
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	27	april	2020.	

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. Tillfälligt	beslut	om	offentliga	eller	stängda	
nämndsammanträden	

Henrik	Andersson	 VN

4. Informationsärenden:
	

•	Uppdaterad	information	om	coronavirussjukdomen	covid‐19.	
•	Heltidsresan	(Katarina	Sandén).	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende.	
•	Svar	på	Bjärepartiets	frågor	angående	anhörigverksamhet,		
socialt	innehåll	mm	(Åsa	Teveldal).	
•	Haga	Park:	Lägesrapport.	
•	MAS	och	SAS	informerar.	

‐	 VN

5. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐mars	2020
samt	utökat	uppföljningsnyckeltal	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

6. Investeringsbudget	2021‐2025	för	Vård	och	omsorg Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

7. Strategi	för	digitalisering	 Christin	Johansson	 VN

8. Svar	till	kommunrevisionen	‐	Granskning	av	effektiviseringar Ingrid	Pettersson	 VN

9. Svar	på	väckt	ärende	‐ Korttidsplatser Lena	Täringskog	 VN

10. Svar	på	väckt	ärende	angående	Bjärehemmet
‐	Fullständig	uppföljning	på	kostnader	samt	korrekt	
konsekvensbeskrivning	

Ingrid	Pettersson	 VN

11. Beslutslogg	 ‐	 ‐

12. Delgivningar	 ‐	 ‐

13. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐	 ‐
	

			Båstad	den	20	april	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
 
2. Ib Nilsson utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum måndagen den 4 maj 2020 kl. 11.00 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: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000002/2020 – 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: 2020-04-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000055/2020 – 903 
 
 

Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda nämndsammanträden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen  
av covid-19 kommer vård- och omsorgsnämndens sammanträde inte att vara öppet för  
allmänheten. 
 
2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills dess att  
nämnden beslutar annat. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara stängda,  
men att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge nämnderna att ha öppna  
sammanträden. För Båstads kommun regleras det i vård- och omsorgsnämndens reglemente 
där fullmäktige medger att nämnden kan besluta om offentliga sammanträden.  
 
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen  
av covid-19 är förslaget att dagens nämndsammanträde inte ska vara öppet för  
allmänheten. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000003/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 

Informationsärenden: 
 
• Uppdaterad information om coronavirussjukdomen covid-19. 
 
• Heltidsresan (Katarina Sandén). 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende. 
 
• Svar på Bjärepartiets frågor angående anhörigverksamhet, socialt innehåll mm  
(Åsa Teveldal). 
 
• Haga Park: Lägesrapport. 
 
• MAS och SAS informerar. 
 
 

 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



Grevie 20200220 

Bjärepartiets ledamöter önskar svar på följande frågor: 

BÅSTADS l<OMMUN 
Vård- och omsmgsnämnden 

fl 29?0c;QZ-J 1 r Dn~VN..l!.l.LJOQ3 
7=02/0 .. ::::.J.o.a. 

Hur är anhörigverksamheten tänkt att fungera framöver? Lokaler, personal och aktiviteter i de olika 
kommundelarna. 

Kommer det att finnas lokaler, personal och aktiviteter för socialt innehåll på alla våra 'boenden, 
samt även i de byar som inte har något särskilt boende längre? 

Skogsliden har Anna; det pratas mycket om likvärdighet, men i detta fallet är det svårt att uppnå. 

Ingrid Edgarsdotter 
Marianne Mjöberg Eriksson 
Helena Kruse 
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-mars 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 
 
 
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, tillsammans med utökat  
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



RESULTATRÄKNING VO 202001-03
BUDGET
2020, tkr      
(helår)

PERIODENS
AVVIKELSE, tkr

Jan - mar 20

PROGNOSTISERAD 
AVVIKELSE, tkr       

minustecken står för 
kostnad

minustecken står för högre 
kostnad än budget

minustecken står för högre kostnad 
än budget

BESTÄLLARE
Hemvårdspeng -56 390 666 0

Boendepeng -64 848 -659 -4 200

RESULTATENHETER
Hemvård 0 -954 -850

Vård- och omsorgsboende 0 -1 294 -2 400

RAM
Centralt -7 611 19 1 300

Myndighetsenheten -18 229 1 515 -4 100

Stöd och Omsorg -38 754 -720 -350

Hälso- och sjukvård -36 415 464 -1 800

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -32 824 1 631 -200

TOTAL VÅRD & OMSORG -255 072 668 -12 600

Upplupen semesterlöneskuld hela VO 0 -1 203 0
TOTALT inkl. semesterlöneskuld -255 072 -535 -12 600



Ekonomisk uppföljning
januari – mars 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-04-27



• Total avvikelse VO -12,6 mkr
– En försämring på -0,8 mkr jämfört med fg prognos

• Boendepeng -4,2 mkr
– Varav köpta korttidsplatser -2,8 mkr

• Centralt +1,1 mkr
• Utförare inom boende -2,4 mkr
• Utförare inom hemvård -0,85 mkr
• Stöd och omsorg -0,35 mkr
• HSL/Myndighet -5,1 mkr

– Varav köpta platser SO -4,0 mkr
– Prognosjustering med -0,8 mkr pga saknades två köpta 

platser i fg prognos samt en plats avslutad

Uppföljning januari-mars 2020



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 
(ex. mottagningsteamet)
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Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat
(ex. mottagningsteamet)
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000053/2020 – 905 
 
 

Investeringsbudget 2021-2025 för Vård och omsorg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Nämnden tar till sig informationen och godkänner förvaltningens prioriteringar inför  
vidare hantering i kommunens budgetberedning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Underlag gällande investeringsbudget 2021 samt prioriteringar för Vård och omsorg 
presenteras av verksamhetsområdeschefen tillsammans med ansvarig ekonom.  
Se bifogat underlag. 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till investeringsbudget 2021-2025 för Vård och omsorg 
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Åsa Meltzer, ekonom 
 



Investering
Belopp 

2021
Belopp 

2022
Belopp 

2023
Belopp 

2024
Belopp 

2025
Belopp 

totalt
VO-chef 

prio
Prioriteringskategori enligt principer

Inventarier Haga Park 1 600 500 2 100 1 Påbörjade investeringar och följdinvesteringar
Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 150 750 2 Lagkrav
Inventarier VO 500 500 700 500 500 2 700 3 Strategiska investeringar politiskt prioriterade investeringar
Verksamhetssystem 275 275 550 4 Redan beslutade investeringar
Välfärdsteknik 500 500 800 800 800 3 400 5 Projekt påkallade av den demografiska utvecklingen
Summa 3 025 1 925 1 650 1 450 1 450 9 500
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Datum: 2020-04-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000042/2020 – 700 
 

Strategi för digitalisering 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för digitalisering inom Vård och omsorg. 
 
2. Förslag till strategi ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden i februari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En strategi för digitalisering inom vård och omsorg bör tas fram i syfte att tydliggöra en  
viljeinriktning och ett långsiktigt förhållningssätt kring hur digitala möjligheter kan bidra  
till verksamhetens och kommunens utveckling.  
 
Båstads kommun har varit en del av DigiLitt.kom, ett ESF-finansierat projekt som syftat till att 
stimulera kompetensutveckling inom vård- och omsorgsverksamheter. Det är viktigt att  
erfarenheterna och lärdomarna av projektet tillvaratas i det fortsatta arbetet. 
 
En arbetsgrupp tillsätts under ledning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson. Arbetsgruppen 
ska vara brett sammansatt med olika kompetenser och erfarenheter. Till gruppen kan knytas 
referenspersoner/grupper vid behov.  
 
Styrgrupp utgörs av central ledningsgrupp. 
  
Strategin ska:  
• Docka an till den verksamhetsövergripande digitaliseringsstrategin i Båstads kommun. 
• Beskriva bakgrund och var Vård och omsorg i Båstads kommun befinner sig idag i termer av 
mål, utmaningar och digital utveckling.  
• Synliggöra digital teknik och digitala arbetssätt som en del i verksamhetens utveckling. 
• Bidra till ökad kunskap och synliggörande av den digitala teknikens möjligheter att skapa en 
smartare och mer hållbar vård- och omsorgsverksamhet. 
• Föreslå hur prioritering av olika utvecklingsområden ska ske och vilka perspektiv som ska 
antas i prioriteringen. 
• Bidra till ökad kunskap om digitala arbetssätt hos såväl medarbetare som vård- och  
omsorgstagare. 
• Bidra till ökade förutsättningar för chefer, ledare och medarbetare att ha ett gemensamt  
ansvar för den fortsatta utvecklingen i en digital tid. 
 
Tidplan 
Förslag till strategi ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden under november månad.  
Vid behov kan avrapportering ske under arbetets gång. 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson, Jessica Arvidsson 
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Datum: 2020-04-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000050/2020-900, KS 000172/2020-900 

 
 

Svar på granskning av effektiviseringar 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som sitt eget svar 
gällande revisionens granskning av effektiviseringar.    
 

Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska om  
kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade 
besparingar genomförs. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas utbildningsnämnden och vård- och omsorgs-
nämnden att: 

 Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis  
utbildning om ekonomistyrning inom nämndens område och aktuella ekonomiska  
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje  
sammanträde. 
 

 Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansieringsplaner, 
för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska  
ramar, inklusive hur överskottsmålet ska uppnås. 

 

Aktuellt 
Nämndsplan har tagits fram och kommer att följas upp tre gånger/år där det har tydliggjorts 
vilka mål som ska uppnås och indikatorer på hur de ska uppnås. Under 2020 kommer ett  
arbete med att förbättra och förtydliga den ekonomiska redovisningen i vård- och omsorgs-
nämnden att påbörjas. I ekonomiuppföljningarna på verksamhetsnivå kommer det i ett tidigt 
stadie göras analys och åtgärdsplan då verksamheten visar på minusresultat. Det kommer att 
redovisas på varje vård- och omsorgsnämndsmöte en utökad nyckeltalsuppföljning där det kan 
jämföras årets kostnad mot tidigare år. Områden som prioriteras är antalet hemvårdstimmar, 
externa köpta platser enligt SoL och LSS  samt antal dygn, utbetalda antal timmar för personlig 
assistans.  
 
2019-12-11 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om reviderat Vägledningsdokument för 
insatser enligt Socialtjänstlagen där begränsningar tagits för att anse vad som är skälig  
levnadsnivå. Under våren 2020 kommer ett nytt vård- och omsorgsboende öppna och därmed 
kommer antalet externt köpta korttidsplatser att minska, vilket är en stor avvikelse i budgeten 
för Vård och omsorg. Vård och omsorg arbetar med att lägga fram ett förslag till vård och om-
sorgsnämnden på att ta fram en digitaliseringsstrategi för att hitta digitala lösningar som kan 
underlätta för omvårdnadspersonal men också komma vård- och omsorgstagaren till gagn. 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om psykiatriboende för att  
minska kostnader av köpta platser. 
 
  

file:///H:/VN/2019/15%20maj/Tjänsteskrivelse%20Kvalitets%20revision%20Stöd%20och%20omsorg.docx%23_top
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Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 
 
  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av effektiviseringar 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2020-02-19 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårt dnr 
REV 000015/2020-912 

Granskning av effektiviseringar 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelssn 

2020 -03- 12 i/ 
Dn

\ I ci nro, 3: ..... . 
iXY. .. v. 00 

. 4,...0'i- .... -:-: ... ········ ... ·············· 

Till 
Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att 
beslutade besparingar genomförs. 

Vår sammanfattande bedömning är kommunstyrelsens beslut om effektiviseringar inte 
fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig 
bland annat på att budgetföljsamheten i kommunen av flera beskrivs som låg och att 
budgeten inte ses som ett tillräckligt styrande dokument. Vidare bedömer vi att de 
handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
.. Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna 

i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska på
verkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet. 

.. Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa kon
sekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

t- Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styr
ningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på 
nämnder att redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt un
derskott. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 
.. Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 

utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekono
miska förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

11> Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekono
miska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2020-05-15 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

j-1t u___;J CL , 
Sten Wahlgren r 
Revisionens vice ordförande 
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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i Uppdrag att genomföra en 
granskning avseende kommunens effektiviseringar och ekonomistyrning. Granskningens syfte 
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att 
säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 

Vår sam·manfattande bedömning är kommunstyrelsens beslut om effektiviseringar inte fullt ut 
genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
.,.. Det har ännu inte fattats några beslut för att uppnå målet om att det överskottsmål som 

finns om minst två procent under mandatperioden ska öka till tre procent annat än en 
uttalad målsättning. 

... Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten har inte uppfattats som ett tillräckligt 
styrande dokument av nämnder och styrelser eller verksamheter och 
budgetföljsamheten beskrivs av flera om som låg på vissa håll i kommunen . 

.,.. Den ekonomiska uppföljningen inom nämnderna varierar. Uppföljningen innefattar inte 
alltid både siffror, beskrivningar och analyser av verksamheten. 

... För de handlingsplaner som upprättats vid underskott är det i flera fall svårt att med 
säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska åtgärder nämnderna avser vidta för att 
minska kostnaderna samt vilka ekonomiska effekter dessa åtgärder väntas få. Även 
uppföljningen är i flera fall bristfällig. 

.. Kommunstyrelsen har under året fattat beslut om och genomfört ett antal dialogmöten 
i syfte att stärka sin uppsiktsplikt. 

• Budgetprocessen är under omarbetning. Tanken framöver är att fullmäktige ska 
fastställa ramar och att respektive nämnd ska fastställa internbudget. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.. Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska påverkan 
till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att 
redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 

.,.. Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 
utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

"' Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade 
ekonomiska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Båstads kommunfullmäktige har beslutat om en finansiell målsättning vilken inkluderar ett 
överskottsmål på minst två procent inom ramen för budget 2019. Det framgår av budgeten att 
denna målsättning under mandatperioden ska öka till tre procent. Detta på grund av att 
behovet av investeringar ökar inom ett flertal av kommunens verksamheter. 

Det framgår vidare från budget att kommunens ekonomi är i ett mycket utsatt läge. I syfte att 
undvika en skattehöjning kommer det· att krävas prioriteringar och effektiviseringar av den 
kommunala verksamheten under hela mandatperioden. 

Inom ramen för budget har besparingar bland annat gjorts inom skolans område. Däri har 
fullmäktige genom budget gett uppdrag om effektiviseringar inom grundskolan samt den egna 
gymnasieskolan. 

Överskottsmålet för kommunen baseras på att planerade effektiviseringar och besparingar kan 
genomföras. 

Revisorerna vill genom granskningen utreda vilka besparingar som ålagts verksamheterna 
samt hur dessa besparingar är planerade att genomföras. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och 
uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 

"' Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade 
besparingskraven? 

"' Är uppföljningen av effektiviseringar tillräckliga för att kontinuerligt bedöma dess 
effekter? 

1.3. Genomförande. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner (se bilaga 1) och 
dokumentstudier. Granskningen är genomförd november 2019- januari 2020. 
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2. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Kommunallagen 
Budget2019 

2.1. Kommunallagen, 2017:725, 11 kap 

I kommunallagens 11 e kapitel finns skrivningar rörande kommunens ekonomiska förvaltning . 
Enligt 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 6 § 
framgår att det i kommunens budget ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, samt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare framgår 
bland annat att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår och att denna 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte föreligger synnerliga skäl 
att göra på annat vis (5 §). Detta benämns balanskravet. Ett negativt resultat ska regleras 
under de närmast följande tre åren. 

Budgetprocessen regleras i 11e kap 8-11 §§. Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta ett 
förslag till budget, och därtill bestämma när övriga nämnder ska inkomma med budgetförslag. 

Kommunallagen 6 kap 1 §tydliggör kommunstyrelsens roll som ledande och samordnande av 
kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt gentemot övriga 
nämnders verksamhet. Enligt 11 § ska kommunstyrelsen följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning . Kommunstyrelsen ska även särskilt ha hand 
om den ekonomiska förvaltningen, samt får från övriga nämnder begära in yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter så som beskrivet 
ovan. 

2.2. Budget 2019 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens finansiella mål och verksamhetsmål i en årlig 
budget för kommande kalenderår. Budgeten innehåller utöver budgeten för 2019 en plan för 
ekonomin för 2020 och 2021. Budgeten innehåller kommunens vision 2030, tre fullmäktigemål 
samt sex nämndsmål. Slutligen finns två finansiella mål. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Budgetarbetet 2019 och 2020 

3.1.1. Iakttagelser 

För budgetarbetet finns en beslutad budgetprocess från 2014, samt reviderad av 
kommunstyrelsen 2016. Där anges att kommunfullmäktige i juni varje år ska besluta om en 
budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget tas 
först i juni och är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med 
november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade 
skatteprognoser, befolkningsprognoser eller andra uppkomna behov. 

Kommunfullmäktiges budget utgör det yttersta styrdokumentet för nämndernas ekonomi. I den 
beslutas finansiella mål och övergripande verksamhetsmål samt strategiska mål för 
nämnderna. Målens formuleringar och strukturen har förändrats något mellan 2019 och 2020. 

Vid intervjuer framkommer att budgetprocessen är under omarbetande och att nya former för 
budgetprocessen förväntas beslutas av kommunfullmäktige i början av 2020. Den nya 
arbetsordningen förväntas innebära att kommunfullmäktige sätter ramar innan sommaren och 
att nämnder och styrelser därefter återkommer med internbudget baserad på tilldelad ram. 

I budget 2019 anges som ett utav tre kommunfullmäktige mål att "Båstad kommun är i 
ekonomisk balans" och detta specificeras senare till de två finansiella målen "Båstads 
kommuns överskott ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag" samt 
"Investeringar (exklusive VA-investeringar) sl<a finansieras till 50% med skattemedel". I en 
kompletterande text anges att Båstad under mandatperioden successivt ska trappa upp 
resultatmålet med ett slutmål om 3% av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. 

I förhållande till kommunens finansiella mål har det genomsnittliga resultatet under den 
senaste 5 årsperioden nått upp till precis 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya inriktningsmål för perioden 2020-2022. 
Dessa återfinns under fyra fokusområden: medborgaren, hållbar samhäl/sutveckling, 
medarbetaren och hållbar ekonomi. Till fokusområdena finns totalt 9 inriktningsmål varav det 
som rör hållbar ekonomi lyder "Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande." Under beskrivningen av de finansiella målen 
står nu "Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp 
resultatmålet med ett slutmål om 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 
2022." Vid intervjuer framkommer att det med nuvarande ekonomiska läge inte har ansetts 
vara möjligt att öka överskottsmålet mer än så även om det nämns att inte ens 3% är ett 
tillräckligt stort överskott. 4-5% beskrivs som idealt för att klara de kommande årens 
investeringar men det anses inte möjligt på grunde av det tuffa ekonomiska läget. 

Uppföljning och återrapportering av mål sker vid tertial 1 och 2 samt vid årsredovisningen . 
Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret sker vid tertial 1 och 2. Dessutom redovisas 
det ekonomiska utfallet i årsredovisningen. 
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För kommunen fattas ett gemensamt budgetbeslut av fullmäktige och vid intervjuer 
framkommer att respektive nämnd utöver detta inte fattar några ytterligare internbudgetbeslut. 
Den vidare budgeteringen sker på tjänstepersonsnivå utan beslut från respektive nämnd. Vid 
intervjuer framkommer vidare en bild av att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
inte varit ett styrande dokument för nämnder och verksamhet och budgetföljsamheten inom 
kommunen beskrivs i flera intervjuer som låg. Flera nämnder har vid olika tillfällen återkommit 
till kommunfullmäktige och äskat nya medel. 

Vid intervjuerna nämns också ett antal exempel på politiska beslut som fattats utan en tydlig 
finansiering. Exempel som nämns är ofinansierade paviljonger inom skolverksamheten samt 
beslut om förändrad chefsstruktur inom vård- och omsorgsverksamheten. Det senare var 
resultatet av en inspektion genomförd av Arbetsmiljöverket där verket ställde krav på färre 
medarbetare per chef. Den nya ledningsorganisation som beslutats beskrivs vara icke fullt ut 
finansierad. Ett annat exempel är att vård- och omsorgsverksamheten inte kompenserats för 
den lag som sedan 2018 ställer krav på att arbetsgivaren ska hantera samtliga kostnader för 
medarbetares arbetskläder. För skolområdet finns 2019 obudgeterade kostnader för· 
lokaler/moduler för både förskola och skola som man för 2020 avser vidta åtgärder kring . 

3.1.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det är positivt att det nu pågår ett arbete med att förändra 
budgetprocessen så att nämnder och styrelser får en större delaktighet. I tider av ekonomisk 
åtstramning måste nämnd och förvaltning vara överens om prioriteringar. I hittillsvarande 
interbudgetprocess är ansvarsfördelningen otydligt mellan förvaltning och nämnd. 

Vi vill också betona behovet av tydliga underlag inför politiskt beslutsfattande för att undvika 
beslut som icke fullt ut har en tydlig finansiering . Det finns flera exempel som visar att så inte 
varit fallet i Båstad kommun . Det är självklart inte så att alla politiska beslut eller lagförändringar 
kräver en ökad tilldelning men i de fall beslut fattas som innebär ökade kostnader måste det 
finnas en tydlighet kring finansiering, oavsett om det förväntas ske i form av effektiviseringar 
inom befintlig ram eller i form av tillförda resurser. 

3.2. Kommunens ekonomiska läge 

3.2.1. Iakttagelser 

Båstad kommun är politiskt organiserad enligt följande: 
.. Kommunstyrelse med tillhörande arbetsutskott samt förhandlingsutskott 
... Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet 
.. Vård- och omsorgsnämnd 
.,. Utbildningsnämnd med tillhörande arbetsutskott. 

Avseende förvaltningen finns denna samlad 
verksamhetsområden . 

en förvaltning med sex olika 

.. Kommunledningskontor 

.,. Teknik och service 

.,. Samhällsbyggnad 

.. Barn och skola 

.. Bildning och arbete 

.,. Vård och omsorg 
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Kommundirektören är kom111unens enda förvaltningschef och biträder kommunstyrelsen med 
utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Kommundirektören är chef för 
de sex verksamhetsområdescheferna och chef för kommunledningskontoret. 

I budget 2019 står att läsa att kommunen genomför olika budgetmässiga kostnadsminskningar 
och omprioriteringar i verksamheterna som uppgår till 16 mkr. Samtidigt tillförs 
verksamheterna nästan 41 mkr för att täppa till befintliga underskott eller i form av olika 
satsningar och verksamhetsutökningar. Vidare kompenserades styrelser och nämnder med 
totalt nästan 15 mkr under 2019 för ökade lönekostnader. 

Vid intervjuer bekräftas också att det inte lades några generella sparbeting på verksamheterna. 
Det uppges också att skolverksamheten fick full kompensation för volymer inom förskola och 
skola. I budgeten för 2019 står det vidare: 

Förutsatt att planerade effektiviseringar och besparingar kan genomföras och att andra mer eller 
mindre kända verksamhetsförändringar inte blir alltför kostnadsdrivande, ser utsikterna för 
kommunens budgeterade resultat som helhet ändå relativt goda ut för 2019. Det budgeterade 
resultatet uppgår till +16, 1 mkr vilket innebär att det finansiella målet om ett resultat som uppgår till 
minst 2 procent utav sl<atteintäkter och generella bidrag ser ut att kunna uppnås detta år. 

Redan vid de första ekonomiska prognoserna under 2019 stod det dock klart att det fanns 
budgetavvikelser. Den första prognosen visade på en negativ budgetavvikelse på -20 mkr för 
kommunen som helhet. Denna siffra var dock lägre än vid motsvarande tid föregående år 
varför det av vissa kom att tolkas som att effektiviseringar och besparingar hade börjat få effekt. 
Vid delårsbokslutet per 2019-08-31 visade den negativa prognostiserade avvikelsen igen ha 
ökat till ca -32 mkr för helåret, vilket låg i nivå med 2018 års budgetavvikelse som var -33 mkr 
för verksamhetsområdena. 

Engångsintäkter i form av exploateringsintäkter (13 mkr, försäljning av tomter) liksom lägre 
avskrivningskostnader (+4,2 mkr), högre skatteintäkter (+1,4 mkr), utdelning från finansiella 
poster (+1 mkr) samt övriga finansiella poster (+2,3 mkr) jämfört med budget bidrar till att det 
för 2019 ändå väntas blir ett positivt resultat för kommunen . Senaste året med negativt resultat 
var 2008 och några tidigare underskott finns därmed inte att täcka. Efter 
balanskravsjusteringar prognostiseras 2019 års resultat, i samband med tertial 2, till 2,5 mkr. 

2019-års prognostiserade avvikelse motsvarar 4,0 procent av nettokostnaderna. Hur det 
fördelas redovisas i diagram 1. I ljusare färg syns prognosen per 2019-07-31. Som syns finns 
de stora negativa avvikelserna inom vård- och omsorg (-17 mkr), bildning och arbete (-11 ml<r) 
samt teknik och service (-5 mkr). Nedan görs en genomgång av dessa tre · 
verksamhetsområden . 
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Tabell 1. Prognostiserade avvikelser mot budget helår 2019 

KF·KF 
KF · skolpeng bo/grsk ...... _ ... . ...... . 

KF ·skolpeng gymn 
KF - henwårdspeng 

KF ·boendepeng 
KS· kommunslyrelse 

KS · kolnmunledningskontor ........ 
KS ·teknik och service sk.fin. 

KS · samhällsbyggnad 
KS ·bildning och arbete 
MN - myndighetsnämnd 

MN ·teknik och service sk.fin. 
MN · samhällsbyggnad 
UN -uthildningsnämnd 

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

UN · bildning och arbete ram 
UN ·bildning och arbete RE 

VN -vård och omsorgsnämnd 
VN -vård och omsorg 

Valnämnd, Överlörm. Kom rev 
Oemograllreserv 
Finansförvaltning 

Total avvikelse 

Tabell 2 Summering av pro! nostiserad avvikelse i förhållande till budget 20191 

Avdelning/verksamhet Prognos Kommentar 
avvikelse 
2019 i 
förhållande 
till budget 
(mkr) 

Kommunstyrelsen -3,6 

Utblldningsnäm nd -13,2 

Vård- och omsorgsnämnd -12, 1 

Den negativa budgetawikelsen inom teknik och service 
förklaras till största delen av park, gata och natur (-1 , 1 
mnkr), samt fastighet (-2,4 mnkr). Avvikelsen inom 
park, gata och natur beror till stor del på felavhjälpning 
på gatubelysning. Avvikelsen inom fastighet beror 
huvudsakligen på engångskostnader bl.a. luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på Förslövs 
skola samt demontering av Skogsbyns moduler 

Största delen av awikelsen ligger inom bildning och 
arbete ram (-11, 1 mnkr). -9,8 mnkr av avvikelsen ligger 
inom individ- och familjeomsorg pga. ökade kostnader 
för placeringar. 

Stöd och omsorg (-7,6 mnkr): avvikelsen förklaras i 
huvudsak av köpta platser Inom LSS och Sol (ca.-3,4 
mnkr) samt 2 st personlig assistans-ärenden som 
tillkommit (ca.-3,0 mnkr). 

Hälso- och sjukvård (-2,8 mnkr): avvikelsen beror på 
högre personalkostnader än budgeterat. 

Hemvård (-1,6 mnkr): huvudsakligen på grund av 
bemanning och köp av undersköterskor. 

Vård- och omsorgsboende (-4,2 mnkr): huvudsakligen 
hänförligt till personalkostnader pga. hög vårdtyngd på 
boendena kopplat till palliativ vård, med vak och ökad 
bemanning till följd . 

1 Sammanställning baseras på Delårsrapport per 2019-08-31 
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3.2.2. Bedömning 

Underskotten för 2019 återfinns främst inom fastighet och park, gata, natur under 
kommunstyrelsen, inom vård- och omsorgsnämnden och inom utbildningsnämnden bildning 
och arbete (individ och familjeomsorg) . Inom fastighet samt park, gata, natur är kostnaderna 
fram föra allt av engångskaraktär varpå även åtgärderna för att minska kostnaderna naturligt 
också blir av engångskaraktär. Även inom bildning och arbete finns en del engångskostnader 
kopplat till lokaler och en försenad upphandling av skolskjutsar. 

Inom vård och omsorg anges en rad olika förl<laringar till de ökande kostnaderna, volymökning 
i kombination med mer omfattande insatser/ökad vårdtyngd och/eller fler placeringar utanför 
hemmet. Då personalkostnader anges i flera fall, i form av exempelvis inhyrda undersköterskor 
eller ökad bemanning görs bedömning att personal- och bemanningsplanering bör ges särskilt 
utrymme i arbetet med ekonomin och effektiviseringar och besparingar. 

Inom individ- och familjeomsorgen handlar det fram för allt om ökade kostnader för placeringar. 
Situationen inom individ och familjeomsorg har på olika sätt uppmärksammats under hösten 
vilket har påkallat en rad personalförändringar samt initierat en pågående separat utredning 
för att komma tillrätta med verksamheten och ekonomin . Det pågående arbetet är av vikt för 
hur den fortsatta verksamheten och ekonomin kan förväntas utvecklas. 

3.3. Analys, uppföljning och åtgärder vid underskott 

3.3.1. Iakttagelser 

Sedan år 2013 har Båstad ekonomisk rapporteringen tertialvis istället för kvartalsvis. 2 

Bakgrunden till beslutet var bland annat en skrivelse från revisionen som påpekade att det 
fanns indikationer på att den löpande uppföljningen av ekonomin under året inte var 
ändamålsenlig. 

Vidare ska månatlig rapportering ske utifrån uppdaterade helårsprognoser över 
verksamhetens ekonomiska resultat. Månatlig uppföljning syftar till uppföljning 9 månader om 
året med uppehåll för januari, juni och juli. Rapporten ska färdigställs inför politiken inom två 
veckor efter varje månads slut. Vid intervjuer uppges att respektive nämnd får månatlig 
uppföljning, i flera fall både i form av text och siffror då nämndernas ledamöter har tyckt att 
tidigare ekonomiska sammanställningar varit svåra att tolka . 

Vid läsning av protokoll noteras att det beroende på hur mötena ligger kan gå lång tid mellan 
det att månadsrapporten färdigställs och att den rapporteras till nämnden. När rapporttillfällen 
och mötesdatum inte anpassas till varandra kan det innebära att politiken får rapporter långt 
efter att de färdigställts eller att det inte finns aktuella siffror att rapportera på sammanträdena 
då rapporterna inte är klara. För utbildningsnämnden gäller exempelvis att de inte haft något 
sammanträde efter 15 maj och att de därför först på sitt sammanträde i augusti får 
månadsrapport från maj månad. Då någon månadsrapport, i enlighet med beslutet från 2013, 
inte tas fram för månaderna juni och juli finns det först i september siffror att tillgå som omfattar 
sommarmånaderna. 

Vid intervjuer framkommer att vård- och omsorgsnämndens möten framöver kommer att 
anpassas tidsmässigt efter den ekonomiska månadsuppföljningen . Detta väntas ge nämnden 
större fokus på ekonomin och vid behov kunna fattat vidare beslut om ekonomiska frågor 
utifrån det aktuella underlaget nämnden fått ta del av. 

2 Beslut i KS el<anomiutskott 2013-02-13, dnr KS 1642/12-906 
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I februari 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om utvecklade former för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Beslutet innebar att l<ammunen införde av dialogträffar med nämndspresidierna. 
Dialogträffarnas syfte är att skapa möjligheter för fördjupad dialog mellan de politiska organen 
och för kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet med sin roll och i den riktning som 
kommunfullmäktige beslutat. Dialogträffarna är tänkta att äga rum två gånger om året och 
synkroniseras med kommunens mål- och budgetprocess. Från kommunstyrelsen deltar 
arbetsutskottet och från nämnderna respektive presidium Dessutom deltar från 
förvaltningsorganisationen kommundirektören, verksamhetsområdeschefen och vid behov 
övriga tjänstemän. 

Vi har tagit del av minnesanteckningar från en handfull dialogmöten. Fokus har varit på 
ekonomiska frågor samt förändringar i verksamheterna. Mötena beskrivs av samtliga 
intervjuade i positiva ordalag även om vissa menar att de ännu inte har hittat sin slutgiltiga 
form och sannolikt kan bli mer konkreta och fokuserade med tiden. 

Vi har vidare tagit del av de handlingsplaner som upprättats inom vård- och omsorgsnämnden 
respektive utbildningsnämnden, med anledning av underskott. Flera nämnder har underskott 
avseende kostnaden för själva mötena på grund av ändrade arvodesregler och har beslutat 
om effektivare (kortare) möten och/eller att ställa in möten. Dessa budgetavvikelse är i 
sammanhanget dock försumbara då det rör sig om i storleksordningen ett par tiotusen kronor. 

De handlingsplaner som upprättats med anledning av tertialrapport 1 respektive 2 är av 
varierande karaktär. Vård- och omsorgsnämndens plan från maj i år innehåller dels redan 
inlagda besparingar och omprioriteringar i budget 2019 (omfattande totalt drygt 9 mkr) , dels 
en rad nya förslag på ytterligare besparingar, omfattandes totalt 19 punkter och sammanlagt 
beräknas det ge ytterligare 2,6 mkr i besparingar. Enligt protokollet från maj 2019 beslutar 
nämnden i enlighet med den plan som tagits fram av förvaltningen. 

Besparingarna beskrivs fokusera på sådant som inte är lagstadgat och som verksamheten kan 
genomföra utan ytterligare politiska beslut. I ärendet står också att "Ytterligare förlag kommer 
att tas fram under hösten där politiska beslut krävs för förändring" men några sådana ärenden 
har vi inte noterat i nämndens protokoll. Det råder oklarhet om nämnden behandlat tertial 2-
rapporten med uppföljning av ekonomi och mål. Något sådant ärende kan inte noteras vid 
protokollsläsningen men enligt uppgift tertial 2 rapporten behandlats under punkten 
"ekonomisk månadsuppföljning"3 på sammanträdet i september. På samtliga sammanträden 
efter sommaren har det dock lämnats en ekonomisk månadsrapport. Dessa rapporter har 
enligt protokollen inte återföljts av några vidare beslut utan informationen har enbart lagts till 
handlingarna. Inte heller det faktum att underskottet ökat från drygt -7mkr vid tertial 1 till drygt 
-17 mkr under hösten har föranlett några nya beslut om åtgärds- eller handlingsplaner. 

För utbildningsnämndens del finns det en punkt om handlingsplan på sammanträdet i maj. I 
handlingen framstår det som om det är först på dialogmötet med kommunstyrelsens presidium 
som man fått information om att de ska ta fram en handlingsplan med anledning av det 
redovisade underskottet. I beskrivningen av ärendet står "Utbildningsnämndens presidium var 
den 17 april på ett dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektör, 
ekonomichef och verksamhetschefer. På mötet framkom att nämnden måste ta fram åtgärder 
gällande redovisade underskott". Att handlingsplan ska tas fram vid avvikelser borde dock inte 
komma som någon överraskning och i anvisningarna till tertial 1 2019-04-30 som 
kommunkontoret gått ut med till samtliga verksamhetschefer, ekonomer och övriga berörda i 
mitten av april står det att läsa att "Åtgärder/konsekvenser vid avvikelser från budget -
redogörelse för den åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning som ska upprättas vid 

3 Vårs- och omsorgsnämndens protokoll §85 2019-09-18 
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avvikelse." Vid sakgranskningen beskrivs det som att punkten inte är ny men kanske inte 
använts fullt ut för att begära dylika redogörelser. 

För utbildningsnämndens del är ärendet är en egen beslutspunkt och benämns "Handlingsplan 
- konsekvenser vid budgetneddragning maj 2019". Beslutet från nämnden blir att "ta till sig 
informationen och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen med förslaget att 
prognostiserat underskott om 6, 1 mkr för institutionsvård vuxna, HVB-vård barn och unga, 
familjehemsvård barn och unga samt behovsprövad öppenvård barn och unga, ska täckas 
kommunövergripande." Nämndens listar i handlingsplanen en handfull åtgärder vilka alla 
innebär neddragningar av tjänster om totalt 9,5 årsarbetare. Resonemanget från nämnden 
handlar om att det skulle vara direkt kontraproduktivt att genomföra dessa då de skulle få "helt 
förödande konsekvenser" för såväl individ och samhälle om de genomförs. Kommunstyrelsen 
beslutar också på sitt sammanträde i juni att gå på utbildningsnämndens linje. 

I kommunustyrelseärendet i juni står det att det måste ställas förnyade krav att inkomma med 
en handlingsplan inför budgetåret 2020, och efterföljande år, som bygger på det 
förändringsarbete som har presenterats för kommunstyrelsen i maj 2019, då nämnden 
informerade om sitt långsiktiga planeringsarbete. Något sådant ärende har nämnden inför 
budget 2020 ännu inte beslutat om. 

Under september behandlades tertialrapport 2 i utbildningsnämnden. Redovisningen delas 
upp i barn och skola respektive bildning och arbete. För barn och skola rör det som tidigare 
konstaterats om ett underskott om ca 2 mkr. Bakgrunden är ofinansierade lokaler (-1,7 mkr) 
respektive reparationskostnader för skolbuss (300 tkr) . Som åtgärder anges att man ska vidta 
åtgärder avseende de ofinansierade lokalerna (dock anges inte vilka dessa åtgärder är) samt 
att man under förutsättning att nya bussar kan köpas in kan reparationskostnaderna reduceras 
något. 

För bildning och arbete gäller att det stycket med åtgärder/konsekvenser vid avvikelser i 
tertialrapporten enbart innehåller mycket generella beskrivningar av hur verksamheten 
arbetaUarbetar/kommer att arbeta framgent. Det beskrivs hur man hoppas att det förändrade 
arbetssättet kommer att ha en positiv inverkan på kostnaderna. Dock finns inte en enda summa 
angiven på vilka besparingar som kan förväntas. Som en komplettering av ärendet finns en 
bilaga i vilken man utöver fortsatt implementering av den nya organisationen/arbetsmetoder 
listar en handfull punkter för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet. I bilagan 
skriver tjänstepersonen också att åtgärderna sannolikt behöver kompletteras av en ökad 
resurssättning . Punkter som inkluderas i bilagan är tätare uppföljning och fler nyckeltal som 
ska redovisas för nämnden och att grupper bildas med både politiker och tjänstemän för att 
närmare följa arbetet. Inte heller någon utav dessa åtgärder är specificerade med belopp eller 
tidsatta. 

Vidare gäller för utbildningsnämnden att nämnden på sammanträdet i oktober under punkten 
"Ekonomisk månadsuppföljning 2019" fattat beslut om att "ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för den del av underskottet som tidigare upprättad åtgärdsplan inte 
omfattar". Det specificeras inte när detta uppdrag ska återrapporteras eller vilka exakta delar 
av verksamheten som berörs. Den ekonomiska månadsuppföljningen på sammanträdet i 
december innehåller ingen återrapportering av uppdraget utan enbart sedvanlig ekonomisk 
uppföljning . Vid kontakt med kommunen framkommer att någon ny plan inte tagits fram då 
arbetet i nämnden under de sista månaderna 2019 kommitatt fokuseras på de brister som 
uppmärksammats inom delar av nämndens verksamhetsområde. 

3.3.2. Bedömning 

Det finns rutiner för uppföljning men effekterna av uppföljningen bedöms som svaga och 
otillräckliga. Månadsuppföljningar presenteras för nämnderna men det förflyter ofta för lång tid 
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mellan det att informationen sammanställs till att den presenteras för nämnden. 
Månadsuppföljningarna skiljer sig år mellan nämnderna och innehåller inte alltid en beskrivning 
eller analys av redovisat ekonomiskt läge utan i vissa fall enbart en ekonomisk uppställning. 
Det är av högsta vikt att uppföljningarna faktiskt belyser de förändringar som det fattats beslut 
om. 

Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen har fastställt former för sin uppsiktsplikt och 
under året etablerat ett arbetssätt som möjliggör dialog med respektive nämnd kring mål, 
ekonomi och verksamhet. För att dialogerna ska uppnå sitt syfte måste kommunstyrelsen vara 
väl förberedd och insatt i nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen behöver göra sin egen 
riskanalys, dvs vilken nämnd behöver störst stöd för att uppnå en verksamhet i balans. Stödet 
behöver situationsanpassas. Kommunstyrelsen kan också behöva bidra med centralt placerad 
kompetens för att bistå nämnd och förvaltning . 

De handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister. De innehåller inte 
tydliga beskrivningar av åtgärder eller vilka besparingar som kan förväntas. Inte heller åtföljs 
de av tydliga tidsplaner. Det gör det svårt att med säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska 
åtgärder nämnden avser vidta för att minska kostnaderna. I flera fall har nämnderna inte följt 
upp beslut/skrivningar om nya åtgärdsplaner som annars skulle behandlats av nämnderna 
under hösten. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Det är vår sammanfattande bedömning att arbetet med budget samt effektiviseringar och 
besparingar behöver utvecklas. Vår bedömning grundar sig på att budgetföljsamheten i 
kommunen av flera beskrivs som låg och att budgeten inte ses som ett tillräckligt styrande 
dokument. Förhoppningsvis kan en ny struktur för budgetarbetet skapa en tydligare involvering 
av nämnderna vilket kan förväntas ge ett ökat fokus på budget och el<0nomisk uppföljning 
liksom att ansvaret för att driva effektiviseringar och besparingar blir tydligare. 

Den ekonomiska månadsuppföljningen behöver innefatta både siffror och analyser och 
beskrivningar av verksamheten. För utbildningsnämndens del (bildning och arbete) samt vård 
och omsorgsnämnden består verksamheten till stor del av verksamheter som är lagstyrda och 
en stor del av nämndens kostnader drivs av dagliga biståndsbeslut i verksamheten. Detta 
innebär att det finns en nära koppling mellan den ekonomiska styrningen och 
verksamhetsstyrningen inom nämndens verksamheter. Ekonomiska mått och 
verksamhetsmått behöver således komplettera varandra och hänga ihop med nämndens 
målsättningar för att nå en god ekonomisk hushållning samtidigt som den erbjuder en välfärd 
av god kvalitet gentemot sin målgrupp. 

De effektiviseringsåtgärder som på sikt krävs för att verksamheterna ska ha en budget i balans 
och nå det ekonomiska överskottsmålet om 2,6% kräver långsiktiga bedömningar av den 
ekonomiska utvecklingen och åtgärdsbehoven. Likaså kräver detta särskilda analyser av de 
verksamhetsmässiga förutsättningarna för vilket vi menar vi bör föregå budgetprocessen. Däri 
bör också kommunstyrelsen på ett tydligare sätt kräva att nämnderna beskriver vilka 
eventuella konsekvenser som besparingar och effektiviseringar kan antas innebära för 
kvaliteten. Detta för att säkerställa att fullmäktiges beslut om budget fattas på välinformerade 
grunder. 

Mot bakgrund av de stora underskotten i verksamheterna finns det anledning för 
kommunstyrelsen att ta aktiv och sammanhållande roll för uppföljningen av budget och mål. 
De beslutade dialogmötena är ett gott initiativ vars former och innehåll dock behöver utvecklas 
och konkretiseras ytterligare. 

Vid granskningen framkommer flera exempel på beslut som inneburit ökade kostnader men 
som där det inte fattats beslut om finansiering . Vi vill påpeka vikten av att fatta beslut om 
verksamhet och finansiering samtidigt och där exempelvis verksamhet och ambitionsnivå 
också följs av avsatta pengar, eller om så är fallet, att det tydliggörs att finansieringen ska lösas 
genom omprioriteringar. Det får inte råda några tvivel om hur verksamheten ska finansieras 
som sedan får till följd att det uppstår budgetavvikelser. 

Vidare bedömer vi att de handlingsplaner som upprättats vid underskott uppvisar flera brister. 
De är i flera fall svårt att med säkerhet utläsa och bedöma vilka faktiska åtgärder nämnderna 
avser vidta för att minska kostnaderna. Det hör till den kommunala vardagen att hantera 
ekonomiska underskott men vi noterar att exempelvis utbildningsnämnden område bildning 
och arbete under året inte kunnat presentera underlag med specificerad besparingspotential4. 

Det är utifrån de budgetuppföljningar som gjorts tertialvis i nämnderna svårt att få en tydlig 
uppfattning om hur stora besparingar som åtgärdsplanerna förväntas ge, både för innevarande 
år och på sikt. Särskilt eftersom flera utav underlagen är otydliga och inte innehåller tydliga 
beräkningar, konkreta siffror eller tidsplaner. I flera fall har nämnderna inte följt upp 
beslut/skrivningar om nya åtgärdsplaner som skulle behandlats av nämnderna under hösten. 

4 Utöver ärendet till kommunstyrelsen som enbart var en uppräkning av kostnaderna för 9,5 årsarbetare 
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Revlslonsfrågor 

Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att 
uppnå de av kommunfullmäktige 
beslutade besparingskraven? 

Är uppföljningen av effektiviseringar 
tillräckliga för att kontinuerligt bedöma 
dess effekter? 

Svar 

Nej. 
Några generella besparingskrav ålades inte verksamheterna inför 
2019. På flera håll finns betydande negativa ekonomiska 
avvikelser jämfört med de av fullmäktige fastställda ramarna. De 
ekonomiska avvikelserna är av såväl engångskaraktär som av 
strukturell karaktär vilket då också gäller för de åtgärder som 
vidtagits. Atgärdsplanerna är av varierande kvalitet och innehåller 
inte alltid en tydlig bild av tidplan och belopp för de åtgärder som 
vidtas. De åtgärder som beslutats och vidtagits har ännu inte gett 
som resultat att verksamheten för helåret 2019 prognostiserar en 
ekonomi i balans. 
Delvis. 
Det finns en beslutad struktur för såväl månatliga rapporter som 
ekonomiska uppföljningar och prognoser. Nämnderna behöver 
framgent få tydliga ekonomiska månadsuppföljningar inkl analys 
på varje sammanträde. Dialogmötena bedöms utgöra ett stöd för 
förståelse av verksamhetens ekonomiska resultat och 
måluppfyllelse. Mötena kan dock utvecklas ytterligare och bland 
annat fokusera mer på åtgärder och uppföljning vid ekonomiska 
avvikelser. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där €)ffektiviseringar har största ekonomiska påverkan 
till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet av 
effektiviseringar och besparingar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna som en del av budgetprocessen tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att 
redovisa tydliga siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att: 

• Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 
utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

• Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansierings
planer, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade 
ekonomiska ramar inkl. hur överskottsmålet ska uppnås. 

Båstad den 4 februari 2020 

Hanna Ericsson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens 1 :a vice ordförande 

,,. Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande 

Kommundirektör · 

,,. Ekonomichef 

• Skolchef 

,,.. Biträdande Skolchef 

Två ekonomer inom bildning och arbete 

> Socialt ansvarig socionom, vård & omsorg, dåvarande tf vård- och omsorgschef 

,,. Två ekonomer inom vård & omsorg 

Dokument: 

• Budget 2019 inkl. Plan 2020-2021 

• Budget 2020 

• Delårsrapport per 2019-08-31 

,,. Budgetprocessen, Beslut KS 2014-02-12, dnr KS 145/14-906 

,,. Budget 2016 - reviderad budgetprocess, beslut KS 2016-02-03, dnr KS 001096/2015-906 

• Anvisningar tertial 1, Budgetuppföljning per 2019-04-30, Ekonomienheten 2019-04-08 

,,.. Utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsitsplikt, beslut KS 2019-02-06, dnr KS 001141/2018-100 

• . Minnesanteckningar från dialogmöten mellan KS och nämnder/styrelser 2019 

,,. Protokoll och handlingar från Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2019 

,,. Protokoll och handlingar från Utbildningsnämndens sammanträden 2019 
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Datum: 2020-03-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000035/2020-700 

 
 

Svar på Bjärepartiets väckta ärende avseende korttidsvård  
 
 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet anses besvarat. 
 

 
Sammanfattning av ärendet  
Bjärepartiet begär i det väckta ärendet skriftliga konkreta uppgifter om planeringen av kort-
tidsvården framgent, samt anför att det inte är människovärdigt att dubbelbelägga rummen 
med hänvisning till såväl personlig integritet som risk för smitta samt personalens arbetsmiljö. 
 
Svaret i sin helhet bifogas i separat utredning. 
 
 
Lena Täringskog, Avdelningschef  
Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Vård och omsorg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar på väckt ärende avseende korttidsvård 
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Svar på väckt ärende avseende korttidsvård 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2019 har korttidsvården i Båstad haft en mycket hög beläggning, trots detta har platser-
na inte varit tillräckliga och platsköp har varit nödvändigt i en högre utsträckning än tidigare. 
Situationen är en konsekvens av flera olika samverkande faktorer: 
 
Ny lagstiftning gällande samverkan vid utskrivning från slutenvård till närvård, har medfört att 
kommunen i ett tidigare skede får ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser och inte minst 
rehabilitering.  
Antalet platser vid vård och omsorgsboende minskade under 2019, samtidigt som antalet an-
sökningar till särskilt boende ökade. Det kom även ett antal ansökningar från personer i andra 
kommuner, vilket tillsammans har bidragit till att antalet personer i väntan på boende har 
ökat. Omsättningen på platser har också varit lägre procentuellt än föregående år. 
 
Av de som väntar på boende har ett flertal fått erbjudas korttidsvård i avvaktan på ledig plats, 
vilket i första hand har lösts på hemmaplan men även vid externa platser. 
 
Bjärepartiet begär i det väckta ärendet skriftliga konkreta uppgifter om planeringen av kort-
tidsvården framgent, samt anför att det inte är människovärdigt att dubbel belägga rummen 
med hänvisning till såväl personlig integritet som risk för smitta samt personalens arbetsmiljö. 
 
Planering av framtida korttidsvård 
 
Grundläggande är att korttidsvård kan bedrivas såväl i enkel som i dubbelrum, valet av rum 
föregås alltid av en riskbedömning i relation till smitta, behov av avskildhet, vård i livets slut-
skede etc. Detta sker redan i dagsläget. 
 
Växelvård  
 
Allt fler äldre vårdas i hemmet av närstående och det finns därmed ett ökat behov av avlast-
ning för att anhöriga ska orka. Under året har antalet personer som beviljats växelvård ökat 
och därmed behovet av specialiserade platser för detta ändamål. Av dessa personer finns det 
flera som har behov av enkelrum, medans det finns vissa som särskilt framför att de vill ha 
sällskap och möjlighet till gemenskap.  
 
För att skapa förutsättningar för ovanstående, så kommer vi i samband med öppnandet av 
Haga park, skapa 3 växelvårdsplatser vid Åslidens vård- och omsorgsboende. 
Växelvårdsplatser vid Åsliden erbjuder en lugnare miljö där man slipper att byta rum och 
därmed olika medboende, samt medverkar till att den närstående kan känna en större trygghet 
och frihet att besöka när det passar och då vara privat.  

Vid Åsliden finns personer som framfört önskemål om byte av boende, vilket möjliggör denna 
lösning. Tre platser bedöms i dagsläget tillräckliga för att lösa behovet av växelvård, med möj-
lighet till enkelrum för den som så önskar. De som i dagsläget har haft växelvård vid Skogliden, 
får då sin växelvårdsplats vid Åsliden.  
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Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, färre antal slutenvårds-
platser, paradigmskifte som innebär att vården flyttar hem till invånaren och därmed leder till 
att finns fler anhörigvårdare gör därmed att det finns ett ökat behov av växelvård. 

Korttidsvård Björken 
 
I dagsläget finns 14 sängplatser vid korttidsenheten på Skogsliden, vilket i samband med öpp-
nandet av Haga park minskas till 10 platser. Detta medför att flera rum blir enkelrum, för dem 
som behöver det av olika anledningar. Det finns dock ingen lagstadgad rättighet att få enkel-
rum vid korttidsvistelse, vilket kan jämföras med slutenvårdens större salar. Vid öppnandet av 
Haga park kommer personer som vistas på Skogsliden samt har ett beslut om boende med so-
matisk inriktning, erbjudas lägenhet vid det nya boendet. 
 
Detta gäller även de som vistas på korttidsplats vid externa enheter i avvaktan på boende med 
somatisk inriktning. Planeringen är att köp av platser kan minimeras i samband med öppnan-
det av Haga park. 
 
Korttidsverksamheten har under det senaste året haft en ökad inströmning av personer under 
65 år, personer som på grund av exempelvis cancersjukdom eller olycksfall, har haft behov av 
korttidsplats under rehabilitering och återhämtning samt ibland i avvaktan på bostadsanpass-
ning av ordinärt boende. När specialiseringen av korttidsvården sker, ökar möjligheten att 
avskilja olika patientgrupper från varandra vid behov. 
 
En specialiserad korttidsvård för personer som efter en sjukhusvistelse, eller som med 
anledning av en progredierande sjukdom eller olycksfall behöver avancerad hälso- och 
sjukvård och/eller intensiv träning för att komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv, är 
något som invånarna såväl har förväntningar kring och som värdesätts i hög grad såväl av den 
ensklide som de närstående. De som kommer direkt från sjukhus har ofta ett större behov av 
medicinska insatser – ibland avancerade, intravenös näring, dialys och transfusioner - och re-
habilitering. Hjärtsvikt, smärta, yrsel och andningssvårigheter är vanligt förkommande sjuk-
domstillstånd. 
 
Arbetsmiljöperspektiv 
 
Lokalerna där verksamheten bedrivs i på Skogsliden är inte optimal, den bedrivs på två plan, 
där viss personal löper mellan de olika våningsplanen. Utrymme för träning/rehabilitering är 
mycket begränsade, förbättringsåtgärder är under diskussion. 
Detta har tidigare redovisats av verksamhetsområdeschef under 2018 och är därmed känt för 
nämnden sedan tidigare.  Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en hållbar, långsiktig 
lokalplanering för såväl vård – och omsorgstagare som för personal. 
 
Det ställs stora krav på kunskap hos den personal som arbetar inom korttidsvården idag, kvali-
ficerad hälso- och sjukvård, människor i olika åldrar med differentierade behov och bakgrund 
och snabba växlingar med vård och omsorgstagare. Det behövs också en förståelse för och 
kunskap att möta närstående, som ofta har specifika önskemål och krav på vården för att de 
ska känna sig trygga att lämna sin anhörige där.  
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Socialstyrelsen om korttidsvård 

Socialstyrelsen har definierat följande aspekter för att bättre möta såväl den äldres som när-
ståendes behov av avlastning enligt följande:  

 
 Kommuner bör överväga att utreda och utveckla möjligheten för en specialisering av 

insatsen korttidsboende utifrån de olika behoven, t.ex. eftervård efter sluten speciali-
serad vård, rehabilitering eller avlösning. Syftet är att undvika att personer med vitt 
skilda behov vistas på i samma rum eller på samma enhet.  
 

 Kommuner bör öka och stimulera kompetensutveckling vid korttidsboende – en bredd 
av behov kräver utvidgad kompetens. En specialisering av verksamheten bör medföra 

spetskompetens hos respektive personalgrupp. 

 

 
Konklusion 
 
En specialisering av korttidsvården innebär att verksamheten kan anpassas till de olika 
behoven. Korttidsvården på Skogsliden får fler platser som motsvarar det utökade behovet och 
behöver inte ”konkurrera” med växelvården och kan i större utsträckning erbjuda vård i egna 
rum. Vård och omsorgstagarna har tillgång till expertis som sjuksköterska och rehabpersonal 
stora delar av dygnet, vilket skapar möjlighet till en snabbare rehabilitering och återhämtning. 
Verksamheten har större möjlighet att särskilja yngre och äldre gäster, palliativ vård från den 
akuta vården och att kompetensutveckla personalen utifrån de specifika behoven. 
 
Lokalerna på Åsliden lämpar sig väl till växelvård, med möjlighet till enkelrum samt att skapa 
ett meningsfullt innehåll. Personer som växelvårdas har i hög grad omfattande 
omvårdnadsbehov eller kognitiva svårigheter, aktiviteter som erbjuds inom ramen för boendet 
blir av större betydelse för den enskilde. Möjligheten att behålla sin integritet och bibehålla 
sina intressen är enklare att tillfredställa i en egen lägenhet med kokvrå.  
 
Planeringen av korttidsverksamheten, som idag kräver en stor arbetsinsats för att om möjligt 
undvika byte av rum och personal under vistelsen, blir enklare och effektivare genom 
specialiseringen. På Åsliden kan tillskapas växelvårdsplatser utifrån det behov som finns, med 
mål att den enskilde får samma rum vid varje vårdtillfälle. 
Personer som i dagsläget har sin växelvård vid Skogsliden, kan initialt uppleva en flytt till 
Åsliden som negativ. Det blir därmed en utmaning för verksamheten att skapa det goda 
innehåll och meningsfullhet i aktiviteter, så det möter upp en eventuell besvikelse. 
Lokalerna behöver inte anpassas ytterligare för att växelvården ska genomföras där.  
 
Åslidens boende efterfrågas sällan som första alternativ när man söker vård och 
omsorgsboende.  
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Ekonomi 
 
Specialiseringen  skapar  fler platser för akut behov exempelvis efter slutenvård, där behovet 
inte kan tillgodoses i ordinärt boende. 
Risk för merkostnad för extra vistelsedagar inom slutenvård minskar dvs. en kostnad av ca 
8500 kr/dygn/patient. 
 
Samordningsvinster kring personalfunktioner kan bidra till bättre ekonomiska förutsättningar 
för verksamheten. Ett lägre antal platser gör dock att nuvarande boendepeng för korttidsvård 
behöver ses över. 
 
 
 
 
Referenslitteratur: 
 
Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre – primärvård och 
korttidsboende –vad behöver förändras? Socialstyrelsen 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf


Till 

Nämndsordförande Ulf Jiewe1tz 

Båstad 2020-02-19 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bjärepartiets ledamöter väcker ärende och yrkar på skriftligt besked gällande 
korttidsplatser. 

Bjärepaitiets ledamöter anser att vi inte kan fmtsätta dubbelbelägga de små rummen 
på Skogsliden som idag används till korttidsplatser. Det var ett tillfälligt beslut att 
dubbelbelägga och ska inte normaliseras. 

Att dubbelbelägga dem är av flera skäl inte människvärdigt. Det gäller bl.a 
smittskydd och vårdtagarens integritet. Det är dessutom otroligt svårarbetat får 
personalen. 

Bjärepartiets ledamöter vill ha skriftliga konkreta uppgifter om kmtidsplatsema 
framgent. Samt hur fördelningen ser ut nu när Haga Park öppnar. 

Helena Kruse, Bp 
Marianne Eriksson-Mjöberg, Bp 
Ingrid Edgarsdotter, Bp 
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Datum: 2020-04-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000196/2019-700 

 
 

Svar på väckt ärende angående förtida flytt från 3-4:an,  
Bjärehemmet i Västra Karup 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet anses besvarat. 
 
 
Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende avseende en fullständig uppföljning på kostnader och nu  
konstaterade konsekvenser som inte var med i underläget från dåvarande enhetschef på  
3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup. 
 
Aktuellt 
Beslut om att tidigarelägga avvecklingen av 3-4:ans vård- och omsorgsboende togs i slutet av 
2018. Detta mot bakgrund av ett ekonomisk ansträngt läge i kommunen. Förvaltningen ska 
verkställa de politiska beslut som tas. Informationsmöten hölls med de boende och anhöriga.  
De boende gavs möjlighet att själv önska annat boende. All personal på 3-4:an fick önska annat 
arbetsställe samt gavs också möjlighet till att få prova på i annan verksamhet, ingen blev  
uppsagd. 
 
Det har gjorts riskbedömningar av flytten, både övergripande på verksamheten samt vid behov 
på enskild på vård och omsorgstagare. Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsta-
garna fått sina behov tillgodosedda. På grund av sekretess skäl går det inte att gå in på enskilda 
individer angående vem som tagit vilken plats. Beslutet att tidigarelägga avvecklingen av 3-
4:an på Bjärehemmet bedömdes ge en besparing på 2,6 mkr, men vid årets slut visade sig be-
sparingen istället ligga på 1,3 mkr.  
Avvikelser som fortsatt hyra samt semesterkostnader för personal gav inte den effekt  
som var beräknad från allra första början.  
 
 
Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 
  
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet - Fullständig uppföljning på kostnader och konsekvenser  
avseende förtida flytt från 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ingrid Pettersson 

file:///H:/VN/2019/15%20maj/Tjänsteskrivelse%20Kvalitets%20revision%20Stöd%20och%20omsorg.docx%23_top
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Yrkande avseende en fullständig uppföljning på kostnader och konsekvenser som inte var med i 
underlaget från dåvarande enhetschef på 3-4an, Bjärehemmet i V Karup. 

Vi står nu med ett "nästan facit" i hand när det gäller den förtida flytten från 3-4an. TyvälT fick 
flytten konsekvenser långt utanför den som angavs i den "risk - ock konsekvensanalys" som 
gjordes. Den tänkta besparingen på exv hyran uteblir, flera kommuninvånare har upplevt onödigt 
lidande p g a 1) flyttkarusell ( N Vram, Björken, Ängagården, Björken och till sist Kastanjen på 
Skogsliden) och 2) konstigheter i samband med flytten från 3-4 som kunde lett till allvarlig 
vårdskada I dödsfall om inte anhörig varit alert! Vi har haft (och har ff!) ett antal personer boende i 
Norra Vram mm 

Att de 8-9 personer som redan hade bostad ordnad på 3-4an i V Karup gick före ett antal andra 
personer med beviljat beslut på särskilt boende, trotsar allt förnuft. De boende var lovade att flytta 
in tillsammans på Haga Park, därtill tillsammans med sin bekanta personalgrupp. Istället skingrades 
dom på olika avdelningar, t o m olika boende, liksom personalen. Det är allt ett märkligt sätt att visa 
sin personal hur uppskattad den är 

Både enskilda och anhöriga har mötts av bristande respekt, vi i nämnden (i a fbp) har fått "dra" 
siffrorna ur tjänstemännen och vi har ändå inte fått mer än halva sanningar i vissa frågor. Hur vill ni 
att man ska kunna "ha tillit" till tjänstemän och SfB när bemötandet är som det har varit? Har vi 16 
personer med kognitiv svikt och 14 med somatikdiagnos och alla 30 har beviljade bistånd på 
särskilt boende, då är det 3 0 personer som väntar, inte 9 som Vård och Omsorgsordförande påstår i 
kommunfullmäktige! 

För bj ärepaiiiet 

Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 
Marianne Mjöberg Eriksson 
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 20 april 2020 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 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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Datum: 2020-04-20 
Dnr: VN 000005/2020-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

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

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. 

November 
2020 

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 

VN 2020-01-27 § 11 
Väckt ärende angående 
Bjärehemmet - Fullständig 
uppföljning på kostnader 
samt korrekt 
konsekvensbeskrivning 

000196/2019 Bjärepartiet har väckt ett nytt ärende angående en 
fullständig uppföljning på kostnader samt korrekt 
konsekvensbeskrivning avseende nedläggningen  
av Bjärehemmet. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

April 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 2020-01-27 § 7 
Måltidsglädje 

000016/2020 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
måltidsverksamheten kartlägga och analysera 
behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla 
måltiderna i bred bemärkelse för de mest sköra 
äldre inom Särskilt boende. Återrapportering ska 
göras till vård- och omsorgsnämnden senast  
i april 2020. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning. 

Hösten 2020 

VN 2020-01-27 § 12 
Väckt ärende - Matlådor 
för dem som äter 
specialkost i ordinärt 
boende 

000022/2020 Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet angående matlådor för dem  
som äter specialkost i ordinärt boende. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Hösten 2020 

VN 2020-01-27 § 12 
Väckt ärende 
- Korttidsplatser 

000035/2020 Bjärepartiet väcker ett nytt ärende angående 
korttidsplatser. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

April 2020 
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000198/2019 – 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. 
 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a).  Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-02-04. 
 
b). Dom från Förvaltningsrätten - Bistånd enligt socialtjänstlagen. 
 
c). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-03-27 - Neka delårsboende hemtjänst 
med anledning av extraordinär situation - Covid-19. 
 
d). Beslut från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Inga omsorgsinsatser  
till kunder med tillfälliga vistelser. 
 
e). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-25 - Sammanträden på distans  
för 2020. 
 
f). Beslut från Östra Göinge kommun - Verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån  
vistelsebegrepp i samband med covid-19. 
 
g). Ekonomirapport för Båstads kommun januari-mars 2020. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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MOTPART 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
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792-20 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut den 30 december 2019 

SAKEN 
Bistånd enligt socialtjänstlagen 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

F örvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dok.Id 548889 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Telefon 
040-35 35 00 

Telefax 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
www. forvaltn ingsrattenimalmo. domsto I. se 

Expeditionstid 
måndag-fredag 
08 :00-16:00 
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I MALMÖ 
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Avdelning 4 

BAKGRUND 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun avslog  

 ansökan om särskilt boende med motiveringen att hennes 

behov kan tillgodoses på annat sätt, genom befintliga samt utökade punktin

satser i hemmet. 

Som skäl för beslutet anges bl.a. följande. om

sorgsbehov är inte av sådan dignitet att det föreligger ett behov av omsorg 

dygnet runt eller en oförmåga att kalla på hjälp. Hon är vidare självständig i 

många delar av sin dagliga livsföring. Dock framkommer en upplevd oro 

och ensamhet hos henne. Det framgår emelle1iid inte att denna oro är av 

sådan karaktär att  lannar eller påkallar hemvård. 

Hennes trygghets- och sociala behov bedöms därmed kunna tillgodoses i 

hemmet genom utökade tillfällen av promenader, måltidsstöd, ledsagning 

till social aktivitet samt tillsyns besök, vilket erbjudits henne men som hon 

avböjt. Utökade hemtjänstinsatser som kan erbjudas i hemmet har därmed 

inte provats och inte heller kunnat utvärderas. 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 yrkar att hon beviljas särskilt boende och anför i 

huvudsak följande. Hon har en hög ålder. Det finns även en fallrisk och hon 

har ramlat otaliga gånger på grund av yrsel. Hon är vidare isolerad och oro

lig samt har flyttat till Båstad där hon saknar sitt sociala nätverk. Hon har en 

oförmåga att minnas exempelvis var hon lagt saker och hur man lagar mat. 

Hon är väldigt ostadig på sina ben och behöver den gemenskap och trygghet 

ett boende hade medfört. 

Vård- och omsorgsnämnden vidhåller sitt beslut. 

Sida 2 
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SKÄLEN FÖRA V GÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser m. m. 

Enligt 4 kap. 1 §socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försöijning och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 

När det gäller omsorgen om äldre och personer med olika slags funktions

nedsättningar är huvudinriktningen att förstärka möjligheterna till eget 

boende. Detta bör vara utgångspunkten även i fall där den enskilde har om

fattande behov av tillsyn, omvårdnad och vård. När behovet av tillsyn eller 

kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna 

hemmet bör det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform Gfr 

prop. 1996/97: 124 s. 89). Särskilt boende bör främst vara en resurs för 

människor som är beroende av vård och omsorg dygnet runt och för dem 

som behöver eftervård eller rehabilitering efter sjukhusvistelse Gfr prop. 

2009/10:116 s. 86). 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2007 ref. 86 prövat rätten 

till särskilt boende och då, med hänvisning till att de uttalanden som gjordes 

när bestämmelserna kom till om att insatsen i första hand tar sikte på det fy

siska omvårdnadsbehovet, uttalat att detta inte hindrar att även sociala och 

psykologiska faktorer beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen anför att 

tilltagande fysisk svaghet kan leda till en känsla av otrygghet och till social 

isolering. Även sådana aspekter måste beaktas vid en helhetsbedömning av 

frågan om den enskilde alltjämt är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå vid 
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Avdelning 4 

kvarboende i den egna bostaden. Detsamma gäller hänsynen till den 

enskildes egen uppfattning, oavsett att den enskilde inte har någon obegrän

sad frihet att välja sociala tjänster. I sammanhanget bör hänsyn även tas till 

om personens ålder är hög och att hög ålder talar för att hälsoproblem och 

hjälpbehov snarare kan komma att öka än minska. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Den fråga som förvaltningsrätten ska pröva är om

har behov av bistånd i form av särskilt boende för att tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå, eller om hennes behov kan tillgodoses på annat sätt. 

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. är 95 

år gammal och bor ensam i en lägenhet i Båstad. Hon besväras av smätia till 

följd av kotkompressioner och hennes förflyttningsförmåga är nedsatt. Hon 

kan förflytta sig utan gånghjälpmedel inomhus men har fallit vid tillfällen. 

Därutöver framgår att  i huvudsak är självständig i 

moment som rör hennes omvårdnad. Hon lagar egen mat i den mån hon 

orkar och tillgodoser även kostbehovet med färdiglagad mat. Hon har 

pågående insatser i form av städ och inköp, stöd vid uppstigning och 

sänggående avseende hjälp med stödstrumpor och social insats i form av 

promenad. Hon har även trygghetslarm. har i 

samband med ett hembesök anfö1i att hon inte har behov av stöd vid 

måltider eller utökade hemtjänstinsatser.  har trots 

detta erbjudits utökade insatser av hemtjänsten i form av fler promenader, 

måltidsstöd, ledsagning till social aktivitet och tillsynsbesök, något som hon 

avböjt. 

Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för annat 

än att fysiska omvårdnadsbehov i nuläget kan 
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tillgodoses genom de hemtjänstinsatser som kommunen erbjuder henne i det 

egna hemmet. 

har vidare uppgett att hon besväras av oro och 

upplever sig deprimerad och ensam. Hon har fallit vid tillfällen. Trots detta 

har hon inte använt det trygghetslaim som hon har tillgång till och anser sig 

inte heller, enligt egen uppgift, vara i behov av socialt utbyte eller tillsyn i 

form av utökade hemtjänstinsatser. 

Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att utredningen i 

målet inte ger tillräckligt stöd för att behov av 

trygghet och säkerhet inte skulle kunna tillgodoses på ett godtagbaii sätt 

genom insatser i det egna boendet. 

Mot denna bakgrund, där även ålder beaktas, 

finner förvaltningsrätten således att  nuläget får 

anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i sitt eget boende. Överklagandet 

ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

Emelie Karlsson 

F örvaltningsrättsfiskal 

Kristina N ordenson har föredragit målet. 
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Skiljaktig mening 

anför följande. Vid en sammantagen bedömning av de 

omständigheter som framkommit i målet anser jag att ett fortsatt boende i 

det egna hemmet inte tillförsähar en skälig 

levnadsnivå i socialtjänstlagens mening. Hon har således rätt till särskilt 

boende varför överklagandet ska bifallas. 
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Hur man överklagar 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

FR-03 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

www.domstol.se 
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Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-27 5 av 5 

KLN § 10 

Neka delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär 
situation - Covid-19 

Beskrivning av ärendet Med anledning av rådande extraordinär situation kring Covid-19 behöver 
kommunen neka delårsboende hemtjänst med hänvisning till smittorisk, ökat 
vårdbehov hos Båstadborna och bemanningsbrist på grund av sjukdom bland 
personal. Krisledningsnämnden beslutar att tillsvidare överta ansvaret för 
verksamheten från vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-03-27. 

Förvaltningens förslag 1. Tillfälligt överta ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser från 
vård- och omsorgsnämnden. 
2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring Covid-19, 
i syfte att minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg för Båstads 
kommuninvånare. 
3. Beslutet gäller omedelbart och tillsvidare. 
4. Krisledningsnämnden samråder med vård- och omsorgsnämndens 
presidium för när beslutet ska omprövas. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och kommundirektör Erik Lidberg 
föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M), Hans Grönqvist (BP) och 
Ingela Stefansson (S) : Bifall med förslag om att slå ihop punkt 3 och 4 till 
följande formulering: Beslutet gäller omedelbart och tas upp för omprövning 
i september 2020 i samråd med vård- och omsorgsnämndens presidium. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Tillfälligt överta ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser 
från vård- och omsorgsnämnden. 

2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring 
Covid-19, i syfte att minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg 
för Båstads kommuninvånare. 

1. Beslutet gäller omedelbart och tas upp för omprövning i september 2020 
i samråd med vård- och omsorgsnämndens presidium. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-27 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Krisledningsnämnden 

Neka delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär situation - Covid19 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Tillfälligt öve1ia ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser från vård- och 
omsorgsnämnden. 

2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring Covid- 19, i syfte att 
minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg för Båstads kommuninvånare. 

3. Beslutet gäller omedelbaii och tillsvidare. 
4. Krisledningsnämnden samråder med vård- och omsorgsnämndens presidium för när 

beslutet ska omprövas. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av rådande extraordinär situation kring Covid-19 behöver kommunen 
neka delårsboende hemtjänst med hänvisning till smittorisk, ökat vård behov hos Bå
stadborna och bemannings brist på grund av sjukdom bland personal. 

Krisledningsnämnden beslutar att tillsvidare överta ansvaret för verksamheten från 
vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered
skap. 

Aktuellt 
Båstad kommun har varje år många delårsboende i kommunen. En del av dem söker 
och är berättigade till hemtjänst. Det är ofta en ansträngd bemanningssituation på 
grund av svårigheter att rekrytera sommarvikarier då ordinarie personal behöver ha 
semester. Under 2019 behövde vi göra avtal om bemanningsundersköterskor. 

Covid- 19 innebär en extraordinär situation för kommunen. Alla verksamheter har 
krisberedskap för att ta hand om insjuknade och en personalförsörjningsplan att an
vända vid stort personalbortfall eller vid behov av kraftig förstärkning om Båstad får 
många sjukdomsfall. 

Det är också ett ansvar att motverka smittspridning i samhället. Folhälsomyndigheten 
rekommenderar att äldre + 70 år begränsar och avstår från sociala kontakter. Utta
lande har också gjorts om att resor, även inrikes, bör undvikas för att inte bidra till 
ökad smittspridning. 

SKR - Sveriges kommuner och landsting har framfört krav till regeringen om att det 
krävs lättnader i vistelsekommunens ansvar för socialtjänstinsatser vid "delårsboende" 
för äldre och funktionsnedsatta. 



2 (2) 

I Båstads kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för verksamheten rörande 
tillfälliga vistelser i enlighet med, av kommunfullmäktige, antaget reglemente. Då läget 
anses vara akut har krisledningsnämnden samrått med nämndens presidium om att 
tillfälligt överta ansvaret för verksamheten i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag (2006:544) 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Krisledningsnämnden föreslås därav tillfälligt överta ansvaret för 
verksamheten. Nämnden kommer därefter kontinuerligt föra dialog med vård- och 
omsorgsnämndens presidium om och när beslutet ska omprövas. 

Omvä rldsbeva kn i ng 
Orusts samt Sotenäs kommuner har fattat beslut om att inte verkställa hemtjänstbeslut 
vid tillfällig vistelse i deras kommuner. Grunderna för beslutet är att motverka smitt
spridning samt svårigheter att klara bemanningen utifrån en extraordinär situation. 

Region Gotland och Halmstads kommun har, enligt uppgift på webbplats, gjort tydliga 
skrivningar där de avråder från att resa till deras kommuner med hänvisning till folk
hälsomyndighetens rekommendationer. 

Konsekvenser av beslut 

Samlad bedömning 
Vård och omsorg kan utifrån en samlad bedömning inte ta ansvar för att ge delårsbo
ende hemtjänstinsatser. Situationen inom vård och omsorg är redan ansträngd och 
beredskap behöver finnas för att situationen kan förvärras. 

Bedömningen grundar sig också på att minska risken för smittspridningen i samhället. 

Delårsboende kan fortsatt få sina behov av vård och omsorg tillgodosett i sina hem
kommuner och erhåller därmed en skälig levnadsnivå. 

Enligt arbetsmiljölagen har kommunen också ett ansvar att upprätthålla en god ar
betsmiljö för våra medarbetare. Under rådande omständigheter kan vi inte garantera 
en hållbar arbetsmiljö om tillfälliga vistelser beviljas. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Lena Täringskog, avdelningschef 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Olof Nilsson, kanslichef 
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Region 

Stockholm 
NORRTÄLJE 
KOMMUN 

ORDFÖRANDEBESLUT 1(1) 

Datum: 2020-03-27 

Kommunalförb1mdel Sjukvård och orn$QJ9 i Norn~T AOS KOMMUN 
Handläggare: Henrik Hagblom Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr: 2020-000127 009 

Direktionen 2020-04-22 

Inga omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser 
i Norrtälje kommurt 

Direktionens ordförande beslutar att uppmärksanuna Sveriges kommuner att 
kunder med tillfälliga vistelser inom Norrtälje konunun inte kommer att kunna 
garanteras omsorgsinsatser från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje. 

Ordförandebeslutet fattas i enlighet med kommunalförbundets delegations-
- - - - -- -· - .... - - - ördiiiiigbe slufa.d av diteklioneö 2019:.09~2s-§ -87 punlct Ar~ -- - -- · · - -·- -- - - - - -· - - - --

Postndtess: 
Box 801 
761 28 Norrtälje 

~~,c, \\U/'\ ~"-\ 
Olle Reichenberg \ 
Direktionens ordförande 

Sammanfattning 
På grund av Covid-19 pandemin råder stor smittrisk och personalbrist inom vård 
och omsorg inom Norrtälje kommun, vilket innebär att kunder med tillfälliga 
vistelser i exempelvis fritidshus inom kommunen inte kommer att kunna 
garanteras omsorgsinsatser från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje. Kommunalförbundet vädjar om att dessa begräsningar respekteras. 

Beslut skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Samtliga Sveriges kommuner 
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Nort1älje 
E-post: registrntor.sjukvnrdomsorg@norrtalje.se 
Telefon: 0176. 710 00 (Norrtälje ko~mns växel) ~ ,.() 

Hemsida: http:/ / kson.norrtnl1e.se [_Ar 

n~ Besöksndress: 
i}f- I? t) r. Rubingat~.~11 

0 - .,L- LJ tp{ N=•~o 
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KF	§	57	 	 Dnr	KS	000217/2020	‐	901	

Sammanträden på distans för 2020 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Mot	bakgrund	av	coronapandemin,	covid‐19,	har	ärendet	om	deltagande	på	

distans	aktualiserats.	Kommunfullmäktige	föreslås,	mot	bakgrund	av	
myndighetsrekommendationer	om	begränsade	sociala	kontakter,	att	tillfälligt	
medge	ledamöters	deltagande	på	distans	för	kommunfullmäktige,	
kommunstyrelsen	och	samtliga	nämnder.	Beslutet	möjliggör	för	respektive	
ordförande	att	ändra	arbetsformer	för	att	möta	pandemins	utmaningar.				

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	kanslichef	Olof	Nilsson,	2020‐03‐24.						
	
Yttranden	 Johan	Olsson	Swanstein	(M),	Helena	Strid	(BP)	och	Ingela	Stefansson	(S)	yttrar	

sig	i	ärendet.		
	
Yrkanden	 Johan	Olsson	Swanstein	(M),	Helena	Strid	(BP)	och	Ingela	Stefansson	(S)	yrkar	

bifall	till	kommunstyrelsens	förslag	till	beslut.							
	
Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:	
	
	 1.	Ledamöter	i	kommunfullmäktige,	kommunstyrelsen	och	kommunens	

nämnder	medges	delta	vid	respektive	organs	sammanträden	på	distans	när	
deltagandet	kan	ske	genom	ljud‐	och	bildöverföring	i	realtid.	Samtliga	deltagare	
ska	kunna	se	och	höra	varandra	och	delta	på	lika	villkor.	
	
2.	Ordförande	avgör	om	närvaro	på	distans	tillåts	vid	respektive	
sammanträdestillfälle.	
	
3.	Kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	att	utforma	tillämpningsanvisningar	för	
sammanträden	på	distans.	
	
4.	Beslut	om	medgivande	att	delta	på	distans	gäller	till	och	med	31	december	
2020.	
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Datum:	2020‐03‐24.	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Olof	Nilsson	
Dnr: KS	000217/2020	–	901 
	
	

Sammanträden på distans - 2020 
	
	
Förslag till beslut 
	
1. Ledamöter	i	kommunfullmäktige,	kommunstyrelsen	och	kommunens	nämnder	medges	

delta	vid	respektive	organs	sammanträden	på	distans	när	deltagandet	kan	ske	genom	ljud‐	
och	bildöverföring	i	realtid.	Samtliga	deltagare	ska	kunna	se	och	höra	varandra	och	delta	på	
lika	villkor.	
	

2. Ordförande	avgör	om	närvaro	på	distans	tillåts	vid	respektive	sammanträdestillfälle.	
	

3. Kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	att	utforma	tillämpningsanvisningar	för	sammanträden	på	
distans.	
	

4. Beslut	om	medgivande	att	delta	på	distans	gäller	till	och	med	31	december	2020.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Mot	bakgrund	av	coronapandemin,	covid‐19,	har	ärendet	om	deltagande	på	distans	aktuali‐
serats.	Kommunfullmäktige	föreslås,	mot	bakgrund	av	myndighetsrekommendationer	om	be‐
gränsade	sociala	kontakter,	att	tillfälligt	medge	ledamöters	deltagande	på	distans	för	kommun‐
fullmäktige,	kommunstyrelsen	och	samtliga	nämnder.	Beslutet	möjliggör	för	respektive	ordfö‐
rande	att	ändra	arbetsformer	för	att	möta	pandemins	utmaningar.	
	
Bakgrund	
Sedan	inledningen	av	mars	2020	har	deltagandet	på	distans	varit	föremål	för	överläggning.	
Den	inledande	dialogen	landade	i	att	deltagande	i	möjligaste	mån	ska	ske	på	plats,	för	att	värna	
vikten	av	fysiska	möten	i	demokratin	och	garantera	rättssäkerheten	i	beslutsprocessen.	
	
Den	senaste	tidens	utveckling	av	coronapandemin,	med	efterföljande	myndighetsrekommen‐
dationer	om	att	begränsa	sociala	kontakter,	gör	att	ärendet	åter	aktualiserats.	För	att	följa	
myndigheters	rekommendationer	och	klara	av	framtida	utmaningar	föreslås	kommunfullmäk‐
tige	att	besluta	om	närvaro	över	distans.	
	
Aktuellt	
I	5	kap.	16	§	kommunallagen,	KL,	medges	att	ledamöter	i	kommunfullmäktige	får	delta	på	di‐
stans	om	fullmäktige	beslutat	om	det.		I	6	kap.	24	§	KL	regleras	att	kommunfullmäktige	får	be‐
sluta	i	vilken	utsträckning	ledamöter	i	en	nämnd	får	delta	över	distans.	Kommunfullmäktige	
föreslås	besluta	att	ledamöter	i	kommunfullmäktige,	kommunstyrelsen	och	samtliga	nämnder	
får	delta	över	distans.	
	
Kommunallagens	5	kap.	16	§	reglerar	förutsättningarna	för	deltagande	på	distans.	Det	krävs	att	
ljud‐	och	bildöverföring	sker	i	realtid,	ledamöterna	ska	kunna	se	och	höra	varandra	samt	delta	
på	lika	villkor.	Situationer	kan	uppstå	där	tekniken	inte	fungerar	under	ett	pågående	samman‐
träde,	och	där	måste	mötet	i	sådana	fall	tillfälligt	avbrytas.	
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Det	kan	uppkomma	situationer	där	ordförande	ej	kan	tillåta	närvaro	över	distans,	varvid	
kommunfullmäktige	föreslås	besluta	att	det	är	ordförande	som	medger	när	deltagande	över	
distans	tillåts.	Deltagande	över	distans	är	därmed	ingen	rättighet	för	ledamöter,	utan	en	möj‐
lighet	för	ordförande	om	det	finns	hinder	att	genomföra	mötet	fysiskt.	
	
Förvaltningens	bedömning	är	att	det	finns	beredskap	för	att	genomföra	sammanträden	över	
distans,	men	det	finns	behov	av	att	ta	fram	lokala	tillämpningsinstruktioner	för	att	möta	vissa	
av	utmaningar.	Instruktionerna	behövs	för	att	kunna	belysa	såväl	tekniska	redskap,	men	även	
informationssäkerhet	och	formalia	kring	möten	(ex.	hur	man	begär	ordet).	Kommunfullmäk‐
tige	föreslås	därav	ge	kommunstyrelsen	i	uppdrag	att	skyndsamt	ta	fram	instruktioner.	
	
I	den	inledande	överläggningen	om	deltagande	på	distans	har	det	fysiska	mötet	framhållits	
som	viktigt	för	en	vital	och	aktiv	demokrati.	Därav	föreslås	kommunfullmäktige	besluta	att	
deltagande	på	distans	sker	under	resterande	del	av	2020.	En	utvärdering	kan	göras	under	hös‐
ten	2020	om	bestämmelsen	ska	göras	permanent	och	införas	i	styrdokumenten	för	respektive	
politiskt	organ.			
	
	
	
Kommunledningskontoret	
Olof	Nilsson,	Kanslichef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kommunstyrelsen	
Samtliga	nämnder	
Kommundirektör	
Verksamhetsområdeschefer	
Nämndsekreterare	
	
Samråd har skett med:	
Henrik	Andersson,	sekreterare	i	KS,	VN	och	MN	
Johan	Peterson,	sekreterare	i	KSau	och	KF	
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Verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån 
vistelsebegrepp i samband med covid-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av covid-19 inte verkställa beställningar 
av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2a 
kap. 6§ socialtjänstlagen. Beslutet gäller tills vidare. 

Beslutet är fattat enligt kommunstyrelsens (alt. Tillsyns- och tillståndsnämndens) 
delegationsordning om ordförandebeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrift HSLF-FS 2020: 12 från Folkhälsomyndigheten har alla ett personligt ansvar 
att förhindra spridning av covid-19. I föreskriften uppmanas var och en, som en del i att 
förhindra smittspridningen, att avstå från onödiga resor. Detta innebär att var och en måste 
tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor är nödvändiga att genomföra. Den som 
är smittad eller misstänks vara smittad uppmanas att stanna hemma och undvika sociala 
kontakter. Personer över 70 år och andra riskgrupper uppmanas också att bland annat 
begränsa sina sociala kontakter. 

Till följd av ovanstående föreskrift gör Kommunstyrelsen bedömningen att verkställande av 
stöd och hjälp från andra kommuner inte är förenligt med att hjälpa till att minska 
smittspridningstakten av covid-19 inom landet. Beslutet omprövas i samband med att 
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. 
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Ekonomirapport januari-mars 2020 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +17,0 +25,8 +8,8 

Mars +17,0 +22,1 +5,1 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+22,1 (25,8) mkr, en positiv avvikelse mot budget med 
5,1 mkr. Bortser vi från engångsposterna exploatering-
sintäkter och bidrag till bryggor, så landar vi på ett ne-
gativt prognostiserat resultat på -13,2 (-10,6) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -35 (-32) mkr. Detta är i pari-
tet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom indi-
vid och familj ram med -20,9 mkr, inom vård och om-
sorg med -8,4 mkr, inom boendepeng med -4,2 mkr 
samt teknik och service med -1 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +22,1 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommu-
nen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att det ena av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når över 2,0 procent av skattein-
täkter medans bidrag samt investeringarna inte täcks 
till mer än 50 procent av skattemedel. 

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer då det är 
svårt att förutse hur stor påverkan den pågående pan-
demin kommer att ha. 

 

Prognostiserade avvikelser+5,1 (+8,8) 
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 
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Kommunstyrelse -1,0 (+0,0) 
KS – Teknik och service -1,0 (+0,0)  
En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger (BKR) 
inom äldreomsorgen minskar och det är framför allt 
portioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. BKR prognostiserar härmed en avvikelse 
rörande lägre intäkter om -0,7 mkr. 

Utbildningsnämnd -21,2 (-20,2) 
UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +0,5 (+0,0) 
Under vårterminen visar utfallet att antalet elever varit 
färre än budgeterat inom fritidshem, åk 1-6 samt åk 
7-9. Däremot har antalet elever i förskoleklass varit fler 
än budgeterat. Antalet barn inom förskola är i stort sett 
i nivå som budgeterat.  En osäkerhetsfaktor är vilka ef-
fekter en ny beräkning av lokalkostnaden i pengen 
kommer påverka - översyn pågår. 

UN – Skolpeng gymnasium +1,0 (+0,0) 
Prognosen visar i nuläget ett överskott som framförallt 
beror på färre elever på Akademi Båstad under vårter-
minen samt att i nuläget uppfylls inte befolkningspro-
gnosen för åldersgruppen. Höstens prognos baseras på 
budgeterat elevantal i avvaktan på resultatet av hös-
tens sök till gymnasiet. 

UN – Barn och skola ram -1,8 (+0,0) 
Orsak till förändring övergripande lokaler från föregå-
ende prognos: -1,2 mkr (0 mkr) 

Avvikelsen beror på delvis ofinansierade kostnader för 
moduler. Ett exempel är att vid avvecklandet av Lyan 
fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget finns 
175 elever vilket gör att det i nuläget inte går att av-
veckla samtliga moduler. Vid halvårsskiftet 2020 plan-
eras två klassrum plockas bort.  

Orsak till förändring verksamhetsövergripande från fö-
regående prognos: -0,7 mkr (0 mkr) 

Av besparingsuppdraget strategiska tjänster och speci-
alister inför år 2020 återstår att minska ytterligare ca 
30 procent tjänst central administration. Ökade kostna-
der skolskjuts eftersom reparationer av de gamla bus-
sarna innebär förutom reparationskostnader hyra av 

buss samt ökade kostnader för skolkort enligt Skåne-
trafikens nya prislista. 

Besparingsuppdraget att minska personal inom SvA 
och modersmålsundervisning inför år 2020 kommer 
verkställas inför ht 2020. Den prognosticerade avvikel-
sen avser dels att vårens organisation är samma som 
hösten 2019 men också att intäkterna från Migrations-
verket är lägre än tidigare. 

UN – Individ och familj ram -20,9 (-20,2) 
Trots budgettillskott +2,4 mkr som dels finansierar 
tjänster som tidigare varit i prognos som negativ avvi-
kelse försämras prognosen då det under mars månad 
tillkommit ytterligare placeringar. 

Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse -20,9 mkr. Den största anled-
ningen är placeringar där det befaras en negativ avvi-
kelse på -20 mkr (17,6 mkr). Avvikelsen beror främst 
på att antalet placeringar ökade kraftigt under andra 
halvåret 2019. Prognosen är beräknad utifrån de place-
ringar som kommer att få helårseffekt 2020 såvida det  
inte är meddelat att placeringen ska ändras. Det finns 
inte med i prognosen att det kan tillkomma ytterligare 
placeringar. Den största avvikelsen -8,5 mkr finns hos 
vuxna med missbruk eller skyddsbehov men även antal 
familjehem, både egna men även arvoderade familje-
hem, har ökat kraftigt. 

Flera av tjänsterna på individ och familj är inte finansi-
erade under år 2020 eftersom det de senaste åren fun-
nits intäkter som tidigare finansierat verksamheten. 
Enheten har under den senaste turbulenta perioden 
haft mycket hård arbetsbelastning, fortsatt arbetsrela-
terade problem, jour med mera vilket gjort att det har 
varit nödvändigt med förstärkning av tidsbegränsade 
lösningar, inhyrd personal och konsulter för att stötta 
verksamheten. En stor osäkerhetsfaktor är dessutom 
hur pandemin Corona kommer påverka enhetens ar-
betsbelastning. Totalt visar prognosen för de här insat-
serna en negativ avvikelse motsvarande ca -1,2 
(-2,6 mkr). Av det beslutade tilläggsanslag på 2,4 mkr 
finansierar ca 1,4 mkr tjänster som inte varit finansi-
erade, resterande planeras att ytterligare förstärka or-
ganisationen. 
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Vård och omsorgsnämnd -12.6 (-11,8) 
VN – Boendepeng -4,2 (-4,2) 
Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	‐2,8	(‐2,8)	
Kostnaden för köpta korttidsplatser inom äldreomsorg 
beräknas uppgå till 2,8 mkr, där budget helt saknas för 
detta. I och med öppnandet av Haga Park planerar 
verksamheten för att ta hem de boende till egen regi. 
Riskbedömning måste göras först i samband med hem-
tagandet innan vi säkert kan säga vilka patienter som 
går att hämta hem.  

Övrig	boendepeng	‐1,4	(‐1,4)	
Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade 
platser från den 1 maj ger en avvikelse mot budget för 
boendepeng om ca -1,4 mkr då budgeten är beräknad 
på att öppna tolv platser i maj, tolv platser i september 
och tolv platser i december. Alternativet hade varit att 
fortsätta köpa platser externt vilket hade inneburit 
högre kostnader. Det bedöms också rimligt att de kom-
muninvånare som har ett beslut om plats ska kunna er-
bjudas plats i kommunen.  

VN – Vård och omsorg -8,4 (-7,6) 
Centralt	+1,1	(+1,1)	
Statsbidrag för att minska ensamhet bland äldre beräk-
nas kunna rekvireras, vilket skulle innebära +1,3 mkr 
för verksamheten. Kostnader för lokaler beräknas bli 
0,2 mkr högre än budgeterat till följd av påbörjad över-
syn av lokalerna för en av våra gruppbostäder. 

Utförare	inom	boende	‐2,4	(‐2,4)	
Utförarna inom särskilt boende inklusive korttidsvård 
beräknas få en avvikelse mot budget på -2,4 mkr för 
2020. Den största enskilda avvikelsen står öppnandet 
av Haga Park för om -1,5 mkr, där det finns uppstarts-
kostnader som inte ersätts via boendepengen. Att bo-
endet öppnar i maj 2020 ger en viss delårseffekt.  

Övriga särskilda boenden inklusive korttidsvården räk-
nar med en avvikelse mot budget på -0,9 mkr. Detta be-
ror till största del på att korttidsvården inte har gynn-
samma förutsättningar att bedriva vård kostnadseffek-
tivt i nuvarande lokaler då verksamheten är fördelad 
på två plan, vilket är en utmaning som går igen i några 
av de övriga boendena. 

Utförare	inom	hemvård	‐0,9	(‐0,8)	
Enheterna som utför hemvård beräknas sammantaget 
att ha en negativ avvikelse mot budget om -0,9 mkr. 

Mottagningsteamet står för en relativt stor andel av av-
vikelsen. En utvärdering av teamet har påbörjats för att 
se över framtida inriktning för verksamheten. Hem-
vårdsområdena på norra sidan beräknas för närva-
rande klara ett nollresultat medan hemvårdsområdena 
på södra sidan beräknas göra en negativ avvikelse mot 
budget. Ett arbete har inletts med att se över åtgärder 
för att komma tillrätta med den förväntade avvikelsen.  

Stöd	och	omsorg	‐0,4	(‐0,4)	
Ett av gruppboendena inom stöd och omsorg har fått 
förändrade bemanningsbehov utifrån vad verksam-
heten kräver då vissa insatser gått från punktinsatser 
som har kunnat köpas av hemvården till att bli mer stå-
ende inslag i verksamheten. En dialog om framtida 
upplägg för gruppboende och eventuella möjligheter 
att förändra verksamheten har påbörjats. 

HSL/Myndighet	‐5,9	(‐5,1)	
Köpta	platser	inom	stöd	och	omsorg	‐4,0	(‐3,2) 
Köpta platser stöd och omsorg beräknas kosta 
4 (3,2) mkr mer än vad vi har avsatt i budget. Detta är 
en försämring om -0,8 mkr jämfört med föregående 
månads prognos. Försämringen beror på att två köpta 
platser för äldreomsorg i extern regi ej fanns med i fö-
regående månads uppföljning, men också på att en 
köpt plats kunnat avslutas och hämtas hem till egen 
regi inom stöd och omsorg. Köpta platser avser till 
största delen psykiska funktionsnedsättningar.  

Övrig	HSL/Myndighet	‐1,9	(‐1,9)	
I dagsläget har vi en högre bemanning av sjuksköters-
kor än vad budgeten tillåter, och verksamheten räknar 
därför med en avvikelse om -1,8 mkr mot budget. An-
svarig chef ser över bemanningen i samband med att 
en del vakanser uppstår under våren, något som dock 
är medtaget i prognosen för närvarande. 

Finansiering +39,9 (+40,8) 
Finansförvaltning +39,9 (+40,8) 
Den prognostiserade avvikelsen på +39,9 mkr beror till 
största del på prognostiserade exploateringsintäkter 
om 30 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är 
således engångsintäkter. Riksdag och regering har avi-
serat om ökat statsbidrag till kommuner och regioner 
samt för kostnader kopplat till Corona som totalt för 
Båstads kommun innebär ca 23 mkr. Dock sjunker 
skatteprognoserna i samband med den pågående pan-
demin varför ca 15 mkr av ökningen redan raderats. 
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Utöver detta så hade kommunen sedan tidigare lägre 
skatteprognos på grund av lägre inkomstutjämningsbi-
drag och på grund av lägre befolkningsökning än för-
väntat. Sammantaget så landar den prognostiserade 
avvikelsen totalt för skatteintäkter och generella stats-
bidrag på +1,2 mkr. Kommunen har fått bidrag för att 
bygga bryggor i Torekov och 5,3 mkr kommer att till-
falla driften under 2020 som en engångspost. Pensions-
kostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat vil-
ket ger en positiv avvikelse om +2,6 mkr. 

Investeringar -20,7 (-15,3) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
negativ avvikelse på -7,1 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en negativ avvi-
kelse på -1,5 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
prognostiseras ge en negativ avvikelse på -12,0 mkr. 

KS - Kommunkontor +0,3 (+0,1) 
Lägre behov samt investeringar skjuts fram till 2021. 

KS - Teknik och service -21,1 (-15,7) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-
ring till statlig infrastruktur -9,0 (-2,7) 
Överföring av budgetmedel 2019 och justering av inne-
varande års investeringsbudget pågår och är ej uppda-
terat i budget ännu. Dock är det medtaget i prognos vil-
ket förklarar en stor del av redovisade avvikelser.	

Intäkt på ca 0,6 tkr redovisas för projekt 3913 Cykelväg 
Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från Trafikver-

ket. Enligt avtal mellan Båstads kommun och Trafikver-
ket skulle kostnader fördelas lika mellan parterna. Bå-
stads kommun byggde ut del av gc-vägen i samband 
med byggnation av Pågatågsstation i Förslöv 2015, vil-
ket nu slutreglerats enligt avtal då projektet i dess hel-
het är avslutat. 

Avgiftsfinansierad verksamhet -12,1 (-13,0) 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på +3,0 mkr. 

Avvikelser avseende investeringar i samband med an-
slutning av Sydvatten -26,9 mkr är överflyttat från 
2019 då tidsplanen för genomförandet är förskjuten.  

Sydvattens anslutningskostnad prognostiseras en posi-
tiv avvikelse med +12,0 mkr, då tidsplanen för genom-
förandet är framskjutet. 

KS - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,2) 
Lägre kostnader än beräknat ger en positiv avvikelse. 

Befolkning 
Den 31 mars uppgick antalet invånare till 15 170 vilket 
är en ökning med 42 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-mars 2019 
är en ökning med 26 personer till 14 974. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +59 samt ett negativt födelsenetto 
på -17. Det flyttade ut 230 personer och 289 flyttade in 
och det föddes 29 barn och 46 personer avled. Uppgif-
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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Datum: 2020-04-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2020 – 900 
 
 

Anmälda 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.   
 
Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-02-01 - 2020-03-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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