalas ut till personer mellan 19 – 30 år. 
Aktivitetsersättningen kan beviljas i ett till tre år beroende på hur länge personens 
arbetsförmåga är nedsatt. Sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som på 
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning gör att man aldrig kommer att kunna arbeta 
varken nu eller i framtiden.  Sjukersättningens storlek är beroende på vilka inkomster den 
enskilde tidigare haft. För personer som aldrig arbetat eller haft låga inkomster utgår ett 
garantibelopp mellan 8 000—10 000 kr/månad före skatt beroende på ålder.  
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Bostadstillägg (skattefritt) 
Den som får sjuk- eller aktivitetsersättning, har en låg inkomst och utgifter för sitt boende kan få 
bostadstillägg. Storleken på bostadstillägget beror på hur stora inkomster den enskilde har samt 
hur mycket hen betalar för sin bostad. Som mest kan den enskilde få 96 procent av 
boendekostnaden upp till 5 000 kr och 70 procent av bostadskostnaden mellan 5000 och 5 600 
kr. Det motsvarar 5 220 kr/månad för 2019. 
 
Förslag inför 2020 
Regeringen har lagt ett förslag från och med 2020 om att taket i bostadstillägget höjs från 5 600 
kr till 7 000 kr för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. 
 

Analys och bedömning 
Tre huvudtyper av handlingsalternativ har identifierats; 
 

1. Nuvarande system behålls, ingen hyressubvention införs. Om den enskilde, efter att 
betalat hyra, inte har tillräckliga medel för personliga utgifter är risken stor att hen blir 
beroende av ekonomiskt stöd från anhöriga eller hänvisas till att ansöka om 
försörjningsstöd. 

 
2. Ett generellt hyrestak för samtliga LSS-boenden i Båstads kommun införs. 

 
3. Ett kommunalt bostadsbidrag införs i Båstads kommun som kan sökas av vård- och 

omsorgstagare på LSS-boende. Bidrag lämnas till vård och omsorgstagare som efter hyra 
och skatt inte når upp till ett fastställt förbehållsbelopp. 
 

De tre alternativen kommer i följande avsnitt att analyseras utifrån deras nytta för vård- och 
omsorgstagaren, kostnader för Båstads kommun, eventuella juridiska hinder, 
samordningseffekter med andra försäkringar och bidrag samt om lösningarna bedöms som 
legitima och rättvisa. 
 

1. Nuvarande system behålls 
Åtta personer som bor på LSS-boende har en hyreskostnad på 7000 kr eller mer. Om 
utbyggnaden av nya LSS-boenden går som planerat kommer det inom ett par års tid att finnas 
ytterligare lägenheter i den prisklassen, sannolikt dyrare. Riksnormen för försörjningsstöd 
uppgår år 2019 till 4 080 kr/månad, för ett ensamhushåll efter skatt och boendekostnad. Om 
nuvarande system behålls innebär det att ett flertal vård- och omsorgstagare på kommunens 
LSS-boenden kommer att få en låg ekonomisk standard. För de som kommer flytta in i nybyggda, 
dyrare boenden är situationen extra allvarlig. Risken bedöms som stor att ett antal personer 
med LSS-boende kommer att bli beroende av ekonomiskt stöd från anhöriga eller 
försörjningsstöd samt att det försvårar frigörelseprocessen för unga personer som är på väg ut i 
vuxenlivet. Det finns också en risk att personer med bifallsbeslut enligt LSS om särskild bostad 
tvingas tacka nej till ett boende på grund av hyresnivån. Vård- och omsorgsförvaltningen 
bedömer att det inte är tillfredsställande att behålla nuvarande system. Denna utredning har 
visat att bostadstillägget från staten inte är tillräckligt för att tillförsäkra vissa brukare goda 
levnadsförhållanden. 
 

2. Generellt hyrestak  
En första fråga som måste besvaras är vilken nivå ett sådant hyrestak skulle ligga på. Som lägst 
är dock 5 000 kr per månad en given gräns. Skulle taket fastställas till ett lägre belopp hade den 
enskilde vård och omsorgstagaren fått minskat bostadstillägg från Försäkringskassan. Effekten 
skulle i praktiken bli att varje subventionerad krona under 5 000 går direkt från Båstads 
kommun till statskassan. Flera kommuner har lagt sig på just 5 000 kr i hyrestak, men det  
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finns inget som hindrar en kommun från att sätta taket högre, det vill säga subventionera 
mindre. Regeringen har lagt ett förslag från och med 2020 om att taket i bostadstillägget höjs 
från 5 600 kr till 7 000 kr för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Med hänvisning till Båstad 
kommuns geografiska läge och hyresnivåer föreslås ett hyrestak på 7 000 kr/månad. För den 
enskilde vård- och omsorgstagaren bedöms alternativet med hyrestak vara mest fördelaktigt. 
Rent ekonomiskt ger det vård- och omsorgstagaren en lägre hyra i de fall där hyreskostnaderna 
överstiger taket. Det är också ett system som är förutsägbart för den enskilde och som inte 
kräver någon insats från hen. Det är tydligt vad hyran kommer att bli och subventionen går till 
den enskilde direkt utan ansökningsförfarande. Från förvaltningens sida är det ett enkelt system 
som är billigt att administrera. Det krävs ingen individuell bedömning eller 
handläggningsförfarande. Däremot utgör själva subventionen en kostnad. 
 
Juridiska aspekter 
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för annat. Det har därför förekommit diskussioner om det är förenligt med kommunallagen 
att införa en subvention av hyran för vissa hyresgäster, eftersom alla kommunmedlemmar inte 
får ta del av subventionen och därmed inte behandlas lika. Lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter ger dock kommunen rätt att särbehandla enskild för att tillhandahålla 
bostad. Där framgår att kommunen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att 
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Den lagparagrafen 
stödjer sig andra kommuner på som inrättat olika typer av subventioner av hyreskostnader för 
LSS-boenden. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer därför att införandet av ett hyrestak för 
LSS-bostäder är förenligt med kommunallagen och gällande rätt i stort.  
 
Legitimitet och rättvisa 
Utifrån ett legitimitets- och rättviseperspektiv finns både för- och nackdelar med ett hyrestak. 
En fördel är att hyrestak behandlar alla vård- och omsorgstagare i LSS-bostäder lika och det 
finns inget moment av subjektiv bedömning och godtycke. Hyreskostnaden är den enda 
parametern, vilket gör modellen transparent och förutsägbar. Ett problem utifrån ett 
rättviseperspektiv är att hyrestaket inte tar hänsyn till storlek och standard på lägenheterna, 
vilket innebär att en person som bor i en större, nyare och bättre lokaliserad lägenhet kan få 
betala liknande hyra som den som bor i en mindre och äldre lägenhet. Detta problem bedöms 
dock som marginellt, eftersom kommunen satsar på hög och jämn kvalitet på LSS-bostäderna i 
kombination med kostnadseffektivitet, och det finns så vitt framgår ingen ambition att 
differentiera standard och hyror. 

 
3. Kommunalt bostadsbidrag kopplat till ett förbehållsbelopp 
Många kommuner har inspirerats av en modell som kallar sin subvention för kommunalt 
bostadstillägg (KBH). Bidraget lämnas till den som är folkbokförd i kommunen och har beslut 
om bostad med särskild service enligt LSS. En förutsättning är att vård och omsorgstagaren inte 
når upp till det så kallade förbehållsbeloppet, det vill säga har mindre pengar kvar per månad 
efter att skatt och hyra är betald än det fastställda förbehållsbeloppet. Den enskilde får ansöka 
om bidraget varje år och lämna in inkomstuppgifter till kommunen. Förbehållsbeloppet räknas 
upp varje år. En viktig aspekt är förstås hur stort förbehållsbeloppet är. På samma sätt som med 
hyrestak är kommunen fri att sätta nivån på förbehållsbeloppet, vilket påverkar hur många som 
får ta del av bidraget och hur stora summor som kommer att betalas ut.  
För den enskilde vård- och omsorgstagaren är modellen med kommunalt bostadsbidrag mer 
fördelaktig jämfört med att inte ha någon subvention alls. Däremot är systemet mer krävande 
för den enskilde jämfört med ett hyrestak. Vård- och omsorgstagaren måste göra en ansökan 
varje år och bifoga inkomstuppgifter. Det kommer att finnas en fördröjning tills subventionen 
kommer den enskilde till del, eftersom en viss handläggningstid är nödvändig. Systemet  
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med förbehållsbelopp och hyresbidrag är mer komplicerat och mindre transparent än ett 
hyrestak. Det finns en risk att alla vård- och omsorgstagare som är berättigade bidrag inte 
kommer att ansöka. En annan negativ konsekvens för den enskilde med ett kommunalt 
bostadsbidrag jämfört med hyrestak är den stigmatisering som vissa kan uppleva av att varje år 
behöva söka ett bidrag för sin försörjning. Om målet med en subvention delvis är att inte hänvisa 
vissa grupper till försörjningsstöd är det problematiskt om den nya subventionen i sin 
konstruktion påminner om just försörjningsstöd. För kommunens del kommer modellen att ta 
mer administrativa resurser i anspråk jämfört med ett hyrestak. Det rör sig visserligen om en 
enklare handläggning utan större bedömningsutrymme, men det handlar ändå om flera ärenden 
per år som ska hanteras rättssäkert. Kommunen måste uppmana den enskilde att först söka 
bostadstillägg, så att inte det kommunala bostadsbidraget står för det som det statliga 
bostadstillägget egentligen var menat för. Informationsinsatsen och kontrollen av detta bedöms 
kunna bli komplicerad och dyr för kommunen. Kostnaden för kommunen beror annars till stor 
del på vilken nivå som förbehållsbeloppen sätts till.   
  
Juridiska aspekter 
Juridiskt sett är det inget som skiljer denna subventionsform jämfört med ett hyrestak vad gäller 
kommunallagen och likställighetsprincipen. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer därför att 
det är förenligt med kommunallagen att införa ett kommunalt bostadsbidrag kopplat till ett 
förbehållsbelopp.  
 
Samordning med andra försäkringar och bidrag 
I dagsläget har ett kommunalt bostadsbidrag ingen påverkan på vård- och omsorgstagarens 
ersättningar från Försäkringskassan i form av sjukersättning och 
bostadstillägg.  
 
Legitimitets- och rättviseaspekter 
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att systemet med bostadsbidrag är likvärdigt med ett 
hyrestak vad gäller legitimitets- och rättviseaspekter. Båda modellerna ersätter den med störst 
hyreskostnader. Skillnaden är att bostadsbidraget också tar hänsyn till inkomst, men eftersom 
inkomsterna främst kommer från grundnivån i socialförsäkringen torde inte detta ha någon 
större påverkan. Ett bostadsbidrag tar inte hänsyn till storlek och standard på lägenheterna, och 
det kan således upplevas orättvist att kommunen kommer att betala ut mer i bidrag till den som 
haft turen att få en större och nyare lägenhet. Eventuellt skulle man kunna 
ta hänsyn till storlek och skick när bidragsnivåer fastställs, men risken är att modellen då blir 
onödigt komplicerad. 
 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att införandet av ett hyrestak är det alternativ som 
ger mest nytta för vård- och omsorgstagaren och kommunen. Som tidigare nämnts är systemet 
enkelt och rättssäkert för den enskilde och billigt att administrera för kommunen. Hyrestaket 
har minst påverkan på andra försäkringar och bidrag. Hyrestaket är vidare förutsägbart och inte 
stigmatiserande för vård- och omsorgstagaren. Kostnaden för själva subventionen är, som 
utredningen visar, likvärdig för hyrestak och bostadsbidrag, det handlar om vilken nivå man 
sätter förbehållsbeloppet eller hyrestaket till.  
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Ekonomisk beräkning utifrån hyrestak  
     

Avdelning Adress Månadspris Maxtak Differens 
Årskostnad 

för 
kommunen 

Kostnad per 
boende 

Aromagården Vångavägen -  6 537 7 000 0 0   

Aromagården Vångavägen -  5 815 7 000 0 0   

Aromagården Vångavägen -  6 537 7 000 0 0   

Aromagården Vångavägen -  5 815 7 000 0 0   

Aromagården Vångavägen -  5 815 7 000 0 0 0 

Myllefallet Huggehusvägen -  5 504 7 000 0 0   

Myllefallet Huggehusvägen -  5 504 7 000 0 0   

Myllefallet Huggehusvägen -  5 504 7 000 0 0   

Myllefallet Huggehusvägen - 5 504 7 000  0 0   

Myllefallet Huggehusvägen -  5 504 7 000 0 0 0 

Ängen Ängen Trapphus -  8 023 7 000 -1 023 -12 276   

Ängen Ängen Trapphus -  7 841 7 000 -841 -10 092   

Ängen Ängen Trapphus -  8 384 7 000 -1 384 -16 608   

Ängen Ängen Trapphus -  8 143 7 000 -1 143 -13 716   

Ängen Ängen Trapphus -  6 906 7 000 0 0   

Ängen Ängen Trapphus -  7 962 7 000 -962 -11 544   

Ängen Ängen Trapphus - 7 962 7 000 -962 -11 544   

Ängen Ängen Trapphus -  6 514 7 000 0 0   

Ängen Ängen Trapphus -  7 721 7 000 -721 -8 652   

Ängen Ängen Trapphus -  8 384 7 000 -1 384 -16 608   

Ängen Aromavägen - 4 891 7 000 0 0   

Ängen Vångavägen - 4 783 7 000 0 0 -102 540 

TOTAL   145 553   -8 420 -101 040 -102 540 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att hyrestaket ska införas från och med 2020-01-01 och 
fastställas till 7 000 kr per månad. 
Nivån på 7 000 kr motiveras med att den är tillräcklig för tillförsäkra den enskilde medel kvar 
till sin försörjning samtidigt som det innebär en rimlig kostnad för kommunen.  
Förslaget innebär att kostnaderna beräknas öka med 101 040 kr per år. 
Hyrestaket kommer att räknas upp varje år från och med den 1 januari med den 
procentsats som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom allmännyttan i  
Båstad under förgående år. 
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Åsa Teveldal, avdelningschef   Lena Täringskog, avdelningschef 
 
 
 
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 
Enhetscheferna inom Stöd och omsorg 
Myndighetsenheten 
Jenny Hägglöf, ekonom 
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190115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-04 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 4 december 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2019-12-04 
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 § 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 

  



 

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

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

VN 2019-05-15 § 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 

VN 2019-10-16 § 101 
Väckt ärende - 
Fördjupad diskussion  
om ekonomin. 
 

VN 000154/2019 Bjärepartiet väcker ärendet och yrkar bland annat 
på fördjupad diskussion om ekonomin. 

Vård- och omsorgsnämnden ska inför 2020 
titta på möjligheten att redovisa 
uppföljningen av budget på ett annat sätt 
så att det går att följa verksamheterna. 

Löpande 
information 
2020 

VN 2019-10-16 § 104 
Väckt ärende - Haga Park 
 

VN 000158/2019 Bjärepartiet väcker ärendet och önskar bland 
annat återkommande information på 
dagordningen tills dess att inflyttningen är klar  
och Haga Park anses vara i full drift. 
 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning: hanteras framöver som ett 
informationsärende. 

Löpande 
information 
2019 och 
våren 2020 
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Datum: 2019-12-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Protokoll från pensionärsrådet 2019-10-31 
 
b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-10-22 
 
c). Beslut från KF 2019-11-20 - Budget 2020 och plan 2021-2022 
 
d). Beslut från KF 2019-11-20 - Nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg 
 
   
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-10-31, 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 
Karin Wilsson, ledamot 
Karin Aurell Paulsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Ingrid Pettersson, tf. vård- och omsorgschef 

Frånvarande Inger Westin 
Ulf Jiewertz 

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. 

3. Information från Vård och omsorg 

1 (4) 

Ingrid Pettersson, informerar om att man tagit fram en Nämndsplan. Denna betyder att alla 
nämnder arbetar efter samma struktur. Att få denna klar har varit ett tungt arbete, men 
Vård och omsorg har kommit långt i detta planarbete. Planen antogs av nämnden. Man 
tittar bl a på det som kan mätas såsom nöjdhet, bemötande, personalkontinuitet. 
Planen känns bra för tjänstemän och politik att arbeta på samma sätt. 

Tidsplanen för Haga Park hålls. KPR kommer att bjudas in för en visning. Även allmänheten 
kommer att bjudas in till Öppet hus. 
Platserna behövs verkligen. Ingrid Pettersson tror att en stor propp då släpper vad det 
gäller boendeplatser. Ängagården flyttar till Haga Park 

27 stycken undersköterskor går ut i december, vilket känns bra. Har från början varit en 
integrationskurs men som inte fylldes upp så Vård och omsorg fick några platser. 

Svårt att få rätt kompetens på de som anställs. Diskussioner förs om att återskapa vård
biträde och undersköterskor, där undersköterskorna tar den medicinska delen. 

i 
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Heltidsresan har påbörjats, vilket innebär att alla har rätt att få en heltidstjänst. Men man 
kanske då måste arbeta på lite olika ställen inom Vård och omsorg, för att komma upp till 
100 %. Detta är en fråga om jämställdhet och framtida pension. 

Inga hyrundersköterskor är inne nu. Dessa har kostat ca 410 kr/timme mot egen personal 
på ca 270 kr. Inga sjuksköterskor har hyrts in. 
Här är det viktigt att förvaltningen visar på kostnaderna för att politiken ska förstå de 
kostnader som blir. Detta är ju en del av att budgeten inte kan hållas. 
Kommunen får bara in betalning från sommargästens kommun på själva insatsen, inte 
resor, utbildning av tex datasystem mm. 
Kanske får man titta på samarbete med kranskommunerna. 
Gästens kommun borde betala vad det egentligen kostar. Många gäster kommer i maj och 
åker hem i oktober. Det kostar både personal och tid. 

Budgeten för närvarande: -19 miljoner, vilket är tungt. 
Vad som har kostat: 
- Sommaren 
- Hög belastning på vård- och omsorgs boendena, extra personal har behövts tas in pga 
vård tyngd. 
- Köp av platser inom psykiatri, LSS, där kommunen inte har den kompetensen. 
- Många tjänster som inte ligger med i budget, tex p g a Arbetsmiljöverkets krav, tex 
arbetsterapeut som arbetar med förflyttningsteknik. 
- Korttidsboenden, 14 personer som delar på 8 rum. Därför har man tvingats att köpa 
platser i bl a Norra Vram (4-5) och Vittsjö (1). 
När Haga Park öppnas hoppas man slippa den lösningen. 

Framtidens demografi ser inte ljus ut. Timglasformad med äldre i toppen och barn i botten. 
Här gäller det att det finns en framförhållning så att man kan ta emot de äldre som kommer 
att ha behov av insatser. 

Budgeten som snart ska klubbas för 2020 har varit jobbig att få ihop. Ingrid Pettersson tror 
och hoppas att politikerna ska satsa på Vård och omsorg. 

Lillemor Johnsson tar upp frågan om varför inte kommunen använder sig av 
Gärdets dagverksamhet för dementa på åsen. Laholm gör det. En person köpte plats till sin 
dementa anhörig för 1 000 kr per dag under 4 veckor när Lyan var stängd. 2x4x1 000 kr, 
för att få avlastning och orka alla de andra timmarna. 

Laholm har LOV, vilket Båstad plockat bort under förra mandatperioden, så därför måste 
man upphandla detta. Kanske dags att titta på detta igen. 
Be att Ulf Jiewertz och Johan Olsson Swanstein tittar på detta. 
Kanske kunna använda det inom hemtjänsten i samarbete med kranskommunerna. 

Karin Sörensson undrar hur många dagar Lyan har öppet. Varför inte fem dagar i veckan? 
Behovet finns för de med kognitiv svikt inom kommunen. Ingrid Pettersson ska återkomma 
om detta. 

Rekryteringsprocessen av ny vård- och omsorgschef stannade tillfälligt upp pga att 
HR-avdelningen fick mycket arbete, men Ingrid Pettersson hoppas att en ny chef utses 
under denna veckan. Två starka kandidater finns . 

Kommunen har sökt bidrag för att arbeta med Tillgänglighetsplan. Planen, Tillgänglighet för 
alla, ska vara övergripande för alla förvaltningar, politiker, FUB, pensionärsföreningar m fl 
för att se över hela kommunen. Vård och omsorg tog bollen för att få denna att starta. 
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Bra om man kunde åstadkomma ett enkelt sätt att se vad man göra i kommunen. Som det 
nu är så finns det olika aktörer. Kyrka, kommun och pensionärs - idrottsföreningar, m fl 
som har olika saker på G. 
Så kallat "Allt på ett papper" 
Förslövs SPF tittar tillsammans med kyrkan hur detta kan samköras med ett enkelt papper 
som tex hemtjänst skulle kunna dela ut till vård tagare. 
Östra Karups SPF har en hemsida tillsammans med hembygdsföreningen där man berättar 
vad som händer. 
Bra att kunna se vilka andra aktörer som finns och att man inte kolliderar med tidpunkter 
för träffar. 
Båstad SPF har en blänkare i BjäreNU varje vecka, öppnat upp Bara Vara i Bjärupsgården 
även för icke medlemmar. Båstad har då ett problem eftersom utbudet är så stort att då få 
ihop det till en sida. 
Alla SPF-föreningar i kommunen kommer att arbeta med ett övergripande projekt 
"Tillsammans mot ensamheten", där alla Pensionärsorganisationer i Sverige finns med. 

Barbro Hansson känner att många vill ha papper i handen. Man hart ex inte dator, kan då 
inte komma in på hemsidorna till olika föreningar. 
Bara i Båstad av SPF:s 750 medlemmar så saknar 250 e-postadress, vilket kanske gör att 
dessa inte kan se vad som händer. 

Förslövs SPF ska prova att dela ut ett papper på aktiviteterna där tillsammans med kyrkan. 

4. Rapporter 
Båstads station: Svar har kommit från trafik- och gatuingenjören. KPR känner sig inte nöjd 
med detta utan har tillskrivit kommunstyrelsen med 6 punkter. Se bilaga. 

Fria resor: Svar har kommit från Kommunstyrelsens ordförande. KPR svarar på denna med 
synpunkter att det inte blir någon ökad kostnad, men istället chans till ökat välbefinnande. 
Bussen går ändå. Se bilaga. 

Seniorkort: Svar har kommit från Kollektivtrafiknämndens ordförande. Pengar 
saknas. KPR skriver ett svar att man borde se det som ett hälsoprojekt för äldre som 
kommer ut i samhället mm. Se bilaga. 

Möte med Thomas Andersson, UlfJiewertz, Christer Nordin och Lars Elofson har ägt rum på 
Ellis i Förslöv. Bra diskussioner och diskussion om att få in frivilliga på mötes-platserna i 
kommunen. Man diskuterade också hur man kan bemöta alla rykten som 
cirkulerar, tex att det är fullt på Haga Park osv. 

Möte med trafik- och gatuingenjören. 
Här skulle man diskutera Förslövs problematik runt tex skolan och väg över 105:an. 
Trafik- och gatuingenjören fick lämna återbud. Minnesanteckningar är skrivna. Kommer lite 
senare. Det som diskuterades var att Trafikverket var på gång vad det gäller ljus och linjer 
vid skolan och CircleK. Men stämmer detta? 
Refuger önskas vid infarterna till Förslöv. 
Cykelvägen över 105:an, där finns ingen markering vid påfart mot Hjärnarp och 
stationen att det är en korsande cykelväg. 

Östra Karup och Båstad ska också titta över hur det ser ut. 

5. Digitaliseringen för äldre 
Karin Sörensson tog upp frågan om vart pengarna tog vägen som kommunen fick av staten 
för att hjälpa äldre med att klara av att använda IT. Eventuellt har någon satsning gjorts där 
ungdomar skulle hjälpa äldre, men äldre måste ha mera hjälp. Det går för fort. Nordea har 
hjälpt Förslöv och ska återkomma. Kostnadsfritt. 
Båstad har egna kurser i bl a telefonhantering, men där ligger en kostnad, som alla inte kan 
klara av. Vad har de äldre för behov? Varför görs inget? Frågor som måste belysas. 

6 {;v.J 1Jlt 
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6. Uppgradering från 3G till 4G 
Inget svar har inkommit. Viktigt att hemtjänsten får full täckning i Förslöv med omnejd. 
Christer Nordin håller i ärendet. 

7. KPR:s sammanträdesdagar 2020 
13/2,16/4,11/6,27/8,29/10,3/12. 

8. Genomgång av förra mötets protokoll 
Lades till handlingarna. 

9. Övriga frågor 
Tillägg till frågor och svar angående fria bussresor: Något som man bör tänka på att alla 
äldre inte ska eller klarar av att köra bil. Det blir en trafikfara. Tyvärr är det svårt att erhålla 
färdtjänst och då ger man sig ut i trafiken. 

Trafik: Är trafik- och gatuingenjören ute i verkligheten? Detta speciellt eftersom det inte 
finns någon Trafiknämnd längre. Trafikverket har hand om en del vägar, men även 
kommunen har skyldighet att se hur det fungerar. 
Problem som finns i Båstad är att cykelbanan runt nya handelsområdet vid Willys så ligger 
cykelbanan på norra sidan. Den är dåligt markerad för bilisterna som kommer i rondellen. 
Där finns flera saker att titta på, bl a korsande cykelväg mot Hemmeslöv. När man byggde 
vägen så glömde man bort cyklisterna. Bör finnas bulor så att bilarna ska stanna. 
Ett nytt problem som kommer när Köpmansgatan byggs om är att från vissa affärer så 
kommer kunderna direkt ut på cykelbanan. Vi tittar vidare hur de tänkt här. 
Även diskussion om att man inte ska kunna köra till badet vid hamnen. P-platser behövs för 
äldre som vill bada. Båstad är ingen cykelkommun för äldre, med stora nivåskillnader. 
Friskvård för äldre. 

Undermålig trafiksituation runt ICA Supermarket. Här behövs enkelriktning. Här möts 
in- och utkörande bilar - bussar - lastbilar - cyklister och gående på samma lilla sträcka. 

Karin Wilson tar upp problemet med kall mat som skickas ut från centralköket på 
Skogsliden. Ingen diskussion har förts angående detta. Här trodde alla att det skulle återgå 
till utkörningen som den var före branden. Var är beslutet taget? 
Bättre med varm mat. Ingen vill ha djupfryst potatis, någon äter kall mat, eller ingen mat 
alls. Detta mår ingen bra av. Svält kommer lätt och följder av denna. 

Stellan Andersson: Finns det ingen kommunjurist längre? Har visst slutat men man får 
ingen hänvisning till någon annan. Dålig service i kommunen. 

Karin Wilsson: Varför har många tjänstemän telefontid när det inte finns någon som svarar 
eller återkopplar? Så är det i 9 av 10 fall. Här behöver man byta system. 

10. Nästa möte 
Torsdagen den 5 december. 

~6~ 
Lars Elofson 

11~;~ 
Karin Sörensson 
Sekreterare 

Qeu,~ o --//cu,rss-~ 
Barbro Hansson 
Juste rare 



Kommunstyrelsen 
Båstads Kommun. 

Angående tillgängligheten vid Båstads Station; 
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BÅSTADS l<OMMUN 
f(ommunstyrelsen 

2019 -10- 16 
onr!Grb?.a.tb.s:/ 
2.o./..':/. .. :::-: .. 3.3.e./ 

Tack för svar fk, från Trafik- och gatuingenjör Alexander Ejwertz Johanzon 
angående tillgängligheten vid Båstads station, ställt till Kommunstyrelsen, dat 
190903. KPR vill gärna kommentera svaret enligt följande; 

1. Ramper: vi är medvetna om att Båstads Kommun under planeringsstadiet 
fått ge synpunkter på - och godkänt lösningen med ramper som nu finns 
på plats . Vi kan dock konstatera att lösningen inte fungerar så som 
förhoppningsvis var avsett. Båstads Kommun kan f ö inte förväntas 
inneha den expertis som Trafikverket bör ha tillgång till för 
detaljplanering av stationsområde, för bedömning av hur telrniska 
lösningar kan fungera i praktiken m m. 
Resandefrekvensen är också betydligt större f n än då stationsområdet 
planerades och frekvensen kan förväntas öka framöver. 
Hur som helst kan vi konstatera brister i nuvarande telrniska lösning och 
att detta bör åtgärdas/kompletteras så snart som möjligt för att möjliggöra 
att rörelsebegränsade/rörelsehidrade personer får jämn bördigt god 
tillgänglighet till den spårbundna kolleltivtrafiken. 

2. P- platsen: kunde vid inspektionstillfället konstateras vara så gott som 
fullbelagd. Detta bör följas upp och om bristande kapacitet avseende 
parkeringsutrymme kan konstateras återigen bör åtgärder för att lösa detta 
sättas in snarast och inte anstå till så som angetts: år 2021. 

3. Vita markeringar. ... : Vi kunde vid vår inventering konstatera brister. Bra 
om KTR tar sig an detta. 

4. Väntsalen: MTA och/eller Jernhusen bör nog ha en sluivelse med en 
direkt uppmaning att åtgärda de brister som kunde konstateras vid vår 
inventering. Kan det ses som KPR och KTR's ansvar att göra detta tar vi 
gärna på oss uppgiften med denna skrivelse. 

5. Biljettautomat: Tacksamma för det positivt gensvar vi erhålligt. 
6. Busstider: Avvaktar för att se vad som händer. 

Med vänlig hälsning, 
Båstad, 191011 

Lars Elofson 
Ordförande 

Clu·ister Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet i Båstads Kommun 
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Angående svar från KS på vår förfrågan om fria resor för 75+ 

Vi tackar för snabbt svar. Vi noterar en utt1yckt positiv inställning från 
kommunens sida beträffande fria resor med allmänna kommunikationsmedel för 
pensionärer över 75 år. 
Vi vill även ge en synpunkt beträffande kostnad för åtgärden; Vi kan se hur 
lokala bussarna är - åtminstone vissa tider - dåligt utnyttjade. Skulle fria resor 
för 75+ Jeda till att denna grupp ökar sitt resande - vilket ju är meningen - leder 
det till ett bättre utnyttjande av busstrafiken utan att det uppkommer någon ökad 
kostnad för regiontrafiken. Denna ökning skall naturligtvis inte heller 
kommunen ersätta regionen för om det kommer upp vid en förhandling om 
kostnaderna. För gruppen pensionärer blir det en vinst i ökat välbefiru1ande. 
Ökad aktivitet leder förhoppningsvis till bättre hälsa vilket i slutändan kan bli 
en besparing för kommunen med lägre sjukvårdskostnader. 
Vi ser fram emot ett budgetläge där åtgärden kan få plats och vi återkommer i 
ärendet. 

Båstad, 191014, 
Med vänlig hälsning. 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 
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Kollektivtrafilmämndens ordförande Carina Zachau 

Angående: svar på skrivelse ang seniorkort. 

Tack för svar på vår skrivelse! Vi har stor förståelse för att regionen har en 
ansträngd budget och att hårda prioriteringar måste göras. Vi får acceptera att 
regionen för närvarande inte kan prioritera system med rabattkmt på 
Skånetrafiken för seniorer. 
Vi vill dock poängtera att frågan är viktig. Rabattko1t för pensionärer ger fler 
incitament att resa och röra på sig och aktiveras på olika sätt. Man kan definitivt 
se det som ett hälsoprojekt: en viss kostnad men som resultat ett ökat 
välbefinnande och - förhoppningsvis - minskade sjukvårdskostnader i slutändan. 
Vad gäller kostnadsberälming för åtgärden vill vi peka på att man i kalkylen bör 
ta med, inte bara minskad biljettintäkt från själva rabatten utan även ökade 
biljettintäkter pga ökad resandefrekvens som man kan förvänta sig från våra 
pensionärer. Troligtvis reser våra pensionärer i högre utsträckning under dagtid 
och under tider då trafiken inte är så ansträngd som under rusningstid. Viss 
styrning skulle kunna bidra till detta. Det innebär ett bättre utnyttjande av 
trafiken som klarar av en högre resandefrekvens utan att behöva dra på sig 
ökade kostnader för att höja kapaciteten. Det betyder inga ökade kostnader som 
ska balanseras mot vissa minskade intäkter samt dessutom vissa ökade intäkter. 
Vi vill gärna se hur regiontrafiken resonerat vid sin berälming, spec avseende de 
förväntade ökade biljettintäkterna. 

Vi hoppas att regiontrafiken ser frågan om seniorrabatter som ett värdefullt 
projekt som kan aktualiseras då budgetsituationen ser bättre ut än just nu. 
Vi återkommer gärna i frågan. 

Med vänlig hälsning, 
Båstad, 191011 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-10-22, kl 16.00-17.45 

Plats Alice, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Ås bo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Marianne Sutinen, ersi=jttare Parkinsonföreningen 
Åsa Teveldal, avdelningschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom/tf. vård- och omsorgschef, del av mötet 

Frånvarande Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Reumatikerförbundet 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Krystyna Torn blad valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson och Åsa Teveldal deltog på denna punkt. 

Ingrid: Ingrid berättade om vård- och omsorgsnämndens underskott. Det har med 
åldersstrukturen att göra och det har varit en tuff sommar. Ersättningen från 
sommargästernas hemkommun är enligt hemkommunens taxa och all administration 
samt introduktionsutbildning av sommarpersonal måste Båstads kommun stå för: det 
ger underskott. 

1 (2) 

Åsa: Åsa önskar ett uppdrag som handlar om funktionshinderpolitiken i vår kommun 
"Funktionshinderperspektivet". Det finns även ett behov av en plan för fritid och kultur för 
funktionshindrade ungdomar. Hur ser vi på inkludering och delaktighet? Kan detta kopplas 
till förenings bidragen? Tisdagen den 3 december är det funktionshinderdagen. Det är en 
återkommande dag och kanske vi i kommunen kan uppmärksamma denna dag på något sätt? 
Det fungerar mycket bra med den utflyttade dagliga verksamheten! 
Det har kommit ett betänkande om utredning av funktionshinderpolitiken. Båstads kommun 
kan lämna remissvar. 
Besök på Fontänhuset där det nu är arbetsro. Ska återkomma. 
Numera jobbar man inom Stöd och omsorg med en delaktighetsmodell. Syftet är att vård
och omsorgstagarna är mycket delaktiga. Det är en speciell metodik - en slinga. 



2 (2) 

4. Avtal med Båstad hamn 
Hamnkaptenen deltog inte på mötet, men rådet försökte gå igenom avtalen för att se 
var tillgänglighetsfrågorna finns. Vi hittade inga skrivningar om tillgänglighet! 
Hamnkaptenen bjuds in till nästa möte. 

5. Mötesdatum för rådet 2020 
Beslutade att hålla kvar tisdagar kl. 16.00 - 18.00. 

6. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Godkänns. 

7. Ledamöterna informerar 
Lena: Hur ser det ut med kontantbetalning numera? Det har fallit en dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen att landstingen är skyldiga att ta emot kontanter. Inte alla har kort. 

Krystyna: Deltog i tipsrundan i Förslöv. Det var bra frågor! 

Karl: Grillade korv vid tipsrundan. Var även med på ett arrangemang i bowlinghallen 
i Ängelholm. 

Gitte: Informerar om ett möte med Skånetrafikens kundråd. Den 14 december upphör 
Jo Jo-korten att gälla. Det ska istället införas nya kort. Frågan kvarstår om man kan betala med 
kontanter och hur det ska gå till. Det är inte alla som har kort eller mobiltelefoner. Detta är en 
viktig tillgänglighetsfråga! 

En bit av trottoaren på hörnan av Köpmansgatan och Ängelholmsvägen vid övergångsstället 
har grus istället för asfalt. Det går inte att komma fram med rullstol eller rollator. Gitte tar 
med sig frågan till Teknik och service för åtgärd. 

8. Övriga frågor och information 
Inget att rapportera. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 10 december kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 30 oktober 2019 

~B .. ~Dhl' -1rg1tte a m 
Ordförande/sekreterare 

!_, n 
Krystyna Tomblad 
Justerare 
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Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

KF	§	180	 	 Dnr	KS	000742/2019	‐	906	

Budget 2020 och plan 2021-2022 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Budgeterade	skatteintäkter	utgår	från	en	oförändrad	skattesats	samt	med	den	

befolkningsförändring	som	togs	i	befolkningsprognosen	vilket	innebär	225	fler	
invånare.	Avsatta	medel	i	budget	2020	för	resterande	tre	månaders	
löneökningar	2019	och	nio	månaders	löneökningar	för	2020	uppgår	till	
sammanlagt	till	17,5	mkr.	Medel	för	löneökningar	har	avsatts	på	centralt	konto	
och	fördelas	efter	avslutad	lönerevision.	SKL:s	bedömning	för	utvecklingen	av	
konsumentprisindex	(inflation)	under	2020	uppgår	till	1,9	%.	I	de	ekonomiska	
ramarna	ges	enligt	förslaget	inte	någon	ersättning	till	verksamheterna	för	
inflationens	inverkan	på	kostnaderna.	Sammantaget	innebär	förslaget	att	
budgeterat	resultat	för	2019	uppgår	till	17,0	mkr.	Detta	motsvarar	för	2020		
ett	resultat	som	uppgår	till	2,0	procent	av	skatteintäkter	och	generella	bidrag.								

	
Underlag	till	beslutet	 Protokollsutdrag	från	kommunstyrelsen,	2019‐11‐06	§	240.		
	 Tjänsteskrivelse	från	ekonomichef	Elisabet	Edner,	daterad	2019‐10‐16.						
	
Föredragande	 Erik	Lidberg,	kommundirektör	och	Elisabet	Edner,	ekonomichef	föredrar	

ärendet.						
	
Yttranden	 Johan	Olsson	Swanstein	(M),	Susanne	Jung	(M),	Ingela	Stefansson	(S),	Birgitte	

Dahlin	(L),	Krister	Lilja	(KD),	Bo	Wendt	(BP),	Uno	Johansson	(C),	Carolin	
Gräbner	(SD),	Jonas	Nilsson	(MP),	Eddie	Grankvist	(‐),	Hans	Grönqvist	(BP),	
Marianne	Eriksson	Mjöberg	(BP),	Helena	Stridh	(BP),	Ulf	Jiewertz	(M)	och	
Håkan	Mörnstad	(BP)	yttrar	sig	i	ärendet.																		

	
Yrkanden	 Johan	Olsson	Swanstein	(M),	Ingela	Stefansson	(S),	Birgitte	Dahlin	(L),	Ulf	

Jiewertz	(M)	och	Krister	Lilja	(KD)	yrkar	bifall	till	Samverkan	för	Bjäres	
budgetförslag.		

	
	 Uno	Johansson	(C)	yrkar	bifall	till	Centerpartiets	budgetförslag.									
	
	 Jonas	Nilsson	(MP)	yrkar	bifall	till	Miljöpartiets	budgetförslag.		
	
	 Bo	Wendt	(BP)	yrkar	att	om	det	beslutas	om	Samverkan	för	Bjäres	

budgetförslag	har	Bjärepartiet	ett	ändringsyrkande	att	deras	
investeringsbudget	ska	ersätta	Samverkan	för	Bjäres.			

	
	 Hans	Grönqvist	(BP)	yrkar	på	följande	tillägg	till	Samverkan	för	Bjäres	

budgetförslag:	Arbetet	med	landsbygdsstrategin	vatten	och	avlopp	i	Ängalag	
skjuts	upp,	då	inget	vatten	kommer	att	finnas	i	ledningarna	förrän	NSVA	har	
byggt	ut	Bolmenvatten	till	Torekov.			
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Budget 2020 och plan 2021-2022, forts. 

	 	
	 Marianne	Eriksson	Mjöberg	(BP)	yrkar	på	följande	tillägg	till	Samverkan	för	

Bjäres	budgetförslag:	Kommunledningskontoret	får	en	besparing	på	500.000	
kronor.	Bjärepartiet	rekommenderar	att	tjänsten	som	biträdande	
kommundirektör	ej	tillsätts.			

	
	 Helena	Stridh	(BP)	yrkar	på	följande	tillägg	till	Samverkan	för	Bjäres	

budgetförslag:	Torekovs	skola	skall	vara	kvar,	Västra	Karups	skola	nödvändigt	
underhålls	och	att	en	ny	skola	byggs	i	Grevie	2021	och	2022.	Bjärepartiet	vill	
därför	anslå	10.000.000	kronor	för	extra	underhåll	av	Västra	Karup	skola.			

	
	 Bo	Wendt	(BP)	yrkar	på	följande	fyra	tillägg	till	Samverkan	för	Bjäres	

budgetförslag:		
	
	 1.	Socialt	innehåll	och	anhörigstöd	skall	tillföras	vård	och	omsorgs	budget	med	

900.000	kronor.		
	
	 2.	Medel	anslås	för	en	återvinningsanläggning,	i	första	hand	en	permanent,	men	

åtminstone	en	temporär,	under	2020‐2021,	4.500.000	kronor.	
	
	 3.	Kommunfullmäktige	beslutar	om	besparing	på	tjänster	inom	

kommunförvaltningen	på	7.151.000	kronor.	Med	dessa	besparingar	kommer	
kommunstyrelsen	att	ha	9.851.000	kronor	till	förfogande	under	2020	vilket	
Bjärepartiet	sa	som	absolut	nödvändigt	med	tanke	den	svaga	och	osäkra	budget	
som	framtagits.					

	
	 4.	Strategiska	markköp	sker	även	2020	och	att	3.000.000	anslås	för	2020.				
	
	 Håkan	Mörnstad	(BP)	yrkar	på	följande	två	tillägg	till	Samverkan	för	Bjäres	

budgetförslag:		
	
	 1.	Det	ska	finnas	en	avbetalningsplan	i	budgeten.			
	
	 2.	Budgeten	för	integration	ska	halveras,	eller	‐	med	vårt	nuvarande	

kunskapsläge	‐	i	storleksordningen	med	åtminstone	4.000.000	kronor.							
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Propositionsordningar	 Ordförande	ställer	först	proposition	på	Johan	Olsson	Swansteins	(M)	m.fl.	

yrkande	om	att	bifalla	Samverkan	för	Bjäres	budgetförslag,	Uno	Johanssons	(C)	
yrkande	om	att	bifalla	Centerpartiets	budgetförslag	och	Jonas	Nilssons	(MP)	
yrkande	om	att	bifalla	Miljöpartiets	budgetförslag	och	finner	att	
kommunfullmäktige	bifaller	Samverkan	för	Bjäres	budgetförslag.		

	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Bo	Wendts	(BP)	ändringsyrkande	och	

finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.		
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Hans	Grönqvists	(BP)	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Marianne	Eriksson	Mjöbergs	(BP)	

tilläggsyrkande	och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
Omröstning	begärs.		

	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Helena	Stridhs	(BP)	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	Omröstning	
begärs.		

	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Bo	Wendts	(BP)	första	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	Omröstning	
begärs.		

	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Bo	Wendts	(BP)	andra	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Bo	Wendts	(BP)	tredje	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Bo	Wendts	(BP)	fjärde	tilläggsyrkande	

och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Håkan	Mörnstad	(BP)s	första	

tilläggsyrkande	och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
	
	 Ordförande	ställer	sedan	proposition	på	Håkan	Mörnstad	(BP)s	andra	

tilläggsyrkande	och	finner	att	kommunfullmäktige	avslår	ändringsyrkandet.	
Omröstning	begärs.															
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Omröstningsordning	1	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	
	 Ledamot	som	vill	avslå	Marianne	Eriksson	Mjöbergs	(BP)	tilläggsyrkande	

röstar	JA.	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Marianne	Eriksson	Mjöbergs	(BP)	tilläggsyrkanden	

röstar	NEJ.						
	
Omröstningsordning	2	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	
	 Ledamot	som	vill	avslå	Helena	Stridhs	(BP)	tilläggsyrkande	röstar	JA.	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Helena	Stridhs	(BP)	tilläggsyrkanden	röstar	NEJ.						
	
Omröstningsordning	3	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	
	 Ledamot	som	vill	avslå	Bo	Wendts	(BP)	tilläggsyrkande	röstar	JA.	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Bo	Wendts	(BP)	tilläggsyrkanden	röstar	NEJ.						
	
Omröstningsordning	4	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	
	 Ledamot	som	vill	avslå	Håkan	Mörnstads	(BP)	tilläggsyrkande	röstar	JA.	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Håkan	Mörnstads	(BP)	tilläggsyrkanden	röstar	NEJ.						
	
Omröstningsresultat	1	 Omröstningen	utfaller	med	28	JA‐röster,	9	NEJ‐röster	och	1‐AVSTÅR.	Se	

detaljerad	röstning	på	bifogad	närvaro‐	och	omröstningslista.			
	
Omröstningsresultat	2	 Omröstningen	utfaller	med	22	JA‐röster,	9	NEJ‐röster	och	7‐AVSTÅR.	Se	

detaljerad	röstning	på	bifogad	närvaro‐	och	omröstningslista.			
	
Omröstningsresultat	3	 Omröstningen	utfaller	med	21	JA‐röster	och	17	NEJ‐röster.	Se	detaljerad	

röstning	på	bifogad	närvaro‐	och	omröstningslista.			
	
Omröstningsresultat	4		 Omröstningen	utfaller	med	28	JA‐röster	och	10	NEJ‐röster.	Se	detaljerad	

röstning	på	bifogad	närvaro‐	och	omröstningslista.								
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Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:			
	
	 1.	De	finansiella	målen	för	budget	2020		

•	Kommunens	resultat	ska	uppgå	till	minst	2	procent	av	skatteintäkter	och	
generella	statsbidrag.	
•	Investeringar	(exklusive	VA‐investeringar)	ska	finansieras	till	50	procent		
med	skattemedel.	
	
2.	Resultatet	för	2020	budgeteras	till	17,0	mkr.	Resultaten	för	2021	och	2022	
planeras	uppgå	till	20,4	mkr	respektive	23,9	mkr.	
	
3.	Den	kommunala	skattesatsen	i	Båstad	kommun	fastställs	till	20,23	kr		
per	skattekrona	för	år	2020.	
	
4.	Medel	för	löneökningar	17,5	mkr	har	avsatts	på	centralt	konto	och		
fördelas	efter	avslutad	lönerevision.	
	
5.	Ramarna	för	investeringar	inklusive	vatten	och	avlopp	samt	medfinansiering	
av	statlig	infrastruktur	uppgår	till	220	240	tkr	för	2020	och	213	605	tkr		
för	2021	samt	112	960	tkr	för	2022.	Kommunstyrelsen	har	uppdraget		
att	fördela	dessa	inom	de	olika	verksamheterna.		
	
6.	Kommunstyrelsen	har	rätt	att	nyupplåna,	dvs.	öka	kommunens	skulder	
under	2020	med	totalt	130	mkr.	
	
7.	Kommunstyrelsen	har	rätt	att	under	2020	omsätta	lån,	dvs	låna	upp	belopp	
motsvarande	belopp	för	de	lån	som	förfaller	för	betalning	under	2020.	
	
8.	Kommunstyrelsen	bemyndigas	att	för	kommunens	räkning	uppta	kortfristiga	
lån	inom	en	ram	om	20	mkr.						

	
Reservation	 Bjärepartiet	reserverar	sig	mot	beslutet	till	förmån	för	Bjärepartiets	förslag	till	

investeringbudget.	
	
	 Centerpartiet	reserverar	sig	mot	beslutet	till	förmån	för	Centerpartiets	

budgetförslag.							
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Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

KF	§	185	 	 Dnr	KS	000786/2019	‐	905	

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Avgifter	för	vård‐	och	omsorgstagare	fastställs	inför	varje	nytt	kalenderår.		

I	stort	är	avgifterna	samstämmiga	med	avgifter	för	2019	med	vissa	undantag.	
Förslaget	baseras	på	lagstiftning	samt	analys	av	nuvarande	taxor	och	
användning	av	dessa	samt	omvärldsbevakning	av	närliggande	kommuners	
avgiftsnivåer.							

	
Underlag	till	beslutet	 Protokollsutdrag	från	kommunstyrelsen,	2019‐11‐06	§	247.	
	 Tjänsteskrivelse	från	tf.	vård‐	och	omsorgschef	Ingrid	Pettersson	och	

avdelningschef	Lena	Täringskog,	daterad	2019‐10‐14,	med	tillhörande	bilaga.	
Protokollsutdrag	från	vård‐	och	omsorgsnämnden	2019‐10‐16.						

	
Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:		

	
1.	Kommunfullmäktige	beslutar	att	maxtaxan	följer	högkostnadsskyddet	till	
100	%	enligt	Socialtjänstlagen	(2001:453)	kap.	8	§	5.	
	
2.	Kommunfullmäktige	beslutar	om	nya	avgifter	från	och	med	1	januari	2020.	
	
3.	Avgift	för	matlåda	per	styck	ska	finnas	kvar	på	listan	för	avgifter.							
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Datum: 2019-12-04 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 redovisas följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-10-01 - 2019-10-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum:	2019‐12‐03	 Till: Vård‐	och	omsorgsnämnden	
Handläggare:	Lena	Täringskog	
Dnr: VN	000192/2019‐700 
	

Hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun 
	
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	beslutar:	
Båstads	kommun	ska	inte	erbjuda	hemsjukvård	till	personer	som	vistas	tillfälligt	i	kommunen.	
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen	har	enligt	Socialtjänstlagen	en	skyldighet	att	utföra	hemtjänst	på	beställning	från	
andra	kommuner,	då	en	person	boende	i	annan	kommun	tillfälligt	vistas	inom	Båstads	kommun.	
Båstad	är	en	av	landets	kommuner	som	tar	ett	stort	ansvar	gällande	detta,	utan	att	helt	få	kost‐
nadstäckning	för	det	som	utförs.	Detta	är	dock	reglerat	i	lag	och	går	inte	att	bestrida.	
Det	har	också	visat	sig	att	personer	som	i	sin	hemkommun	har	bedömts	har	behov	som	motsva‐
rar	heldygnsvård,	kommer	till	Båstad	med	bedömningen	att	de	kan	få	sina	behov	tillgodosedda	
av	hemtjänst	samt	hemsjukvård.	
	
Hälso‐	och	sjukvårdslagen	
Enligt	hälso‐	och	sjukvårdslagen	får	kommunen	erbjuda	hemsjukvård	till	den	som	vistas	i	kom‐
munen	tillfälligt,	men	till	skillnad	mot	socialtjänstlagen	så	är	detta	inte	tvingande.		
	
12	kap.	2	§			Kommunen	får	erbjuda	den	som	vistas	i	kommunen	hälso‐	och	sjukvård	i	hemmet	
(hemsjukvård)	i	ordinärt	boende	och	i	sådant	särskilt	boende	som	avses	i	5	kap.	5	§	tredje	stycket	
socialtjänstlagen	(2001:453).	Lag	(2018:1727).’	
	
Hälso‐	och	sjukvårdslagen	säger	även	att	vi	har	en	skyldighet	att	planera	vår	hälso‐	och	sjukvård	
med	utgångspunkt	i	vår	befolknings	behov	av	hemsjukvård.	Vår	planering	av	hemsjukvården	
försvåras	i	hög	grad	av	det	faktum	att	vi	i	nuläget	aldrig	kan	veta	vilka	beställningar	som	kom‐
mer.	Därtill	är	situationen	gällande	rekrytering	av	sjuksköterskor	under	sommaren,	redan	nu	
komplex	i	och	med	att	det	är	ett	bristyrke.	
	
11	kap.	2	§			Kommunen	ska	planera	sin	hälso‐	och	sjukvård	med	utgångspunkt	i	befolkningens	
behov	av	sådan	vård.		

Vårt	förslag	är	därmed	att	

Båstads	kommun	inte	ska	erbjuda	hemsjukvård	till	personer	som	vistas	tillfälligt	i		
kommunen.		

Hemtjänsten	kan	utföra	egenvård	om	en	läkarbedömning	medföljer	beställning	av		
hemtjänst	enligt	socialtjänstlagen.	

Lena	Täringskog,	Avdelningschef	
Vård	och	omsorg	
	
Beslutet ska expedieras till:  
Vård	och	omsorg	
Myndighetsenheten	
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