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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 25 maj 2020 kl. 13.00 - 15.00. 

UlfJiewertz (M), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), ledamot 
lb Nilsson (C), ledamot 

Sida 
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Övriga 
närvarande: 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingrid Pettersson, Sas. Sandra Sturk, Mas, del av mötet. Åsa Meltzer, ekonom, del av mötet. 

lb Nilsson. Ersättare: Marianne Eriksson Mjöberg. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 29 maj 2020 kl. 14.00. 

--..~~--·-e...--....,»-~~~----_.:-_-_:-_-_-_________ Paragrafer §§ 37-48 
Henrik Andersson 

Ulf Jiewertz 

~ 
Ib Nilsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-05-25 

Från och med 2020-05-30 till och med 2020-06-21 

Henrik Andersson 
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VN § 37 Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning 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. 

Beslut 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. lb Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 29 maj 2020 kl. 14.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 15 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
förvaltningen. Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg till 
informationsärendena: 

MAS och SAS informerar: utgår idag, det finns inte något nytt att rapportera. 

Fråga från Bjärepartiet om lösning för vård tagare att möta anhöriga utomhus. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

u__ 
/ ~ 

I 
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VN § 39 Dnr VN 000003/2020 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet lnformationsärenden: 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

•Uppdaterad information om coronapandemin. 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende. 

• Haga Park: Lägesrapport. 

• Fråga från Bjärepartiet om lösning för vårdtagare att möta anhöriga utomhus. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) önskar ställa ytterligare frågor om 
coronapandemin. 

Ordföranden finner diskussionen avslutad och att informationen redovisas 
och läggs till handlingarna. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Mot bakgrund av att Marianne Eriksson Mjöberg (BP) önskat ställa ytterligare 
frågor om coronapandemin reserverar hon sig mot beslutet, se bilaga. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



8AsTADS KOMMUN 
Vård-octi omsorganAmnden 

Från: 
Till: 
Kopia: 

0Plf; -05-2 5 
Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> Dnr ............. QQ_g> D Di 
Henke.Andersson@bastad.se 7-Q. ~ 

0 
_ q ......... . 

marianne.mjoberg .eriksson@bastad .se ••••• ................... 1 .. P.J?. .. 
Datum: 2020-05-25 15: 12 
Ärende: Reservation 25/5 Vård och Omsorgsnämnden 

Jag reserverar mig mot ordförande Ulf Jiewertz beslut att begränsa antalet frågor från Bjärepartiet 
angående hantering av covid 19 i Båstad . Sverige har drabbats av en pandemi och det är viktigt att få 
information från förvaltningen. Som politiskt vald ledamot har jag enligt SKR både rättighet och 
skyldighet ställa frågor. 
Båstad 25/5 
Marianne Eriksson-Mjöberg 
Bjärepartiet 
Skickat från min iPad 

/ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 2020 samt 
utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6av15 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-05-15, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer och vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-15 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 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 

1 (1) 



RESULTATRÄKNING VO 
Januari - april 2020 

Beställare 
Hemvårdspeng 

Boendepeng 

Summa beställare 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Summa resultatenheter 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

Summa ram 

~ 

~ 

TOTAL VÅRD OCH OMSORG 

BUDGET PERIODENS 
2020, tkr AWIKELSE, tkr 
(helår) Jan - apr 20 

minustecken står f6r minustecken står f6r h6gre 
kostnad kostnad än budget 

-56 390 960 

-64 658 -1 571 

-121 048 -611 

0 -1 464 

0 -2 042 

0 -3 505 

-6 341 664 

-18 228 -511 

-39 628 -464 

-37 913 461 

-32 226 399 

-134 336 549 

-255 384 -3 567 

PROGNOSTISERAD AWIKELSE 
AWIKELSE, tkr FG MÅN, tkr 

FÖRÄNDRING 

minustecken står f6r h6gre kostnad minustecken står f6r h6gre minustecken står f6r h6gre 
än budget kostnad än budget kostnad än budget 

1 640 0 1 640 

-3 780 -4 200 420 

-2140 -4 200 2 060 

-1 385 -850 -535 

-4 460 -2 400 -2 060 

-5 845 -3 250 -2 595 

1 725 1 300 425 

-3 630 -4 100 470 

-465 -350 -115 

-2 150 -1 800 -350 

-95 -200 105 

-4 615 -5150 535 

-12 600 -12 600 0 
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Utökad uppföljning nyckeltal - · 
hemvårdstimmar per månad 
{OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Antal hemvårdstimmar per månad 
14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4000 

2 000 

0 
i..' . 
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- Utfall 2019 

- Utfall 2020 

- Budget 2020 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Ack. antal hemvårdstimmar 
160 000 

140 000 

120 000 

woooo , 

80 000 ,.,... Ack utfall 2019 

60 000 - Ack budget 2020 

40000 

20 000 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 

165 000 

160 000 

155 000 

150 000 

145 000 

140 000 

135 000 

130 000 

125 000 

jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 

[liJ BÅSTADS 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN§41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000068/2020 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 12020 för vård- och 
omsorgnämnden samt uppföljning av nämndsplanen 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Beslut om verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-05-25, 
med tillhörande bilagor. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Åtgärdsplanen ska utvecklas 
till nästkommande möte. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Uppföljningen av nämndsplanen tertial 1 2020 godkänns. 

3. Åtgärdsplanen ska utvecklas till nästkommande möte. 

4. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000068/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsberättelse tertial 12020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Uppföljningen av nämndsplanen tertial 1 2020 godkänns. 

3. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Beslut om verksamhets berättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen. 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2020, Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2020, Hemvårds- och boendepeng 
Uppföljning av nämndsplanen tertial 1 2020 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen (delgivning) 

1 (1) 



VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Vård och omsorg 

Driftredovisning 

Utfall 

jan-apr 

Budget f Prognos! Avvikelse 

2020 ! 20201 2020 (tkr) 

VN-VÅRD-

OCH OMSORG -48 705 -134 336 -144 796 -10460 

Centralt -1476 -6 341 -4616 1725 

Myndighets-

enhet -6 738 -18 228 -21858 -3 630 

Stöd och 

omsorg -14271 -39 628 -40093 -465 

Hälso-och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40063 -2150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9 322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138 951 -4615 

Resultatenheter 

Hemvård -2005 0 -1385 -1385 

Vård- omsorgs-

boende -2 376 0 -4460 -4460 

Summa -4381 2 -5 845 -5 845 

INVESTERING -1140 -3 550 -3550 0 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 
all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 
fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 
enheterna. Samverkan med såväl Region som 
länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom
mun krisledningsnämnd har i samverkan med 
vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 
inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till
gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 
som krävt en egen organisation. Liksom att en 
tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 
ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 
ökad bemanning. Ett särskilt Covid-19 team hål
ler på att upprättas. Viss oro finns hos medarbe
tare som har bemötts genom tydliga rutiner, kun
skap och stöd. Samverkan med de fackliga orga
nisationerna sker nu veckovis då det finns behov 
av tät samverkan. Vi har goda kunskaper och be
redskap för att kunna fortsätta ge god vård och 
omsorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pan
demin kommer att påverka Båstads kommun. 

BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJN ING 2020-04-30 

Flera planerade utredningar och åtgärder som 
inte hänförs till Corona har fått skjutas på framti
den. 

Äldreomsorg 
Till följd av Coronapandemin har mycket arbete 
genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild
ning till medarbetare om att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 
medarbetarna ska stanna hemma "vid minsta 
symptom" har sjukfrånvaron varit högre än nor
malt. Inom vissa enheter har överanställning an
vänts för att svara upp mot den ökande frånva
ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 
närvarande inte på grund av risken för smitt
spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 
behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför
bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 
stödja kontakt mellan boende och anhöriga an
vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik
elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen
teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 
särskilda boende är nu avvecklat. 

Myndighetsenheten 
Från och med årsskiftet ligger ansvaret för exter
na placeringar, beslut och uppföljningar på denna 
enhet. Det samma gäller ansvaret för sjukersätt
ning till privata utförare inom personlig assistans. 

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 
eftersläpande, är nu genomförda. 

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 
omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 
inneburit verkställighet av förändringar bland 
annat rörande matdistribution. 

Rehabilitering 
Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti
från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut
bildning för all personal. Det nya upplägget har 
blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona
len. En del av utbildningen innebär att personalen 
innan utbildningen har tagit del av ett webbase
rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 
rehabilitering förväntas öka om vi får många 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vård - och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

vård tagare som behöver fortsatt vård efter att ha 
varit insjuknade i Covid-19. 

Hälso- och sjukvård 
Viss omsättning bland sjuksköterskor är en ut
maning inte minst utifrån Coronapandemin. Sjuk
sköterskorna har en viktig roll i att såväl ge vård 
till enskilda som att vara ett stöd för omvård
nadspersonalen. 

Trots en ansträngd situation har verksamheten 
arbetat med att åstadkomma en bemanning som 
relaterar till budget. 

Stöd och omsorg 
Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 
pandemin helt ställts in för att motverka smitt
spridning. Förändringar av enskildas behov har 
påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 
personlig assistans har avtalet med Jotib använts 
för att analysera kostnader inom personlig assi
stans. Olika former av insatser har genomförts i 
personalgrupper till stöd för utveckling och hand
ledning. Genom statlig finansiering har en psykia
trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 
för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 
vård och omsorgspersonal. 

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. En del 
planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 
fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 
minska risken för smittspridning, samtidigt som 
vissa verksamheter helt behöver upphöra av 
samma anledning. Statliga ersättningar har utlo
vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 
Det är också osäkert när smittan kommer att nå 
sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko
nomiska prognoser för året. I utfallet för första 
tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 
Coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 
att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 
och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2020-04-30 

personer per kommun sin helhet har tillfallit 
vård och omsorg. 

Centralt 
Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be
slut tagits om att hantera beställningarna av och 
kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 
en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk
samheten har även med hjälp av arbetsmark
nadsenheten anställt sömmerskor som för närva
rande syr skyddsrockar, något som också är utan
för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in och producera skyddsmaterial överskrida 
budget med -800 tkr. 

Verksamheten har även fått några riktade stats
bidrag, varav det största som avser arbete för att 
motverka ensamhet bland äldre med demens
sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 
och därmed ger ett överskott mot budget på 1,3 
mkr. En annan positiv avvikelse mot budget bi
drar reduceringen av arbetsgivaravgifter med 
som är hanterat centralt med ett utfall på 625 tkr. 
Verksamheten har gjort åtgärder för att hantera 
det ekonomiska läget genom att hålla igen på ut
bildningskostnader för året, vilket beräknas ge en 
besparing på 600 tkr. 

Äldreomsorg 
Särskilda boenden har under våren haft en an
strängd ekonomisk situation där översyn av be
manningen har påbörjats inom några av enheter
na. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
Coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk
frånvaro. De bemanningsöversyner som har 
gjorts har främst gett resultat under vårens se
nare månader. 

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 
även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 
av Coronapandemin, vilket har försämrat pro
gnosen något jämfört med tidigare uppföljningar 
i år. De fortsätter även att ge hemvård till några 
vårdtagare som under normala omständigheter 
skulle kunna beviljas plats på särskilt boende, 
vilket ger ökad vårdtyngd i verksamheten och 
kräver fler dubbelbemanningar, något som är 
svårt att få lönsamhet i på sikt för utförarna. 
Verksamheten arbetar aktivt med att se över sin 
bemanning men har svårt att ställa om fullt ut på 
kort tid. Det är osäkert vad som kommer att 
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hända med inflödet av ansökningar när pandemin 
är över. Det är sannolikt att det kommer att fin
nas en uppdämd efterfrågan som behöver hante
ras och när i tid detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 
inflöde av ärenden till följd av Coronapandemin, 
vilket framförallt beror på att antalet elektiva op
erationer kraftigt minskat men även inläggningar 
på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 
emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk
husvistelse. Personalen har kunnat användas 
inom andra delar av äldreomsorgen istället där 
det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 
till följd av Coronapandemin men kostnaderna 
sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in
täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 
nu att gå med ett underskott på -650 tkr mot 
budget. Teamet står under uppbyggnad och be
redskap för att bli ett Covid-19 team vid behov 
om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 
och det gör resultatet svårbedömt. 

Korttidsenheten har under första tertialet haft 
en beläggningsgrad på 88 %, att jämföra med 
budgeterad beläggningsgrad på 99 %. Detta är 
framförallt till följd av Coronapandemin, då verk
samheten under våren i större utsträckning har 
bedrivits i enkelrum för att minska smittsprid
ning samt att växelvården tillfälligt har pausats. 
Verksamheten har arbetat mycket aktivt med att 
göra motsvarande neddragningar på bemanning
en vilket har gett effekt framförallt under den 
senaste månaden. Trots detta förväntas verk
samheten göra ett underskott mot budget på 0,7 
mkr, där arbete pågår aktivt för att reducera 
kostnaderna. 

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Kostnaden för köpta platser inom stöd och om
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för
bättrats något mot tidigare månader under 2020 
på grund av att en placering har kunnat avslutas 
och istället hanteras i egen regi i.nom stöd och 
omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä
ker då den mer än dubbelt så hög än den ur
sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 
av förändringar i placeringar under året och är 
kopplat till enskildas behov. 

Myndighetsenheten förväntas göra ett under
skott på -200 tkr jämfört med budget för året, där 
hälften är kopplat till särskilda insatser för att 
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färdigställa processer för enheten i början av 
året, och resterande del är kopplat till att under 
2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 
från externa utförare högre än budgeterat. En
heten under våren arbetat fram en rutin för att 
säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 
utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 
2020 något. 

Rehabilitering fick i budgeten för 2020 tillskott 
för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 
hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 300 
tkr, vilket inte har gett full täckning för de ökade 
kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar för att 
reducera kvarvarande förväntat underskott men 
ser en svårighet med att hålla nere lagret storlek 
kopplat till Coronapandemin. 

Enheten för hälso- och sjukvård hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under 2019. Under våren har 
ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 
kostnadsbilden något, men på grund av Coro
napandemin så syns inte detta i prognosen då 
bedömningen i nuläget är att verksamheten 
kommer att behöva ta in bemanningsjuksköters
kor under sommarmånaderna. Verksamheten ar
betar vidare med att optimera bemanningen uti
från nuvarande förutsättningar. 

Stöd och omsorg 
Ett av gruppboendena har fått förändrade be
manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 
därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 
avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 
bäring på det nya inriktningsdokumentet som an
togs i början av året så skulle även kontaktperso
ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori
teras under året och därför ger en förväntad av
vikelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten 
ser nu över hur de ska kunna avsluta dessa ären
den. Verksamheten för socialt innehåll har däre
mot ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 
kunna bibehålla viss aktivitet även under på
gående pandemi. Därför förväntas ett litet över
skott mot budget inom stöd och omsorg då kost
naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 
hjälpa till med administration kring anställning 
av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 
kopplat till Coronapandemin. Viss merkostnad 
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har uppstått för detta under våren, något som hit
tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 
pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 
detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 
månadsuppföljning, och har bäring på vilket be
sked som staten kommer att ge om återsökning 
av merkostnader kopplade till pandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av Coronapandemin men i nuläget planerar verk
samheten ändå för att genomföra dem under året. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser, 
jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex
ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 
bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 
minskade kostnader på sikt. 

Åtgärder som varit planerade tidigt i år har till 
viss del inte kunnat genomföras för närvarande 
till följd av Coronapandemin. 
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Åtgärder som ger effekt i år 

• Neddragning utbildningsinsatser, 600 tkr 
• Nytt Vägledningsdokument antaget i de

cember månad, vilka ekonomiska effek
ter det ger är för tidigt att bedöma. 

• Minskning av bilar 

Åtgärder som ger effekt framöver 

• Översyn av mottagningsteam - framtida 
organisering och uppdrag 

• Översyn av boende- och hemvårdspeng 
• Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in

nebär minskning av antalet platser på 
särskilda boenden) 

• Minskat utbud av hjälpmedel 
• Översyn av ledningsstruktur 
• Översyn av lokaler 
• Digital strategi 
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
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Hemvårds- och boendepeng 

Driftredovisning 

(tkr) 

Hemvård peng 

Boendepeng 

Utfall 

jan-apr 

-17 837 

-22 519 

Budget li Prognosl 

2020 20201 

-56 390 t -54 7501 

-64 658 ~ -68 438 i 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 

Awikelse 

2020 

1640 

-3780 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 % färre timmar än för 2019. Den 

största enskilda anledningen till detta är att 
behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 
samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 

utförda hemvårdstimmar har under första ter
tialet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 

färre än budgeterat (-0,6 %). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 654 (-1,3 %) . Påverkan av Coronapandemin 

märks i verksamheten både genom ett tapp av 
hemvårdstagare men också genom ett minskat 
inflöde av nya vårdtagare som vill avvakta tills 

att pandemin är över. Till hösten/vintern be
döms ansökningar om hemtjänst öka utifrån ett 

uppdämt behov. 

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
första tertialet varit 87 % Omsorg och service, 

2 % mottagningsteam och 11 % dubbelbeman
ning. Jämfört med budget är det framförallt ut
förda dubbelbemanningstimmar som har ökat 
med 1,3 procentenheter medan timmarna för 

övriga två kategorier har minskat. En viktig or
sak är relaterad till Coronapandemin. En del 
vårdtagare, med hög vårdtyngd, som skulle 
kunna beviljas särskilt boende väljer att bo kvar 
hemma i kombination med att inflyttningstakten 

på särskilda boenden i kommunen är något lång
sammare för att minska risken för smittsprid
ning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 

1 114 timmar vilket är 17 % färre timmar än 
budgeterat. Minskningen mot samma period 
föregående år är -32 %. Även detta är relaterat 
till Coronapandemin då antalet elektiva operat
ioner har sjunkit kraftigt under våren, vilket får 

till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 
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som ska komma hem från sjukhusvistelse mins
kar. 

Boendepeng 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 
har under perioden januari-april varit 98,7 %, 
att jämföra med budgeterad nivå på 99 %. Be

läggningen inom korttidsvården har varit 88 % 

vilket är en direkt effekt av Coronapandemin då 
verksamheten under våren främst har bedrivits i 

enkelrum för att minska risken för smittsprid
ning. Behovet av att köpa externa korttidsplatser 
har därför varit fortsatt högt. I mitten av april 
öppnade vårt nya särskilda boende Haga Park i 

Förslöv, och hemtagande har påbörjats av de 
vårdtagare som för närvarande uppbär en ex
tern korttidsplats. Detta sker för närvarande 
dock i långsammare takt än tidigare planerat 

med hänsyn till Coronapandemin och att minska 
risken för smittspridning. Inflyttningarna är 
också mer krävande för medarbetare och vård

tagare mot bakgrund av det besöksförbud som 
gäller på våra boenden. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng 
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
lägre än budget med anledning av Coro
napandemin. Dels på grund av att det totala 
antalet utförda timmar under 2020 beräknas 

falla till följd av vikande efterfrågan, men även i 
kombination med att fördelningen mellan ande
len utförda timmar har förändrats . Utförda tim

mar med dubbelbemanning ersätts med betyd
ligt lägre timpeng än timmar för såväl service 
som omsorg, och att mottagningsteamet har 
producerat färre timmar ger även ekonomisk 
effekt då dessa timmar ersätts med förhöjd tim

peng med hänsyn till längre restider jämfört 
med timmar för service och omsorg. 

Boendepeng 
Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 
kan göras enligt nuvarande bedömning så räk
nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 
externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-

/ 

/ 
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dämningen är att kapaciteten på korttidsvården 
i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 
vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 
flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil
jade boendeplats. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
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läggningsgraden vilket också är en effekt av 
Coronapandemin då bland annat fler nya vård
tagare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger 
en längre period utan beläggning jämfört med 
tidigare. 

Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 

14000 

12 000 

10 000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 

Antal hemvårdstimmar per månad 

- utfall 2019 

- Utfall 2020 

- Budget 2020 



' 

~ 

~ måndag den 25 maj 2020 

Uppföljning T1 
nämndsplan 

vård- och omsorgsnämnden 

11iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



"\ 

~ 

Instruktioner: 

• Gör en egen prognos (grönt, gult eller rött)över 2020 i kolumnen VN:s prognos 

• Rött - vi kommer inte uppnå målet 

• Gult - vi är på god väg att uppnå målet 

• Grönt - vi har uppnått/kommer att uppnå målet (frivilligt för mål som ni inte aktivt arbetar med) 

• Skriv en kortfattad kommentar efter varje må l. 

• Vid stora avvikelser jämfört med målvärdet, skriv vilka planer ni har för att uppnå 
målvärdet 

• Mål 8, kontakta HR-avdelningen för att få hjälp med era egna nyckeltal. De befintliga 
nyckeltalen avser hela kommunen. 

• Mejla uppföljningen till mig senast den 12 maj 2020 

måndag den 25 maj 2020 

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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård - och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, 

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

med civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värdejmf tvärde jmf med Senaste Målsättni Prognos 
värde och med alla kommungr. mätning ng eller 
~rend kommun (år) målvärde 

er 
Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s ... 59 60 • medborgarundersökning, 
(U00402) 64(66) 2019 70 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer ... • möjligheterna till inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s 
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71).J. 73 72 2018 76 • 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s ... • medborgarundersökning 62(65) 61 56. 2019 66 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 X X X X X X 

måndag den 25 maj 2020 

Prognos 
VN 

Indikatorer .._ -• KF 

• 
• • Indikatorer ... -

VN 
X 

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

Kommentar/Åtgärder: 

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter enligt fastställd nämndsplan för att bidra till 
måluppfyllelsen. 
Coronapandemin är en svår utmaning för nämndens verksamhetsområde, särskilt när 
det gäller känslan av trygghet och personalkontinuitet vid hög sjukfrånvaro. 

måndag den 25 maj 2020 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, 

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

med civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värde 
värde och umf med 
trend alla 

kommun 
er 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Hur ser medborgarna i i Båstads kommun på kommunens verksamheter? 
SCB:s medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 
~ndel av medborgarna som skickar in en enkel 

t ~råga via e-post och får svar inom en dag(%), KKIK, 
(U00442) 85(59) 84 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar t (inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK 
(U00413) 67 (61) 56 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
t 

andel av maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 

X X 
personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 

måndag den 25 maj 2020 

värdejmf Senaste Målsättning 
med mätning eller 
kommungr. (år) målvärde 

so 2019 62 

86 2019 80 

66 2019 62 

88 2019 90 

X X X 

Prognos 

• 
• 
• 
• 

X 

VN:s 
prognos 

0 

0 

0 
Indikatorer 

~ 

0 KF 

Indikatorer 
X +----

VN 

lli] BÅSTADS 
M KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



~~ 
*\ 

Mål 2:Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Kommentar: 
Enligt medborgarundersökningen 2019 var NM/ (nöjd-merborgarindex) för äldreomsorgen 
46, ett resultat som inte är säkerställt högre eller lägre än det genomsnittliga 
resultatet för samtliga kommuner. Om resultatet höjs, har det en positiv påverkan på 
kommunens NMI för helheten. 

Enligt samma undersökning var NM/ för stöd för utsatta personer 46, inte heller detta är 
säkerställt högre eller lägre än genomsnittet för samtliga kommuner. 

Nackdelen med nyckeltalet är att mätningen sker endast vartannat år, vilket innebär att 
resultatet kommer att bestå ända till hösten 2021. 

Övrigt: 
I kommunens verksamheter har vi blivit bättre och snabbare på både telefoni och e
post, vilket är positivt (källa: SKR:s undersökning KKIK - kommunens kvalitet i 
korthet). 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 

Fortsätta enligt nämndsplanen 

måndag den 25 maj 2020 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med 

civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värde 
värde och "mfmed 
trend alla kom. 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 
85(891' Andel nöida (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 82 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 2223 
(U20462)Patientregistret, Sodalstyrelsen (25o5 il- 3109 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 

90(92)1.. andel nöjda(%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89(77f 73 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 

93(63)t saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 83 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-bemötande, 

96(991 andel nöjda (%) (U21504) 97 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel 

88(89f (%) (U21505) 86 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn till 

85(8gf åsikter och önskemål, andel (%) (U21463) 86 
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 

16(15, möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 16 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 

måndag den 25 maj 2020 
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80 

98 

89 

87 

16 

I" .... tillA -· .... .. da 2030" -

Senaste Målsättning 
mätning eller 
(år) målvärde 

2019 85 

2018 2 200 

2019 85 

2019 85 

2019 85 

2019 85 

2019 85 

2019 85 

2019 14 

Prognos VN:s prognos 

• • 
0 0 

• • 
• • 
• • • • • • • • • 0 
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Forts. mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Indikatorer: 
senaste värde 
värden och amt med 
~rend alla kom. 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 96(96) 
bemötande, andel nöida (%} (U23520} 94 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-trygghet, 

93(91, andel (%) (U23521} 89 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till 

88(85, åsikter och önskemål, andel (%}(U23461} 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-
88(89f förtroende för personalen, andel (%} (U23480} 85 

Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%} 
(U28525} 78(78) 82 
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de 

100(67l boende, andel (%} (U28112) 85 
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga 
i personalgruppen på enheten, andel(%} Socialstyrelsens 

0(67) .. enhetsundersökning LSS (28121) 61 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 

måndag den 25 maj 2020 

~ärde jmf med Senaste Målsättning 
kommungr. mätning eller 

(år) målvärde 

96 2019 85 

89 2019 85 

92 2019 85 

86 2019 85 

82 2019 85 

82 2019 100 

63 2019 85 

Prognos VN:s prognos 

• • 
• • • • • • • 0 

• • • • 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov 

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med delaktighet av den enskilde i sin genomförandeplan, när 
och hur insatserna ska ske. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Inom LSS verksamheter arbetas det med delaktighet och försöker hitta nya verktyg för 
att den enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det. 
Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom 
trycksår, nutrition, fall och munhälsa. 

mändag den 25 maj 2020 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värdejmf Senaste Målsättnin Prognos 
värde och jmfmed med mätning g eller 
trend riket kommungr. (år) målvärde 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person i 0 (U07801) Avfall Sverige 
560(562) 499 578 2018 500 

Ekologiska livsmedel i kommunens i • ~erksamhet, andel (%) (U07514) . 
Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) i • (U00437) 
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,(43,8) 34,5 18,4 2019 so 
Skyddad natur totalt, andel (%) {N85054) SCB 9,7(9,6}1 6,4 11,7 2018 9,7 • 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

måndag den 25 maj 2020 

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

Kommentar: 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har minskat och är låg jämfört 
med genomsnittet för samtliga kommuner. Kommunen har dock tecknat nya avtal om 
närproducerade livsmedel, vilket är positivt. 
Vad gäller miljöbilar, har avtalet med Sunfleet upphört och kommunens 
fordonsorganisation håller på att ordna en elbilspark i egen regi. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
• Vård och omsorg arbetar tillsammans med kommunens kostenhet för att minska 

matsvinnet. 
• Använder elcyklar i så stor utsträckning det går. 

måndag den 25 maj 2020 

ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



~ 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Vård-och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 
• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 
• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. Koppling till Agenda 2030: B 
•Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 
c:nm i<'r::>''"" t"nr ::>rh<>t"c:1 1 .. ·~ ~· -

Indikatorer: 

senaste värde jmf 
värde och med alla 
trend kommun 

er 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
78(80) .. 79 (U00200)egen undersökning 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 56(55) . 75 
personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) (N00206) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
5,5(5,5) 6,5 ÅR)(N00090) 

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
12(13) ... novemberstatistik 11 

Medarbetarengagemang(HME) hemtjänst äldreomsorg-
!Totalindex 

69 74 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

måndag den 25 maj 2020 

värde jmf Senaste 
med mätning 
kommungrup (år) 
p/liknande k. 

78 2019 

65 2018 

6,7 
2019 

12 2019 

68 2019 

Målsättning Prognos 
eller 
målvärde 

80 

56 

5,2 

10 

? 

0 

• • 
0 

41 
'--~ 

..._ 
Indikatorer 

VN 

TADS 
MMUN 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Vård-och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 
• Utveckla förutsättningarna för spets kompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 
• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 
som krävs för arbetsuppgiften. 

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 

senaste värde jmf 
värde och med alla 
trend kommun 

er 

Medarbetarengagemang(HME)särskilt boende äldreomsorg, 78 75 
totalindex (U23200) 

Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med 81 78 
funktionsnedsättning- Totalindex 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

måndag den 25 maj 2020 

värde jmf Senaste 
med liknande mätning 
kommuner (år) 
äldreomsorg/ 
LSS 

75 2019 

82 2019 

Målsättning Prognos 
eller 
målvärde 

? 

? 

Indikatorer 

VN 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommentar: 
Sjuktalen i mars och april har ökat på grund av Coronapandemin, personal uppmanas 
att stanna hemma vid minsta symtom för att minska smittspridning. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Inom äldreomsorg pågår projektet "heltidsresan" med syfte att höja 
sysselsättningsgraden för anställda 

måndag den 25 maj 2020 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

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

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

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 

senaste värde värde jmf 
värde och jmf med 
~rend med kommungr. 

riket 
Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av • skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 (2) % 1,4 % 0% 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt • uppgå till högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att 
uppnås under mandatperioden. 46(64 )% 66,9% 

-4% 

Budgetavvikelse i % (-3,8mkr) -- -

Styrdokument: budget 

mändag den 25 maj 2020 

Senaste Målsättni 
mätnin ng eller 
g (år} målvärde 

2019 2% (2,6%) 

2019 50% 

2020 0% 

Prognos: 

• 
0 

• 

VN:s 
prognos 

0 

0 Indikatorer 

• / VN 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med åtgärder för att få ner den negativa avvikelsen men ser 
svårighet att nå målet att få en budget i balans vid årets utgång. Externa köpta 
korttidsplatser ger en negativ avvikelse. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Haga Park har öppnat och kommer efter hand göra att inte finns behov av att köpa 
externa korttidsplatser, dock kan pågående Corona Pandemi göra att det inte går att 
dela rum i samma utsträckning som tidigare på Skogslidens korttidsavdelning. 
Minska budget för utbildningsinsatser och istället använda sig av Webb utbildningar. 
Minskning av antalet bilar. 
Översyn av boende- och hemvårdspeng. Översyn av organisation och lokaler. 
Se över möjligheten med mera digitala lösningar. 
En grupp är tillsatt för att göra djupare analyser i vård och omsorgs kostnader för att 
mer långsiktigt komma tillrätta med att få en budget i balans. 

måndag den 25 maj 2020 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000067 /2020 - 700 

Svar på väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd 
motcovid-19 

Sida 

8 av15 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ärende rörande utökad användning av skyddsutrustning 
i allt vårdnära omvårdnadsarbete inom såväl Särskilt boende, Hemtjänst som 
inom LSS. Bjärepartiet anger; "Om Båstad kommun vill skydda sina sköra äldre 
samt kollegor bör man införa munskydd under hela arbetsdagen samt 
handskar, visir och förkläde vid vård och omsorgsarbete som kräver 
närkontakt (inom särskilt boende, LSS och hemtjänst) . Formellt beslut kan tas 
vid Vård och Omsorgsnämndens möte, 2020-05-27." Som grund anges riskerna 
med smitta från medarbetare till vård- och omsorgstagare i de situationer där 
medarbetarna inte har några symtom men ändå kan vara smittade. Ärendet är 
väckt såväl i vård- och omsorgsnämnden som i krisledningsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-05-25. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och Mas Sandra Sturk 
föredrar ärendet. · 

Yrkanden Irene Ebbesson (S) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Marianne Eriksson Mjöberg (S): Bifall till Bjärepartiets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Marianne 
Eriksson Mjöbergs yrkande och finner att nämnden bifallit förvaltningens 
förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Marianne Eriksson Mjöbergs yrkande. 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 4 1 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 

Beslut 

Reservation 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att 
bifalla förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Öka säkerheten i vårdnära omvårdnadsarbete genom att använda 
skyddsutrustning i form av visir eller munskydd. 

2. Beslutet delges krisledningsnämnden. 

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), se bilaga. 

Sida 

9av15 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
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Vårdw och omsorgsnämnden 

1 2~~ -05- 2 s 

Från: 
Till: 

onrY...~ .... .r?..Q.Q.9..fJ.r / 
Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> J:..Q.J:: .. Q ... ::.~.(2. 
Henke.Andersson@bastad.se 

Kopia: 
Datum: 
Ärende: 

helena.kruse@yahoo.com; bjk003612@bjarenet.com; Bo.Wendt@bastad.se; inge ... 
2020-05-25 15:22 
Reservation 25/5 angående utökat skydd mot covid 19 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå bjärepartiets ärende om förstärkt skyddsutrustning mot Covid 
19. Sverige har drabbats av en pandemi, hittills mer än 4000 döda. Förstärkt skyddsutrustning skyddar 
både personal och vårdade personer. Andra kommuner har redan ökat skyddsutrustningen. 

Båstad 25/5 2020 
Marianne Eriksson-Mjöberg 
Bjärepartiet 

Skickat från min iPad 
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Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000067 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (5) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Öka säkerheten i vårdnära omvårdnadsarbete genom att använda skyddsutrustning 
i form av visir eller munskydd. 

2. Beslutet delges krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ärende rörande utökad användning av skyddsutrustning i allt vårdnära 
omvårdnadsarbete inom såväl Särskilt boende, Hemtjänst som inom LSS. 

Bjärepartiet anger; "Om Båstad kommun vill skydda sina sköra äldre samt kollegor bör man 
införa munskydd under hela arbetsdagen samt handskar, visir och förkläde vid vård och 
omsorgsarbete som kräver närkontakt (inom särskilt boende, LSS och hemtjänst). Formellt 
beslut kan tas vid Vård och Omsorgsnämndens möte, 2020-05-27." 

Som grund anges riskerna med smitta från medarbetare till vård- och omsorgstagare i de 
situationer där medarbetarna inte har några symtom men ändå kan vara smittade. 

Ärendet är väckt såväl i vård- och omsorgsnämnden som i krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
F n pågår en pandemi och samhällsspridning av Coronaviruset, också i Skåne. Stora ansträng
ningar görs för att motverka smittspridningen i samhället av såväl centrala, som regionala och 
lokala parter. Särskilt viktigt är det att motverka spridning av smittan bland äldre och särskilt 
riskutsatta grupper. 

Vård och omsorg har gjort en rad insatser och fattat en rad olika beslut för att motverka smitt
spridning bland våra vård- och omsorgstagare. 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg gäller för alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvård, hemtjänsten, särskilda boenden, LSS-boenden och 
beskriver reglerna om arbetskläder och skyddskläder. Basal hygien omfattar handhygien och 
användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder - det vill säga åtgärder som 
ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och förhindra eventuell smittspridning. 

Gällande användning av personlig skyddsutrustning så är detta reglerat i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:3). Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på 
sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan 
det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. 



2 (5) 

Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i 
aktuell vård- och omsorgssituation. 
En fråga som varit aktuell ur flera olika perspektiv är personlig skyddsutrustning. Såväl till
gång till den som hur och när den ska användas har varit en frekvent fråga i det offentliga 
rummet. 

Tillgång till personlig skyddsutrustning 

Tillgången till skyddsutrustning har hela perioden varit begränsad. Det har funnits brist på 
hand och ytdesinfektion, munskydd/andningsskydd, skyddsrockar /plastförkläden och vi-
sir /skyddsglasögon. Vård och omsorg fick tidigt gå utanför upphandlade avtal för att överhu
vudtaget kunna beställa hem varor och omfördelning av bl a desinfektionsmedel gjordes från 
andra verksamhetsområden till vård och omsorg. Utifrån den uppkomna situationen har rege
ringen gett länsstyrelserna i uppdrag att hjälpa Socialstyrelsen och samordna kommunernas 
läges bilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Detta inom Socialstyrelsens 
uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till 
följd av spridningen av covid-19. 

Vård och omsorg har skapat en egen organisation för att hantera skyddsutrustning och inköp 
av den samma. Samarbete har skett med bland annat lokala näringslivet som på olika sätt har 
varit behjälplig i att förmedla skyddsutrustning. 

Idag bedömer vi att vi har god tillgång till skyddsutrustning, åtminstone på kort sikt, men läget 
kan hela tiden förändras beroende på hur många av våra vård- och omsorgstagare som uppvi
sar symtom och som också kan konstateras smittade av covid-19. Baserat på bl a de veckovisa 
rapporterna till Länsstyrelsen från Skånes kommuner avseende resurstillgången, skriver Läns
styrelsen i sin samlade regionala lägesrapport 22 maj att "Majoriteten av länets aktörer räknar 
med att inom kort få brist på skyddsutrustning, framför allt handsprit och munskydd, visir 
samt hygienartiklar. Beställningar är gjorde men leverans kan inte garanteras. Viss egenpro
duktion av skyddsutrustning är igång." 

Det kan inte uteslutas att tillgången ånyo begränsas beroende på utvecklingen. 

Som det är just nu har vi bra leverantörer av både munskydd och skyddsvisir med förhållande
vis snabba leveranser, det är dock tveksamt om vi kan få fram den kvantitet som skulle bli ak
tuell främst i förhållande till munskydd. Skulle det dock bli ökat antal misstänkta/bekräftade 
smittade så är situationen oviss. I ett ärende med smitta räknar vi med att det går cirka 15 om
byten med skyddsutrustning per dag och dubbelt upp med handskar. Skulle det uppstå en situ
ation med att vår skyddsutrustning tar slut, så är det svårt att gå till Länsstyrelsen eller Social
styrelsen och begära hjälp via deras nödlager om vi varit mer generösa i vår användning är vad 
riktlinjer och rekommendationerna säger. 

Användning av skyddsutrustning 

Vård och omsorg följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Smittskydd 
Skåne och Vårdhygien kring när och hur skyddsmaterial ska användas av våra medarbetare. 

Det allra viktigaste för att förhindra smitta och smittspridning är att efterleva basala hygien
rutiner. Det är också viktigt att ha social distans i de situationer där det är möjligt. 

Av rekommendationer framgår att medarbetare ska använda visir, munskydd/andningsskydd 
och plastförkläde i allt patientnära arbete (avstånd mindre än två meter) när enskild vård- och 
omsorgstagare uppvisar symtom eller är konstaterad smittad av covid-19. Vid risk för kontakt 
med kroppsvätska, eller vid risk för aerosolsmitta, ska i tillägg handskar användas. 



3 (5) 

Smittskydd Skåne har nu delvis kompletterat och tolkat Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer genom att ange att munskydd eller visir skulle kunna användas i "ansiktsnära" situat
ioner som en extra åtgärd för att minska risken för smittspridning från personal till vårdtagare 
vid ett utbrott med smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser". I nuläget 
rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller visir på personal i kommunal 
vård och omsorg" Se bilaga 

I de fall vårdtagare inte uppvisar symtom för covid-19 används inte skyddsutrustning för det 
ändamålet, men det kan finnas andra omständigheter eller vårdmoment som gör att 
medarbetare ändå ska använda skyddskläder och personlig skyddsutrustning. 

När medarbetare följt basala hygienrutiner och använt personlig skyddsutrustning så är det 
inget som hindrar att de arbetar också med andra vårdtagare därefter. Vid korrekt utförd ba
salhygien och användande av skyddsutrustning är risken för smittspridning mellan vård- och 
omsorgstagare samt att medarbetare utsätts för smitta obefintlig. Det innebär följdmässigt att 
om basala hygienrutiner följts OCH vid korrekt användning inklusive på- och avklädning av 
skyddsutrustning när skyddsutrustning är avtagen på korrekt sätt, så kan medarbetare gå vi
dare i andra arbetsuppgifter med andra vård- och omsorgstagare. 

Inom hemvården har rutiner tillskapats som ska säkra att vi har "koll" på om vård- och 
omsorgstagaren uppvisar även milda symtom. Också i dessa situationer används 
skyddsutrustning vid vårdnära arbete. 

Medarbetares risk att smitta vård- och omsorgstagare 

Personalen fyller i daglig checklista om sitt eget hälsotillstånd och om följsamhet till basala 
hygienrutiner. Checklistan ska fungera som en påminnelse i vardagen och den följs upp av en
hetschef. Vid minsta symtom ska medarbetare stanna hemma från arbetet. 

Frågor om basala hygienrutiner, hur vi undviker smitta, hur och när skyddsutrustning ska an
vändas och kompletterande utbildningar är viktiga och stående frågor såväl på arbetsplatsträf
far som i enskilda samtal mellan medarbetare och chef. 

I väckt ärende yrkas att medarbetarna ska använda skyddsutrustning i allt vårdnära arbete för 
att minimera risk att medarbetare smittar vård- och omsorgstagare. 

Att använda skyddsutrustning utöver Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes 
rekommendationer 

Att använda skyddsutrustning ställer krav på korrekt hantering, såväl kring på som avklädning. 
Att använda munskydd som en extra försiktighetsåtgärd bedöms tveksamt. Det kan leda till en 
känsla av falsk trygghet och en tro att det kan förhindra smittan i alla situationer. Detta är en 
felaktig slutsats. 

Munskydd kan vara svårt att få att "sitta rätt och tätt" på medarbetarna. Munskydd i sig kan 
bidra till att medarbetaren oftare rör ansiktet för att rätta till munskyddet manuellt, vilket är 
en ökad smittorisk för kontaktsmitta. 

Vid ett generellt införande av munskydd i vårdnära arbete skulle antalet munskydd uppgå till 
mellan 12 - 15 000 per vecka. Idag har vi 16 125 munskydd. 
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Alternativet till munskydd är att införa att visir ska bäras vid allt omvårdnadsnära arbete. 
Risken för felanvändning är mindre. Men det är viktigt med en korrekt av- och påtagning samt 
desinfektion, såvida det inte är visir av engångskaraktär. I hemvården är engångsvisir att före
dra framför flergångs då hanteringen av smutsigt/rent samt desinfektionsprocessen kan bli 
problematisk i den typen av verksamhet. Det finns risk för ökad smittspridning vid 
felaktigt desinficerat visir. Idag har vi 1 4 7 4 skyddsvisir varav 565 är återanvändnings bara 
och övriga är engångs. Enligt Patientsäkerhetsberättelsen 2019 har vi ca 760 vård- och 
omsorgstagare varav majoriteten av dem har kontinuerliga insatser av vård och omsorg. 

Omvärld 

De allra flesta kommuner efterlever, precis som Båstads kommun, Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det finns också några kommuner som har beslutat om utökad användning 
av skyddsutrustning. I vårt närområde kan nämnas att Landskrona har munskydd och visir, i 
alla vårdnära kontakter. Det finns exempel från andra delar av landet att man använder visir i 
allt vårdnära arbete. Någon större kartläggning i landet har inte skett. 

Vid kontakt med Smittskydd Skåne för råd i ärendet så avråder de från generell användning av 
munskydd dels eftersom vi i Båstad inte har någon smittspridning på våra särskilda boende. 

Ekonomi 

Kostnaden för Visir uppgår till 29:-/styck för de som kan återanvändas, för engångsvisir är 
kostnaden till ca 3,50:-/styck. Därutöver krävs ytdesinfektion för rengöring av flergångsvisi- . 
ren. 

Kostnaden för munskydd uppgår idag till 16:-/styck. En förbrukning av 15 000 stycken/vecka 
skulle motsvara en kostnad på 240 000:-/vecka. 

Bedömning 

De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Vårdhygien anger 
ska efterlevas. Kunskaperna om covid-19, såväl sjukdomsförlopp, risker, smittspridning och 
behandling utvecklas hela tiden. Det innebär också att rekommendationer förändras över tid 
och i takt med att kunskaperna ökar. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen och anpassar 
hela tiden rutinerna utefter nya rekommendationer inom området. 

I det fall man önskar göra "mer" än vad myndigheterna rekommenderar är det viktigt att det 
bedöms som att det kan tillföra en ytterligare säkerhet. Och såklart behöver det vara ställt 
utom allt tvivel att det inte påverkar smitta och smittspridning negativt. 

· Vår bedömning är att en generell användning av munskydd kan riskera att vara kontraproduk
tivt. Risken för falsk trygghet, lägre efterlevnad av andra rutiner och felaktig användning av 
munskydd är en risk vid ett eventuellt införande. I kombination av den brist på skyddsutrust
ning som råder på marknaden så är det inte heller lämpligt. 

Risken för felaktig användning bedöms mindre för visir jämfört med munskydd. Visiren kan 
återanvändas och fungerar som ett fullgott stänkskydd för att minska smittspridning av 
covid-19 som framför allt är en dropp- och kontaktsmitta. Ur ett vårdtagarperspektiv kan det 
vara en fördel då vård- och omsorgstagaren kan se vårdgivarens ansikte, vilket bedöms som en 
fördel, särskilt vid vård av personer med demens. 
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De allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning är fortsatt att medarbetare alltid 
stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom, att man noggrant och alltid tillämpar basala 
hygienrutiner samt att man i alla situationer där det går tillämpar social distansering. 

Trots allt, rätt använt, kan såväl munskydd som visir i vissa situationer kunna innebära ett 
visst ökat skydd mot smitta i de fall en medarbetare skulle bära på smitta utan att uppvisa 
symtom. Visir är dock i de flesta situationer att föredra av argument som framkommer ovan. 

Däremot att gå så långt att man inför fullständig skyddsutrustning; munskydd, visir och hands
kar, i allt vårdnära omvårdnadsarbete som Bjärepartiet yrkar är enligt vår bedömning inte 
motiverbart. Risk föreligger att stå utan skyddsutrustning längre fram när antalet med 
symtom och/eller smittade kan öka. 

Förslag till beslut är istället att medarbetare ska använda skyddsutrustning i form av visir eller 
munskydd i allt vårdnära arbete (vid ansiktsnära omvårdnadsmoment). Utgångspunkten är att 
använda visir som extra försiktighetsåtgärd. Dock får förvaltningen i uppdrag att avgöra vilken 
form av skyddsutrustning som bör användas i vilka situationer. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Sandra Sturk 
Krisledningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet om förstärkt skydd mot covid-19 

Samråd har skett med: 
Sandra Sturk, MAS 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000030/2019 - 700 

Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 12020 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL: 

Sida 

10av15 

Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 
1 av dessa 5 har flyttat in på särskilt boende efter inrapporteringsperioden och 
övriga 4 kommer att göra det inom en månad. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Återrapportering har skett gällande 12 personer som tidigare varit 
rapporterade som ej verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har 
fått erbjudande om och flyttat in i lägenhet på särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: 
Totalt 0 beslut. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-05-08. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till lVO - Ej verkställda beslut 2020, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 

Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 

1 (1) 

1 av dessa 5 har flyttat in på särskilt boende efter inrapporteringsperioden och övriga 4 kommer 
att göra det inom en månad. 

Återrapportering har skett gällande 12 personer som tidigare varit rapporterade som ej 
verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått erbjudande om och flyttat in i lägenhet 
på särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000025/2020 - 700 

Återrapportering av intern kontroll, tertial 12020 

Sida 

11av15 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2020-02-24, § 18, en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för 2020. Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för 
tertial 1 2020 enligt den beslutade kontrollplanen inom Vård och 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

omsorgs ansvarsområde. 

· Kontroll utförd utifrån att vård- och omsorgstagaren innehar en 
avgiftsberäkning, 20% av alla avgiftsärende är slumpmässigt utvalda 
och kontrollerade. Kontrollen avser perioden 2020-03-01-2020-03-31. 
Vid kontrollen upptäcktes inga avvikelser. 
· Kontroll av att verkställighet inte sker utan beslut: inga avvikelser. 
· Kontroll av utbetalning av ersättningar till förtroendevalda samt 
expediering av beslut: inga avvikelser. 

Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-18, med tillhörande bilaga. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Återrapporteringen av intern kontroll 2020 tertial 1 godkänns. 

Utdra sbes rkande 

-~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-18 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000025/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll, tertial 12020 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
Återrapporteringen av intern kontroll 2020 tertial 1 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2020-02-24, § 18, en kontrollplan 
för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2020. Se bilaga. 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för tertial 1 2020 enligt den 
beslutade kontrollplanen inom Vård och omsorgs ansvarsområde. 

·Kontroll utförd utifrån att vård- och omsorgstagaren innehar en avgifts beräkning, 20% av 
alla avgiftsärende är slumpmässigt utvalda och kontrollerade. Kontrollen avser perioden 
2020-03-01-2020-03-31. Vid kontrollen upptäcktes inga avvikelser. 

· Kontroll av att verkställighet inte sker utan beslut: inga avvikelser. 

· Kontroll av utbetalning av ersättningar till förtroendevalda samt expediering av beslut: 
inga avvikelser. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, återrapportering 2020 

Samråd har skett med: 
Avgiftshandläggare 
Enhetschefer 
Kommunkansliet 

1 (1) 
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Intern kontrollplan återrapportering 

Vård- och omsorgsnämnd Återrapporteringsdatum 2020-05-25 

~ 
~ s ~ ~ ..i ~ "' ~~ ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ 
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Värd- och omsorg 

1 
I Rutin för debitering av vård och 
omsorgsavgifter 

I Kontroll mot utförd !Avgifts- l~ggr~~r/ 
. h dl" ars ep msats an aggare b tem er 

20% av alla fakturor JA JA 

2 I Systematiskt arbetsmiljöarbete I Säkra åtgärder och Avdelnings-
1 gång/år Enligt rutin 

årli u föl'nin chefer 

1
Medarbetarna har genomgått 

Redovisa 
3 sammanställning av Enhetschef I 2 ggr/år !sammanställning I I obligatoriska utbildningar 

årlig uppföljning 

4 
I Kontroll av att verkställighet inte Kontroll i 

Sas 2 ggr/år Stickprov I JA I JA sker utan beslut ärendesystem 

2 stickprov på sökt 
Kontroll av att sökt ersättning kontrolleras 2 

5 
I Utbetalning av ersättningar till I ersättning Nämndsekre 

2 ggr/år 
månader efter att den är I 

JA I JA fötroendevalda överenstämmer med terare inskickad till HR 
utbetald ersättning Servicecenter för 

utbetalnim 
Kontrollera att 
expediering av 2 stickprov på ärenden. 

6 I Expediering av beslut lb"l"h'"kotttill Nä='"'"' 2 I'' Kontrollera i diariet att I 
JA I JA ratt terare ggr expediering har ägt rum 

personer/ organisati till vem och när 
oner och i god tid 

Symbolförteckning aktuellt res'ultat 

2020 Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportering 

Kommentar ..., ..., ..., 
<Il <Il <Il eventuella ., ., ., 

Aktuellt .... .... .... avvikelser/ E E E resultat .... N w åtgärder 

Kvartal 1. Kontroll utförd att 
vård- och omsorgstagare 

X X innehar en avgiftsberäkning. 
20% på slumpmässigt utvalda 
ärende i A-Ö -lista. 

X 

I I I X 

X I I X 

X I X 

X I I X 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000026/2020 - 700 

Sida 

12 av 15 

Svar på motion -Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-08. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §46 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-25 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

13av15 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras 
till nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess 
i ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 15 maj 2020 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

w__ /~ 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 

VN §47 Dnr VN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokollsutdrag från KS 2020-05-12 - Svar till kommunrevisionen 
- Granskning av effektiviseringar. 

b). Protokollsutdrag från KS 2020-05-12 - Besparing 1 % av budget 2020 
exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra. 

c). Dom från Förvaltningsrätten angående tillfälliga vistelser i 
Falkenbergs kommun. 

d). Minnesanteckningar - Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 
2020-05-15. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

14av15 

Utdra sbes rkande 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 

VN §48 Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns 
tillgängliga under sammanträdet i särskild pärm. 

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

· Delegations beslut från myndighetsenheten 2020-03-01 - 2020-03-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

15 av 15 

Utdra sbes rkande 


