
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	22	juni	2020.	

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

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:
	

•	Uppdaterad	information	om	coronapandemin	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	
•	Haga	Park:	Lägesrapport	
•	MAS	och	SAS	informerar	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐maj 2020
samt	utökat	uppföljningsnyckeltal	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

5. Åtgärdsplan	för	en	ekonomi	i	balans	2020
(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

6. Uppdatering	av	vård‐ och	omsorgsnämndens	
delegationsordning	(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson/
Lena	Täringskog	

VN

7. Beslutslogg	 ‐‐	 ‐‐

8. Delgivningar	 ‐‐	 ‐‐

9. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐‐	 ‐‐

10. Extra	sammanträde	med	vård‐	och	omsorgsnämnden Henrik	Andersson	 VN
	

			Båstad	den	15	juni	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-06-15 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. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 26 juni 2020 kl. 13.00 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: 2020-06-15 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: 2020-06-15 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 coronapandemin. 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende. 
 
• Haga Park: Lägesrapport. 
 
• MAS och SAS informerar. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-maj 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
Januari - maj 2020

BUDGET
2020, tkr      
(helår)

PERIODENS
AVVIKELSE, tkr

Jan - maj 20

PROGNOSTISERAD 
AVVIKELSE, tkr

AVVIKELSE 
FG MÅN, tkr FÖRÄNDRING

minustecken står för 
kostnad

minustecken står för högre 
kostnad än budget

minustecken står för högre kostnad 
än budget

minustecken står för högre 
kostnad än budget

minustecken står för högre 
kostnad än budget

Beställare
Hemvårdspeng -56 390 1 777 3 300 1 640 1 660

Boendepeng -64 658 -1 765 -4 400 -3 780 -620

Summa beställare -121 048 12 -1 100 -2 140 1 040

Resultatenheter
Hemvård 0 -2 282 -4 320 -1 385 -2 935

Vård- och omsorgsboende 0 -2 373 -6 190 -4 460 -1 730

Summa resultatenheter 0 -4 655 -10 510 -5 845 -4 665

Ram
Centralt -6 341 1 425 1 320 1 725 -405

Myndighetsenheten -18 228 688 -3 700 -3 630 -70

Stöd och Omsorg -39 628 -669 -465 -465 0

Hälso- och sjukvård -37 913 473 -2 750 -2 150 -600

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -32 226 408 -95 -95 0

Summa ram -134 336 2 325 -5 690 -4 615 -1 075

TOTAL VÅRD OCH OMSORG -255 384 -2 318 -17 300 -12 600 -4 700



KOMMENTAR	TILL	RESULTATRAPPORT	VN	202001‐05	

VÅRD	OCH	OMSORG	(‐17,3	mkr)	

BESTÄLLAREN	(‐1,1	mkr)	

Hemvårdspeng	(+3,3	mkr)	

Efterfrågan	på	hemvård	påverkas	kraftigt	av	Covid‐19	och	de	utförda	timmarna	sjönk	med	över	
8	%	på	bara	två	månader.	Samtidigt	ger	även	öppnandet	av	Haga	Park	en	effekt	då	vårdtagare	
som	är	beviljade	särskilt	boende	nu	succesivt	har	kunnat	börja	flytta	in.	Mottagningsteamet	har	
ett	stort	procentuellt	tapp	av	timmar	både	jämfört	med	budget	och	jämfört	med	föregående	år	
till	 följd	av	effekterna	från	Covid‐19	då	antalet	elektiva	operationer	kraftigt	har	minskat	under	
våren	(enligt	SKRs	ekonomirapport,	maj	2020).	

Boendepeng	(‐4,4	mkr)	

Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	(‐5,0	mkr)	

Neddragnignen	 av	 antalet	 köpta	 korttidsplatser	 har	 inte	 kunnat	 genomföras	 i	 den	 takt	 som	
verksamheten	 tidigare	 planerat	 för	 till	 följd	 av	 Covid‐19.	 Korttidsavdelningen	 arbetar	
fortfarande	endast	med	enkelrum	för	att	minska	risken	för	smittspridning.	Nuvarande	prognos	
baserar	sig	på	att	vi	kan	avsluta	pågående	korttidsplatser	till	efter	sommaren.		

Övrig	boendepeng	(+0,6	mkr)	

Ändrad	öppningsplan	för	Haga	Park	med	24	planerade	platser	från	den	1	maj	ger	en	avvikelse	
mot	budget	för	boendepeng,	vilken	uppvägs	dels	av	att	beläggningsgraden	har	sjunkit	något	för	
våra	 övriga	 boenden,	men	 också	 av	 att	 utförarna	 har	 haft	 färre	 demensplatser	 än	 budgeterat	
vilket	ger	en	lägre	ersättning.	

RESULTATENHETER	(‐10,5	mkr)	

Utförare	inom	hemvård	(‐4,3	mkr)	

Den	stora	nedgången	i	efterfrågan	av	hemvårdstimmar	de	senaste	två	månaderna	har	fått	stort	
genomslag	för	utförarna	inom	hemvård.	Samtidigt	har	verksamheten	begränsade	möjligheter	att	
dra	 ner	 på	 bemanningen,	 såväl	 utifrån	 att	 det	 är	 svårt	 att	 ställa	 om	 storleken	 på	
personalgruppen	på	kort	sikt	som	att	bemanningen	kräver	en	viss	beredskap	till	följd	av	Covid‐
19.	 Det	 är	 också	 svårt	 att	 låna	 ut	 personal	 mellan	 grupperna	 med	 tanke	 på	 vårt	 ansvar	 att	
försöka	minska	risken	för	smittspridning.	Mottagningsteamet	har	övergått	till	att	vara	ett	Covid‐
19	 team	 i	 samband	 med	 att	 en	 smittad	 person	 konstaterades	 inom	 hemvården.	 Nuvarande	
prognos	är	baserad	på	att		mottagningsteamet	är	pausat	tills	vidare,	det	vill	säga	att	nuvarande	
underskott	förväntas	hålla	året	ut.		

Utförare	inom	boende	(‐6,2	mkr)	

Utförarna	inom	särskilt	boende	har	stora	utmaningar	under	2020.	Öppnandet	av	Haga	Park	och	
stängningen	av	Ängagården	genererar	merkostnader	under	året.	Skogsliden	har	utmaning	med	
extraordinär	vårdtyngd,	där	det	finns	ett	ärende	som	utreds	tillsammans	med	bland	annat	läkare	
och	demensteamet.	Korttidsavdelningen	har	under	våren	till	största	del	bedrivit	verksamheten	i	



enkelrum	 för	 att	 minska	 risken	 för	 smittspridning.	 Bemanningen	 har	 dragits	 ner	 i	 så	 stor	
utsträckning	som	det	är	möjligt	utifrån	nuvarande	förutsättningar.		

RAM	(‐5,7	mkr)	

Centralt	(+1,3	mkr)	

Statsbidrag	 för	att	minska	ensamhet	bland	äldre	har	 rekvirerats,	vilket	 innebär	ett	 tillskott	på	
+1,3	 mkr	 för	 2020.	 Beräknade	 extraordinära	 kostnader	 för	 Covid‐19	 är	 ca	 900	 tkr	 för	
skyddsmaterial	och	300	 tkr	 för	extrapersonal	avseende	bemanningsenhet	och	sömmerskor	 till	
skyddsrockar.	Bidraget	till	kommunen	om	sänkt	arbetsgivaravgift	för	30	anställda	genererar	ett	
bidrag	på	ca	625	tkr	som	tillfaller	Vård	och	omsorg	i	sin	helhet.	

Myndighet	(‐3,7	mkr)	

Köpta	platser	inom	stöd	och	omsorg	(‐3,5	mkr)	

Under	 året	 har	 två	 placeringar	 kunnat	 avslutas	 och	 tas	 hem	 till	 egen	 regi.	 Kvarvarande	
underskott	beror	dock	på	att	budgeten	 för	närvarande	omfattar	betydligt	 färre	platser	än	hur	
behovet	ser	ut.	

Myndighetsenheten	(‐0,2	mkr)	

Myndighetsenheten	 behövde	 förstärka	 sin	 personalgrupp	 tillfälligt	 i	 början	 av	 året	 för	 att	
implementera	det	nya	vägledningsdokumentet,	vilket	 inte	var	budgeterat	för	och	genererar	ett	
förväntat	 underskott	 om	 ‐100	 tkr.	 Vi	 ser	 också	 att	 vi	 har	 haft	 högre	 kostnader	 än	 budgeterat	
under	2019	för	sjuklöner	som	återsöks	av	externa	utförare	inom	personlig	assistans	vilket	ger	
ett	 förväntat	 underskott	 om	 ‐100	 tkr.	 Ett	 arbete	 med	 att	 strukturera	 upp	 underlagen	 för	
utbetalning	 av	 sjuklöner	 har	 påbörjats	 av	 verksamheten,	 vilket	 förväntas	 kunna	 reducera	
kostnaden	något	under	året	och	är	även	inarbetat	i	prognosen.	

Stöd	och	omsorg	(‐0,5	mkr)	

Ett	av	gruppboendena	inom	stöd	och	omsorg	har	fått	förändrade	bemanningsbehov	utifrån	vad	
verksamheten	 kräver	 då	 vissa	 insatser	 gått	 från	 punktinsatser	 som	 har	 kunnat	 köpas	 av	
hemvården	 till	 att	 bli	mer	 stående	 inslag	 i	 verksamheten.	 En	 dialog	 om	 framtida	 upplägg	 för	
gruppboende	 och	 eventuella	 möjligheter	 att	 förändra	 verksamheten	 har	 påbörjats.	 Avslut	 av	
kontaktpersoner	enligt	det	nya	vägledningsdokumentet	har	ej	hunnit	ske	enligt	plan	till	följd	av	
ökad	arbetsbelastning	i	samband	med	Covid‐19.	

HSL	(‐2,8	mkr)	

Sjuksköterskor	(‐1,8	mkr)	

I	 dagsläget	 har	 vi	 en	 högre	 bemanning	 av	 sjuksköterskor	 än	 vad	 budgeten	 tillåter,	 och	
verksamheten	räknar	därför	med	en	avvikelse	om	‐1,8	mkr	mot	budget.	Ansvarig	chef	ser	över	
bemanningen	 i	 samband	 med	 att	 en	 del	 vakanser	 uppstår	 under	 våren,	 något	 som	 dock	 är	
medtaget	 i	 prognosen	 för	 närvarande.	 Vissa	 åtgärder	 är	 redan	 genomförda,	 dock	 är	
sommarbemanningen	inte	helt	löst	ännu	vilket	kan	innebära	behov	av	bemanningssköterskor	i	
viss	utsträckning.		



Rehab	(‐0,4	mkr)	

Den	ökade	medlemsavgiften	till	medelpunkten	har	inte	fullt	ut	kunnat	arbetas	hem	trots	en	viss	
utökad	 budget	 till	 2020.	 Verksamheten	 förväntas	 kunna	 arbeta	 hem	 ca	 30	 %	 av	
kostnadsökningen	under	2020.		

Covid‐19	team	(‐0,6	mkr)	

Mottaningsteamet	övergick	den	18	maj	till	att	bli	ett	Covid‐19	team	då	kommunen	fick	sin	första	
konstaterade	 smitta	 inom	 hemvården.	 I	 skrivande	 stund	 kommer	 teamet	 att	 vara	 bemannat	
under	maj‐september	och	kommer	att	 förstärka	den	ordinarie	hemvårdsorganisationen	när	de	
inte	har	några	vårdtagare	med	konstaterad	smitta.		

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	(‐0,1	mkr)	

Kostnader	för	lokaler	beräknas	bli	‐0,1	mkr	högre	än	budgeterade	till	följd	av	påbörjad	översyn	
av	lokaliteterna	för	ett	av	våra	gruppbostäder.	

	



Ekonomisk uppföljning
januari – maj 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-06-22



• Kostnader kopplade till Covid-19
– Hemvården fallande efterfrågan/överkapacitet

– Skyddsutrustning (inköp och egenproducerad)

– Aktivering Covid-19 team

– Fortsatt behov av att köpa externa 
korttidsplatser

• Hög vårdtyngd på särskilt boende

Prognosförsämring -4,7 mkr beror på:



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020)
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Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020)
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Utökad uppföljning nyckeltal –
Trend antal hemvårdstimmar
(Exklusive dubbelbemanning)
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Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser per månad
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Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser ackumulerat
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Datum: 2020-06-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 15 juni 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. 

 

 

1 (2) 

Datum: 2020-06-15 
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 § 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 

  



 

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

 

2 (2) 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

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

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 2020-04-27 § 30 
Strategi för digitalisering 

000042/2020 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi 
för digitalisering inom Vård och omsorg. 

Hos förvaltningen för handläggning. Februari 2021 
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Datum: 2020-06-15 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). Information från IVO om tillsyn med anledning av covid-19 - 3.5.1-16571/2020. 
 
b). Information från IVO om tillsyn med anledning av covid-19 - 3.5.1-17104/2020. 
 
c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten - Samtliga protokoll 2019. 
 
d). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-01-28. 
 
e). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-03-31. 
 
f). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-13  
- Förhöjd grundbemanning. 
 
g). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-27  
- Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården. 
 
h). Verksamhetsberättelse från Fontänhuset 2019. 
 
i). Ekonomirapport januari-maj 2020 för Båstads kommun. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Båstad kommun BÅSTADS KOMMU>;J 
269 80 BÅSTAD Vård-och omsorgsnärnndi;;n 
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Information om tillsyn med anledning av Covid 19. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av 
den pågående smittspridningen av Covid19 i Sverige en riktad 
tillsynsinsats avseende särskilda boende för äldre, bostad med särskild 
service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och hemtjänst. 

IVO vill informera er om att IVO, som ett led i denna tillsynsinsats, 
genomfört en intervju med enhetschefen Madeleine Badan vid 
hemtjänsten. De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder 
inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av verksamheten. 

Vid frågor, kontakta unde1iecknad. 

Direkt: 010-788 50 96 
Telefonväxel: 010-788 50 00 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Jonas Rönnquist 
jonas.ronnquist@ivo.se 
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Information om tillsyn med anledning av Covid 19. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av 
den pågående smittspridningen av Covid19 i Sverige en riktad 
tillsynsinsats avseende särskilda boende för äldre, bostad med särskild 
service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och hemtjänst. 

IVO vill informera er om att IVO, som ett led i denna tillsynsinsats, 
genomfö1i en intervju med enhetschefen Annika Muller Hansen vid 
Almgårdens särskilda boende. De uppgifter som framkommit vid 
intervjun föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av 
verksamheten. 

Jonas Rönnquist 
Inspektör 

de1iecknad. 

Direkt: 010-788 50 96 
Telefonväxel: 010-788 50 00 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Direktionen 
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och t id: Medelpunkten, tisdagen 22 j anuari. Kl 9.00- 12.00 
00001x 

ORDINARIE 2A-
Ulrika Thulin s Bjuv 

Ulf Jiewertz M Båstad 

Alexander Kolind Kd Helsingborg 

Peter Kovåcs M Höganäs 

Boris Svensson s Klippan 

Ingrid Jerlsten M Landskrona 

Jenny Delen M Perstorp 

Håkan Andersson c Svalöv 

lsabella Dzanko s Åstorp 

Ingela Sylwander M Ängelholm 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Stefan Svensson Sd Örkelljunga 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTTARE 

Mikael Henrysson Sd Bjuv 

Irene Ebbesson s Båstad 

Christel Håkansson s Helsingborg 

Roger Nilsson s Höganäs 

Eva Örtegren s Landskrona 

Elisabeth Holmers s Perstorp 

Anette Hallberg s Svalöv 

Wiveca Andreasson M Åstorp 

PERSONALFÖRETRÄDARE 

Tommy Johansson Vision 

Marie Mölzer Saco 

Jessica Alfredson Förbundschef, sekreterare 



JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

.. ; 

Ulrika Thulin 

§ 1-12 

Sekreterare 

lL.,,.o(l~ 
· -~-~~---·······~·-··············································· 

Jessica Alfredson 

Ordförande ~i;lkurJ/L. .................................. . 
Alexander Kolind 

Justerande lJ~ r 

...................... ~~··································· 
Ulrika Thulin 

ANSLAG 

<>ida 2 av 10 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget publiceras 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

t3:9-01-22 

~N.d~~ 
..... P.~.9 .. :.Q.~_J>.>. ........ . 

ljå·~~~ 
Jessica Alfredson 



PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-01-22 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Boris Svensson som hälsar alla välkomna 

§ 2 Upprop och presentation av de närvarande 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Ulrika Thulin att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida 3 av 10 
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PROTOKOLL 
Direkt io nen 

2019-01-22 

§ 5 Val till direktionens presidium 

Sida 4av 10 

Enligt Medelpunktens reglemente ska valberedningen bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 

kommunstyrelsen utsedd representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium 

samt två ytterligare kommuner vilka utses av direktionen. Vid direktionens sammanträde 181120 

beslutades att utse kommunstyrelseordförande (eller av KS utsedd representant) från Helsingborg 

(även sammankallande), Bjuv, Klippan, Landskrona och Ängelholm till valberedning. 

ValberPrlnineen har således bestått av: 

Lars Thunberg (KD), Helsingborgs stad 

Anders Månsson (S), Bjuvs kommun 

Hans-Bertil Sinclair (M), Klippans kommun 

Torkild Strandberg (L), Landskrona stad 

Robin Holmberg (M), Ängelholms kommun 

Va/beredningen föreslår för mandatperioden 2019 - 2022: 

Till ordförande Alexander Ko/ind (KD) Helsingborg 

l:e vice ordf Ingela Sylwander (M) Ängelholm 

2:e vice ordf 2019- 2020, Boris Svensson {S} Klippan 

2:e vice ordf 2021- 2022 NN Landskrona 

Hans Bertil Sinclair har i valberedningen reserverat sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Direktionen beslutar 

att välja Alexander Kolind till ordförande för mandatperioden 2019- 2022 

att välja Ingela Sylwander till l :e vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 

att välja Boris Svensson till 2:e vice ordförande för perioden 2019- 2020 

att välja Ingrid Jerlsten till 2:e vice ordförande för perioden 2021-2022 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

§ 6 Information om förändringar i organisationen 2019 

Sida 5av10 

Förbundschef Jessica Alfredson lämnade i december månad in sin uppsägning för tjänst i annan 

kommun. Uppsägningen mottogs och behandlades av presidiet i december som också inledde 

diskussioner kring en ersättare och en lösning. Efter att presidiet fört interna diskussioner och 

intervjuer med personer i verksamheten fattade ordförande ett delegationsbeslut om att servicechef 

Fredrik Eklund får ett interimistiskt uppdrag som förbundschef fr.om 2019-02-01 t.om 2019-12-31. 

Beslutet motiverades utifrån bedömningen att detta är en lösning som ger både kontinuitet och 

stabilitet i verksamheten samtidigt som det ger möjlighet för den tillträdande direktionen att ta 

ställning för en långsiktig lösning. 

Direktionen diskuterade hur processen hanterats och vilka olika alternativ det finns för en långsiktig 

lösning. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

att ge presidiet i uppdrag att föra fortsatta samtal och återkomma till direktionen med förslag på en 

långsiktig lösning samt återkomma med en utvärdering av processen 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

§ 7 Firmatecknare för 2019 

Sida Gav 10 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för 

till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och 

teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar. 

Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun eller 

kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens 

regler om beslutanderättens fördelning i form av delegeiing genom reglemenlen Ol.h 

delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att 

bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. 

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i 
delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets 
firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska 
användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument. 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutar 
att direktionen för året 2019, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser; 

Firmatecknare för kommunalförbundet Medelpunkten 

Direktionens ordförande Alexander Kolind 
förste vice ordförande Ingela Sylwander 
andre vice ordförande Boris Svensson 

får var för sig eller tillsammans 

med förbundschef Jessica Alfredson t.om 2019-03-01, Fredrik Eklund fr.om 2019-02-01 under 2019 

teckna firma för kommunalförbundet Medelpunkten. 

Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket 

Förbundsekonom Björn Lunderquist får underteckna handlingar som avser tjänster hos förbundets 

bank och hos Skatteverket. 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

§ 8 Förteckning av beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutar 

att utse beslutsattestanter enligt följande för 2019 

Politisk ledning Ordförande Alexander Kolind 

vid förfall förste vice ordförande Ingela Sylwander 

vid förfall andre vice ordförande Boris Svensson 

Sida 7av10 

Förbundschef Jessica Alfredson t.om 2019-03-01, Fredrik Eklund fr.om 2019-02-01 har av direktionen 

getts delegation att attestera kostnader för verksamheten enligt budget. 

Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 

Administration, ekonomi Björn Lunderquist 

Produktion, lager och transporter Torbjörn Raimosson 

Serviceenhet Fredrik Eklund 

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening: 

Förbundschef Jessica Alfredson t.om 2019-03-01, Fredrik Eklund fr.om 2019-02-01 

Förbundsekonom Björn Lunderquist 

Administratör Maria Pedersen, 



~unkte" PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

§ 9 Fastställande av mötesdagar 2019 

Sida 8av10 

En planering har gjorts för mötesdagar för 2019 vilken godkändes av den avgående direktionen vid 

mötet i november. 

Presidiemötena behandlar den nyss avslutade månaden, med undantag för mötet i augusti då både 

j uni och juli månad behandlas. Presidiemöten hålls den andra tisdagen i varje månad. 

Direktionsmöten hålls fjärde tisdagen i månaden vid sex tillfällen, med undantag för november då 

mötet hålls på en onsdag för att inte sammanfalla med regionfullmäktige . 

12 

12 26 Årsredovisning 2018 

9 

14 28 Tertialrapport 1 

11 

13 27 Budget2020 

11 

15 29 Delårsbokslut 2019, Budget 2020 

12 27 Beslut om budget 2020 

10 

Direktionen beslutar 

att fastställa mötesdagarna för 2019 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-01-22 

§ 10 Delegationsbeslut 

Sida 9av10 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 

delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20181011 Avta lsförlängning transporter AKKA frakt FC 

20181201 Lönetillägg uppdrag som samordnare FC 

20181214 Uppsägning på egen begäran FC Ordf 

20181221 Uppdrag interim FC Ordf 

20190102 Tilläggsavtal Visma Enterprise, licenser Sesam FC 

20190107 Tilldelningsbeslut upphandling madrasser 201804 FC 

20190116 Förlängning avtal med Sesab, ang städtjänster FC 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 11 Övriga frågor 

Förbundschefen informerar om: 

From 2019-02-01 har ansvaret för Medelpunktens administration (HR, ekonomi, kundtjänst, It, 

systemförvaltning) samlats i en enhet som Maria Pedersen ansvarar för som administrativ chef. 

Förbundsekonom har lämnat sin uppsägning, för att säkerställa det ekonomiska arbetet kommer 

troligen en tillfällig lösning bli aktuell i awaktan på att ny rekrytering kan göras. 



~unkteo PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-01-22 

§ 12 Mötet avslutas 

Sida 10av10 

Efter mötet fortsätter vi med information om verksamheten. Presentation av organisationen, 

uppdraget och en rundvandring i lokalerna. 



E;unkteo PROTOKOLL 

Direktionen 

2019-03-26 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och ornsorgsnämnden 

2020 -05- 2 2 
Dnr ................................ . 

······································ ANKOM 
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Mede lpunkten, tisdagen den 26 mars kl. 09.00 - 12.00 

ORDINARIE 

Alexander Kolind 
Boris Svensson 
Ingrid Jerlsten 
Jenny Delen 
Håkan Andersson 
lsabella Dzanko 
Ingela Sylwander 
Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Mikael Henrysson 
Irene Ebbesson 
Roger Nilsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTTARE 

Christel Håkansson 
Anna Andresen 
Eva Örtegren 
Elisabeth Holmers 
Anette Hallberg 
Wiveca Andreasson 

NÄRVARANDE INTERNREVISORER 

Alf-Erik Bondesson 

Kd 

s 
M 
M 
c 
s 
M 
M 

Sd 
s 
s 

s 
M 
s 
s 
s 
M 

Förbundschef 

Helsingborg 
Klippan 
Landskrona 
Perstorp 
Svalöv 

Åstorp 
Ängelholm 
Örkel ljunga 

Bjuv 
Båstad 
Höganäs 

Helsingborg 
Klippan 
Landskrona 
Perstorp 
Svalöv 
Åstorp 

Fredrik Eklund 

Maria Pedersen 

Torbjörn Raimosson 

Adm inistrativ Chef, sekreterare 

Lager- och logistikchef 

000029 

Sida 1av6 



~unkten 
JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-03-26 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 

.. 

Sida 2 av 6 

Jenny Delen 

§ 1 - 12 

. /) 
(}/i Zir:t.(, :{ul.ti'J.'f.'.LL/ .. . . . . 
Maria Pederse/ ·__( 
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Alexander Kolind 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget publiceras 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

2019-03-26 

.d0!.9..:.0..V..:f)Q. .............. . 
~.9.l.9.~.P.Y.. :-:.30. ............... . 

i@.2?.2~r/2.f.<oD L) 
Maria Pedersen 



~unkten PROTOKOLL 
Di rektionen 

2019-03-26 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Alexander Kolind som hälsade alla vä lkomna. 

§ 2 Upprop av de närvarande 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Jenny Delen att justera protokollet. 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida 3 av 6 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-03-26 

§ 5 Presentation av Anders Thulin, PWC och Malin Esspe, Aspia 

Sida 4 av 6 

Då vår tidigare ekonom valt att avsluta sin anställning och dessvärre blev hastigt sjukskriven sin sista 

tid hamnade Medelpunkten i en akut situation då årsbokslutet för 2018 inte var slutfört. För att 

genomlysa ekonomiarbetet samt få hjälp med att slutföra årsbokslutet kontaktade vi PWC. Malin 

Esspe redovisningskonsult från Aspia samt Anders Thulin, auktoriserad revisor från PWC deltog i 

dagens möte för att presentera årsredovisningen 2018. 

§ 5 Årsredovisning 

Årsredovisning för år 2018 har upprättats och lämnats för granskning till revisorerna. 

Granskningsrapporten kommer tillsammans med Årsredovisningen sändas till 

medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfriheten för 

direktionen. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 

Direktionen beslutar 

att upprättad årsredovisning för år 2018 godkänns och undertecknas av ordinarie ledamöter för att 

tillsammans med revisionsrapporten översändas till medlemskommunerna för vidare hantering. 

§ 6 Ekonomisk plan 2019-2022 

Den ekonomiska planen för 2019-2022 presenterades. 

§ 7 Information Prismodell 2019 

Under många år har Medelpunktens fasta kostnader till allra största delen finansierats av uthyrnings
verksamheten, medan övrig verksamhet bidragit mera marginellt. För att Medelpunktens pris
sättning ska bli mer av självkostnadskaraktär infördes en ny prismodell från årsskiftet. 

§ 8 Medarbetarundersökning 2018 

2018 års medarbetarundersökning presenterades. 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-03-26 

§ 9 Fastställande av delegationsordning 

Genomgång av delegationsordning 

Direkt ionen beslutar 

Att fastställa delegationsordningen 

§ 10 Förbundschef 

Sida 5 av 6 

Fredrik Eklund har det interimistiska uppdrag som förbundschef fr.om 2019-02-01 t.om 2019-12-31. 

Beslutet motiverades utifrån bedömningen att detta är en lösning som ger både kontinuitet och 
stabilitet i verksamheten samtidigt som det ger möjlighet för den tillträdande direktionen att ta 
ställning för en långsiktig lösning. 

Rekrytering av en permanent förbundschef påbörjas under våren 2019. 

§ 11 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 

delegation alltid anmälas till direktionen. Anmä lan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20190121 Previa, behörighet hantera sekretessbelagd info FC 

20190202 Förlängning avtal med PWC FC 

20190211 Länsförsäkringar- samlingsavtal alla fordon FC 

20190222 Redovisningskonsult Aspia FC 

20190301 Anställning Ekonom FC 

20190301 Upphandling individuellt formade sitsar FC 

20190312 Swedbank fullmakt och behörighet Ordf. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 



'(f;} 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-03-26 

§ 12 Övriga frågor 

Sida 6 av 6 

Kom upp önskemål om ett samarbete mellan kommunerna för att informera om och driva den 

tekniska utvecklingen av hjälpmedel. Diskussionen fortsätter i olika forum under 2019. 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-05-28 

BÅS'(ADS KOMMUN 
Vård· och ornsorgsnAmnden 

2020 -05- 2 2 
Dnr ................................• 

....................................... 
Sida 1av5 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid : Medelpunkten, tisdagen 28 maj kl. 09.00- 12.00 

ORDINARIE 

Ulf Jiewertz 
Alexander Kolind 
Peter Kovacs 

Boris Svensson 
Ingrid Jerlsten 
Jenny Delen 
Håkan Andersson 
lsabella Dzanko 
Ingela Sylwander 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

Mikael Henrysson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTIARE 

Irene Ebbesson 
Christel Håkansson 
Roger Nilsson 
Anna Andresen 
Eva Örtegren 
Monica Glans 
Stefan Svensson 

Fredrik Eklund 
Maria Pedersen 
Torbjörn Raimosson 

M 
Kd 
M 
s 
M 
M 
c 
s 
M 
M 

Sd 

s 
s 
s 
M 
s 
L 
Sd 

Båstad 
Helsingborg 

Höganäs 
Klippan 
Landskrona 
Perstorp 
Svalöv 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Bjuv 

Båstad 
Helsingborg 
Höganäs 
Klippan 
Landskrona 
Åstorp 
Örkelljunga 

Förbundschef 
Administrativ Chef, sekreterare 
Lager och Logistikchef 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-05-28 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
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Håkan Andersson 

§ 1-10 

.///.tlifA .i/!c.(«J&.fJ .. ............... . 
Maria Pedersen1 

' 

./<...~--~:~.~ -~~?.~< ........ ~.1~L ........... .................... . 
Alexander Kolind 

Håkan Andersson 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-05-28 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Alexander Kolind som hälsar alla välkomna 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Håkan Andersson att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida 3 av 5 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-05-28 

§ 5 Presentation Patrik Duren 

Patrik Duren, ny ekonomiansvarig på Kommunalförbundet Medelpunkten presenterade sig. 

§ 6 Tertialrapport 1 2019 

Tertialrapport har upprättats för perioden januari- april 2019 och föredrogs på mötet. 

Direktionen beslutade att godkänna den lämnade informationen 

§ 7 Förbundschef 
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Alexander Kolind informerade om status i rekryteringsprocessen av en permanent Förbundschef. 
Ansökningsperioden är avslutad och gallring av sökande är påbörjad. Aktuella kandidater distribueras 
till samtliga i direktionen. Intervjuer av valda kandidater ska ske så fort som möjligt. 

§ 8 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd 

av delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och 

kontrollsyfte. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt 

delegationsförteckningen ska anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20190430 

20190430 

20190430 

Swedbank, utlösen av leasingbil 

Fastställande av nya löner från 20190401 

Anställning av sommarvikarier 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 9 Övriga frågor 

FC 

FC 
FC 

Eva örtegren, Landskrona: Hur ska kommunerna och Medelpunkten samarbeta kring den digitala 

utvecklingen? Fredrik Eklund kommer efter sommaren delta på socialchefernas nätverk och diskutera 

bl.a. denna fråga. 
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Direktionen 

2019-05-28 

§ 10 Mötet avslutas 
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Efter mötet fördjupade vi oss i de hjälpmedel som Medelpunkten hanterar varje dag. Vi presenterade 

hur vi arbetar med sortiment, rådgivning och service. 
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Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 27 augusti kl. 09.00- 10.00 

ORDINARIE 

Ulrika Thulin 
Alexander Kolind 
Boris Svensson 
Ingrid Jerlsten 
lsabella Dzanko 
Ingela Sylwander 
Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

Irene Ebbesson 

Roger Nilsson 

Anette Hallberg 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTIARE 

Mikael Henrysson 
Christel Håkansson 
Anna Andresen 
Eva örtegren 
Monica Glans 

Fredrik Eklund 
Maria Pedersen 
Patrik Duren 
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Bjuv 
Helsingborg 
Klippan 
Landskrona 
Åstorp 

Ängelholm 
Örkelljunga 

Båstad 

Höganäs 

Svalöv 

Bjuv 
Helsingborg 
Klippan 
Landskrona 
Åstorp 

Förbundschef 
Administrativ Chef, sekreterare 
Ekonomiansvarig 
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Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
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lsabella Dzanko 
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E;unkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-08-27 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Alexander Kolind som hä lsar alla välkomna 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse lsabella Dzanko att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 
§ 7 utgår och flyttas fram till direktionsmötet 29 oktober 

Sida 3 av 6 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-08-27 

§ 5 Månadsrapport för juli 

Månadsrapport har upprättats för juli 2019 och föredrogs på mötet. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 6 Budget 2020 

Resultatbudget för 2020 ska, tillsammans med en treårsplan, fastställas vid direktionens 
sammanträde den 27 november. 

Sida 4 av 6 

Arbetet påbörjas nu och utgår från tidigare plan och det uppdrag och mål som verksamheten har och 
utifrån nuvarande prismodell. Vid mötet 29 oktober kommer ytterligare information lämnas. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 7 Granskning av årsredovisning med revisionsberättelse 

§ 7 utgår och flyttas fram till direktionsmötet den 29 oktober 

Årsredovisning för år 2018 har upprättats och granskats av revisorerna. Revisorerna har 
avgett sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har tillsammans med 
Årsredovisningen sänts ut till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och prövning av 
ansvarsfriheten för direktionen. I granskningsrapporten har följande awikelser/förbättringsområden 
noterats: 

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

2019-08-27 

Kommentar och åtgärd från verksamheten: 
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En rutin har tagits fram för att manuellt hantera eventuella awikelser i lagervärderingen som 
kan komma att uppstå vid uppdatering av standardkostpris (som ligger till grund för 
lagervärderingen). Detta gäller för poster som finns i lager vid denna uppdatering. 

• Avseende materiella anläggningstillgångar finns det vissa oklarheter kring redovisade belopp. 
Underlagen från förbundet har inte kunnat färdigställas till följd av ekonomens sjukskrivning i 
slutet av sin anställningstid. Konsulter från Aspia AB har biträtt med sammanställningen, men 
det råder fortfarande viss osäkerhet i beloppen. 

Kommentar och åtgärd från verksamheten: Ny ekonom är på plats och arbetar med att sätta 
sig in i Medelpunktens verksamhet och ekonomi. 

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

Kommentar och åtgärd från verksamheten: 

Medelpunkten kommer under hösten 2019 att föra en dialog med systemleverantören för att 
utreda vilka förutsättningar som finns i SESAM att särskilja artiklar som redan vid inköpet är 
avsedda för försäljning. 

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

Kommentar och åtgärd från verksamheten: Då Medelpunktens likviditet har förbättrats ska 
rapportering och inbetalning vara Skatteverket tillhanda i rätt tid. Ny ekonom har infört nya 
rutiner för att säkerställa att rapporteringen fungerar. 
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Direktionen 
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§ 8 Delegationsbeslut 
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Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20190508 Swedbank, leasing transportbil FC 

20190522 Swedbank, fullmakt internetbanken Fredrik Eklund Ordf. 

20190529 Tilldelningsbeslut upphandling hygienhjälpmedel FC 

20190530 Anställning av sommarvikarier FC 

20190627 Tilldelningsbeslut upphandling träningshjälpmedel FC 

Direktionen beslutade 

att flytta § 7 till mötet den 29 oktober 

§ 9 Övriga frågor 

Fredrik informerade om att han i september månad kommer delta på socialchefernas nätverksträff 
för att bl.a. diskutera den digitala utvecklingen. 
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Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 
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ORDINARIE 

Ordförande Ulf Jiewertz 

Alexander Kolind 

Peter Kovacs 

Boris Svensson 

Ingrid Jerlsten 

lsabella Dzanko 

Ingela Sylwander 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Mikael Henrysson 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

Stefan Svensson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTTARE 

REVISORER 

Christel Håkansson 

Roger Nilsson 

Anna Andresen 

Eva Örtegren 

Monica Glans 

Bengt Jönsson 

Alf-Erik Bondesson 

M Båstad 
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Förbundschef 
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Fredrik Eklund 
Maria Pedersen Administrativ Chef, sekreterare 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-10-29 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

§ 5 Delårsrapport 2, 2019 

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2019 har upprättats och föredras på mötet. 
Delårsrapporten kommer granskas av revisorerna och revisionsrapport föredras på mötet i 
november. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

Sida 3 av 7 



E
' 

punkten 
PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-10-29 

Sida 4 av 7 

§ 6 Granskning av årsredovisning 2018 

Årsredovisning för år 2018 har upprättats och granskats av revisorerna. Revisorerna har 
avgett sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har tillsammans med 
Årsredovisningen sänts ut till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och prövning av 
ansvarsfriheten för direktionen. I granskningsrapporten har följande avvikelser/förbättringsområden 
noterats: 

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

Kommentar och åtgärd från verksamheten: 

En rutin har tagits fram för att manuellt hantera eventuella avvikelser i lagervärderingen som 
kan komma att uppstå vid uppdatering av standardkostpris (som ligger till grund för 
lagervärderingen). Detta gäller för poster som finns i lager vid denna uppdatering. 

• Avseende materiella anläggningstillgångar finns det vissa oklarheter kring redovisade belopp. 
Underlagen från förbundet har inte kunnat färdigställas till följd av ekonomens sjukskrivning i 
slutet av sin anställningstid. Konsulter från Aspia AB har biträtt med sammanställningen, men 
det råder fortfarande viss osäkerhet i beloppen. 

Kommentar och åtgärd från verksamheten: Ny ekonom är på plats och arbetar med att sätta 
sig in i Medelpunktens verksamhet och ekonomi. 

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

Kommentar och åtgärd från verksamheten: 

Medelpunkten kommer under hösten 2019 att föra en dialog med systemleverantören för att 
utreda vilka förutsättningar som finns i SESAM att särskilja artiklar som redan vid inköpet är 
avsedda för försäljning. 

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

Kommentar och åtgärd från verksamheten: Då Medelpunktens likviditet har förbättrats ska 
rapportering och inbetalning vara Skatteverket tillhanda i rätt tid. Ny ekonom har infört nya 
rutiner för att säkerställa att rapporteringen fungerar. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 7 Budget 2020 

Resultatbudget för 2020 ska, tillsammans med en treårsplan, fastställas vid direktionens 
sammanträde den 27 november. 

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare fyraårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Medelpunktens organisation och bemanning 2020, mål och mätetal 2020 samt 
budget 2020-2022 föredras på mötet. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

l 
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Direktionen 
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§ 8 Förteckning av beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

att utse beslutsattestanter enligt följande från 2019-11-01 

Politisk ledning 
vid förfall 
vid förfall 

Ordförande 
förste vice ordförande 
andre vice ordförande 
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Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt föliande: 

Administration 
Lager 
Logistik 
Konsulent 

Maria Pedersen 
Torbjörn Raimosson 
Patrik Duren 
Pia Skog 

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening: 

Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Duren, ekonomiansvarig 
Maria Pedersen, administrativ chef 

§ 9 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20190831 Förlängning av två feriearbetare till 191231 
20190831 Lönetillägg uppdrag som samordnare 
20190904 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 

20190911 Behörighet skatteverket Patrik Duren 

20190916 Förändrat/utökat städavtal med Sesab 

20191016 Tillsvidareanställning av tidigare tillfällig anställd 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

'~_;:?__, 
! c----1 ;:::- l. i l 
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FC 

FC 

Ordf. 

FC 

FC 
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§ 9 Mötesdagar 2020 
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Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2020. Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas. Förslag till 
datum i tabellen nedan. 

Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i tabellen nedan. 

11 

17 31 Årsredovisning 2019 

15 

12 26 Delårsbokslut 1 2020 

8 

18 

15 1 

6 20 Delårsbokslut 2 2020, Budget 2021 

10 24 Beslut om budget 2021 

8 

Direktionen beslutade 

att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2020 

§ 10 Övrigt 

Hur ska kommunerna och Medelpunkten samarbeta kring den digitala utvecklingen? Fredrik Eklund 
har lyft frågan med socialchefer samt enhetschefer i respektive kommun. 

/~ 
' ' 

. 
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Aktuellt på Medelpunkten 
Arbetet med att förvalta och utveckla verksamheten fortlöper. 

Vi har under året jobbat hårt tillsammans med vår engagerade personal med att sätta ut riktmärken 
för vad och vart vi vill med Medelpunkten. 

Det har varit en period.där vi fortsatt behövt trimma rejält på en del saker för att möta de ökade 
behoven. Vi ser bl. a. en ökad omsättning av hjälpmedel, det beställs mer och kommer in mer i retur 
än tidigare år. Detta ställer krav på oss som verksamhet. 

Att upprätthålla en god service ut mot våra medlemskommuner är grunden, och att hitta vägar att 
finslipa och förbättra just den upplevelsen av god service är viktigt för alla våra avdelningar. 

Ständiga förbättringar i olika former genererar flertalet större och mindre projekt internt för att just 
ge verksamheten den utveckling vi vill åt. Våra drivna medarbetare bidrar med sin erfarenhet och 
yrkesexpertis i denna utveckling. 

Under året har vi även engagerat oss i olika former av nätverkande ut mot medlemskommunerna. 

Vi har fortsatt bygga på det samarbete vi hittat med verksamhetsgruppen (förskrivar-representanter 
från alla medlemskommunerna). Där har vi återkommande möten för att fånga upp frågor som rör 
det dagliga i vår verksamhet. Vi återger där också en aktuell övergripande information vad som 
händer på Medelpunkten. Vid ingången till 2019 gjordes en översyn av innehållet på dessa möten 
vilket därmed har genererat en bättre nytta för bägge parter i dessa möten. 

Med den lokala samverkansgruppen (enhetschefer, avdelningschefer, rehabchefer) har 
Medelpunkten initierat en omstart vad gäller innehåll och samverkan. Efter två möten (4st per år) så 
börjar vi hitta en bra form för dessa mötens syfte och varande. Vi har även deltagit på ett 
socialchefsmöte för att ytterligare nå ut och informera om Medelpunktens verksamhet och nytta. 

Det vi även nu sparkar igång är att bjuda in till löpande informationsmöten mellan vår ekonom och 
respektive kommuns chefsekonom som har hand om just Medelpunkten. Detta för att hitta 
ytterligare ett bra nätverk för att sprida information och kunna stämma av hur saker och t ing tas 
emot ute i kommunerna även vad det gäller ekonomifrågor. 

För den interna utvecklingen för verksamheten i sig och inom hjälpmedelsbranschen så har vi också 
olika nätverk vi sitter med i, bl. a. för konsulenter, tekniker, systemutveckling och verksamhetschefer. 
I dessa nätverksträffar har vi erfarenhetsutbyte med våra kollegor på andra orter. Det största 
samarbetet har vi med våra skånska kollegor där Kommunförbundet Skåne är den sammankallande 
länken. Det är även med dessa skånska kollegor vi arbetar med våra upphandlingar. Under denna 
period har vi deltagit på alla de sex stycken totalt som varit. 

Varje år arrangeras det en nationell teknikerträff, 2018 hölls den i Örebro och 2019 tar vi hem detta 
event till Skåne. Medelpunkten kommer vara en nyckelspelare i detta event då vi är med och 
arrangerar det. Här ges en spännande möjlighet att sätta Medelpunkten på Sveriges 
hjälpmedelskarta. Planeringsarbetet för detta arrangemang är igång. 

Med allt vi gör och lever med i det dagliga uppdraget vi har som hjälpmedels leverantör till våra 
medlemskommuner så känner vi att vi tar ständiga kliv i vår uttalade servicekultur. En kultur som ska 
prägla och genomsyra verksamhetens goda vilja och service. Vi vill öka medvetenheten om och ge en 
god service i alla våra delar. Det är ett kontinuerligt arbete med att fylla orden ansvarstagande, 
uppträdande och innovationstänkande. Vi vill fylla dessa ord med verklig handling som visar att vi är 
mästare på god service. 
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Aktuellt på våra avdelningar 

Administration 

En storförbättring var när Kundtjänst startade upp i april månad. En person anställdes för att hantera 
inkommande frågor från förskrivare m.fl. Kundtjänstrollen har visat sig vara mycket uppskattad ute i 
kommunerna då de snabbt får hjälp med sina ärenden samt att det är betydligt enklare att komma i 
kontakt med oss. Kundtjänst har även underlättat internt genom att tid frigörs både i produktionen 
och på administrationsavdelningen. På administrationsavdelningen visar det sig genom att vi får 
större utrymme att arbeta med förebyggande insatser och utveckling framåt framförallt när det 
gäller Sesam och dess funktioner. 

Efter några månaders vakans i början på året började vår nya ekonom hos oss i maj månad. 
Sommarmånadernas fokus har varit att sätta sig in i verksamhetens system och rut iner vilket har gått 
väldigt bra och ekonom är väl igång i sitt arbete. För att skapa ett nätverk med ekonomer i respektive 
kommun har samtliga kommuner fått inbjudan till ett första möte. Frågor som fakturering, 
ekonomiska uppföljningar och investeringar har diskuterats i de möten som hittills genomförts. 

Ekonomi 

Vid slutet av 2018 började Medelpunkten använda ett nytt ekonomisystem, Visma.net. Det har visat 
sig finnas en del utmaningar i att anpassa Visma.net till kommunal kontoplan och även till att hantera 
periodiseringar av hjälpmedelsinleveranser så att saldona stämmer överens med Sesam. Det är en 
stor besvikelse för oss att Visma inte har kunnat leverera den produkt som vi blivit lovade och att 
konsultfirman, Amesto, inte heller lyckats få Visma.net att fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi 
kommer under hösten att sätta hård press på dessa båda leverantörer för att vi ska få den 
funktionalitet vi köpte. 

Med anledning av ovan nämnda problem, i kombination med att ekonomtjänsten stod vakant under 
ett antal månader, har vi inte heller gått vidare med att implementera en automatisk generering av 
e-fakturor utan de skapas fortfarande manuellt i systemet lnexchange som sedan skickar e-fakturor 
till respektive kommun. Detta är ett tidskrävande arbete samt att risken att det blir fel är stor då 
mänskliga faktorn är involverad. Att lägga tid och pengar på att utveckla en automatisk lösning i ett 
system som fortfarande inte har fungerande grundläggande funktionalitet känns dock inte som ett 
alternativ. Det manuella arbetet får således fortgå tills den dag då vi känner oss trygga i att 
ekonomisystemet lever upp till våra förväntningar. 

Inventeringen 2019-08-31 antydde på brister i lagerhanteringen när inte mindre än 36% av våra 
lagersaldon visade sig avvika från det saldo som inventeringen resulterade i. Vid en omräkning av de i 
kronor räknat största differenserna gjordes visade det sig dock också röra sig om felaktig inventering 
på sina håll. Under hösten kommer vi att jobba med olika åtgärder för att stärka processerna kring 
hantering av tillbehör och reservdelar. Vidare kommer fokus att ligga på ordning och reda ute på 
lagret, detta eftersom det vid inventeringen saknades tydlig märkning på flera platser samt att det 
stod artiklar på golv och andra hyllor än den för artikeln avsedda platsen. Slutligen kommer det att 
ges tydliga instruktioner inför årsslutets inventering gällande vikten av noggrannhet. 
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HR 

Under 2019 har organisationen förändrats. Tidigare Förbundschef valde att gå vidare till nya 
utmaningar och för att lösa vakansen tillträdde servicechef Fredrik Eklund rollen som tillförordnad 
Förbundschef. Rekryteringsprocess påbörjades under våren och under sommaren fattade presidiet 
beslutet att erbjuda Fredrik Eklund tjänsten som Förbundschef. I samband med detta förändrades 
ledningsgruppen till att bestå av Förbundschef, Lager & Logistikchef samt Administrativ Chef. 

Rekrytering generellt - Under året har fyra medarbetare (inkl. förbundschef) valt att avsluta sina 
anställningar på Medelpunkten, två medarbetare arbetade på administrationen och två som 
tekniker. I början på året genomfördes rekrytering till rollen som ekonomiansvarig och tjänsten 
tillträdes under maj månad. För att lösa vakanser och sommarledighet i produktionen anställdes sex 
feriarbetare och två av dessa har även fortsatt sin anställning under hösten. 

Sjukfrånvaro - Vi har en något hög frånvarostatistik men det beror till stor del på långtidsfrånvaro 
som ej är arbetsrelaterad. Vid långtidsfrånvaro försöker vi underlätta så mycket vi kan för att 
medarbetaren ska ha möjlighet att komma tillbaka i arbete så fort som möjligt genom att vara 
flexibla med arbetsuppgifter och arbetstider i rimligaste mån. Korttidsfrånvaro behöver vi arbeta 
vidare med och våra rutiner kring detta kommer vi gå igenom med samtliga anställda under hösten. 

Övertid - Under våren och sommaren har riktade insatser gjorts för att minska rekondlagret och det 
visar sig i övertidsstatistiken. Sängavdelningen har också haft en hög belastning under en längre 
period och detta har genererat övertidsarbete. 

Arbetsskador - Verksamheten hade två arbetsplatsolyckor i maj månad. En anställd på vår 
tvättavdelning halkade på en plastbit som låg på golvet med mindre ryggskada som följd, 
medarbetaren var efter en kort sjukskrivning helt återställd . En rekondtekniker arbetade med ett 
verktyg som gick sönder till följd att medarbetaren fick en skada på insidan av ögonlocket. 
Medarbetaren är inte helt återställd men skadan ska inte ge några bestående men enligt läkares 
bedömning. Vi arbetar intensivt med ordning och reda bl.a. för att undvika fallolyckor. 
Rekondteknikerns skada berodde på ett verktyg som gick sönder och det var svårt att förutse. För att 
undvika liknande skador framöver har händelsen diskuterats i teknikergruppen och verktyg med 
synbart slitage kontrolleras och byts ut vid behov. 

IT /Systemstöd 

Visma har installerat en ny version av Sesam (version 2019.2) på vår nya serverinfrastruktur. Detta 
har tyvärr tagit längre tid än planerat då Visma har haft ett antal tekniska problem på vägen, men 
detta börjar närma sig mål och lansering av nya versionen. 

För att underlätta informationsflödet internt arbetar vi med ett intranät. Här kommer vi publicera allt 
från rutiner, policys till dagliga nyheter. Detta för att underlätta för medarbetaren att snabbt kunna 
hitta rätt information. Under hösten publiceras första versionen. 

Vi har även påbörjat arbetet med att förbättra hemsidan och då i syfte att underlätta för förskrivarna 
att snabbt hitta rätt information. Diskussioner är påbörjade och projektet är i startgropen. 

Medarbetarnas arbetsstationer inventeras och gammal IT-utrustning ersätts. Viktigt att våra 
medarbetare har den utrustning som ett effektivt arbete kräver. Under året har en del arbetsplatser 
blivit klara och resterande platser som har behov sker skiftet under 2020. 
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Vi har börjat se över vårt lön-, tid- och hr-system som behöver uppdateras då systemleverantören 
har upphört med utvecklingen. I samband med uppdatering/byte av system ser vi över vilken 
funktionalitet vi har behov av, funktionalitet som är önskvärd är kompetensmappning och ett 
samtalsverktyg {funktionalitet utöver ett lön- och tidsystem). 

Service 

Under detta året har vi fortsatt vårt arbete med att få ihop vårt Serviceteam. Detta team består av 
våra utetekniker och våra konsulenter. Det är med denna grupp vi jobbar utåtriktat med högt 
kundfokus. 

Detta samarbete har mynnat ut i olika uppdrag där vi bringat nytta till förskrivarna. Vi har bl a 
arrangerat mekarkurser vid två tillfällen hittills i år, kommer fler i höst. Vid dessa mekarkurserna har 
våra tekniker gått igenom och visat lite kring hur man enkelt kan reparera rullstolar och rollatorer. Vi 
oclt förskrivarna ser det som en vinst i att kunna vissa reparationer eller inställningar själva. 

Under perioden har vi även deltagit på 4st "öppna hus" ute hos några kommuner där brukare 
erbjudits komma dit för att serva sin rollator samt lite annat som kommunen arrangerat. Men just 
denna rollatorservice har Medelpunkten varit med på. Detta är mycket uppskattat och kommer att 
ske fler gånger. 

Vi har även anordnat kommunbesök, där tekniker och konsulent blivit inbjudna till förskrivarnas 
avdelningsmöten för att mötas i annan miljö än Medelpunktens. Där har varit bra diskussioner som 
genererat en bättre förståelse och därmed bidragit till att förstärka vårt samarbete. VI-känslan är 
viktig anser både vi och förskrivarna. 

Inom teknikergruppen har en medarbetare under våren valt att sluta sin anställning på 
Medelpunkten. Vi har nu grupperat om oss en del och har fyllt luckan med att nu arbeta annorlunda 
med våra geografiska ansvarsområden. 

Med start i våras så är vi igång med vår kompetensmappning, detta gäller i första hand tekn ikerna. 
Det innebär att vi går igenom alla tekniker personligen och ser över utbildningsbehov och även var 
man står med sin kompetens i själva läran av hjälpmedel. Ett gediget arbete som vi startat, men 
kommer innebära en tydligare och bättre struktur vad gäller kompetenshöjning. 

Högt tryck på konsulentsidan, vi ser en ökning vad gäller utprovningar även i år. Produktvisningar och 
andra utbildningar vi arrangerar med inriktning mot förskrivarna har även dessa ökat. Det är som 
tidigare nämnts en direkt koppling till våra nya lokaler, så den ökade trenden såg vi förra året och så 
även detta året. 

Sex stycken upphandlingar är vad vi hittills i år arbetat med, varav 2st pågående. Dessa 
upphandlingsarbeten är tidskrävande och sätter krav på en hög kompetens på konsulenten inom de 
respektive produktområdena. I arbetet engagerar vi även våra tekniker och lagerpersonal, detta för 
att få med oss så mycket information vi bara kan. Den samlade informationen som är en form av 
utvärdering av produktområdet blir helt enkelt Medelpunktens kravspecifikation i 
upphandlingsarbetet som vi gör tillsammans med Kommunförbundet Skåne och de övriga 
hjälpmedelsverksamheterna i Skåne. 
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Lager och Logist ik 

Perioden kännetecknas av ett högt och jämt flöde av hjälpmedel inom samtliga delar på 
lageravdelningen. 

Leveranssäkerheten hittills i år är 92 %. Positiv trend är att vi ser att augusti månads leveranssäkerhet 
var nästan uppe på 100 %. 

Medelpunkten har märkt en ökning av tvätt av hygienhjälpmedel som kommunerna själva äger och 
som skickas in för rekonditionering. Denna ökning har nu medfört att vi påbörjat en översyn av hur vi 
kan effektivisera avdelningen för att möta behoven, allt för att ge en god service. 

Vår sängavdelning har fortsatt hög beläggning och andelen akutbeställningar är påtaglig, vilket är en 
följd av sjukhusens numera tidigare hemgångar. Denna situation kommer säkert att vara bestående 
under en lång tid framöver. 

En ny fraktupphand ling kommer att göras under hösten eftersom det gamla avtalet snart går ut. 
Underlaget ärfärdigt och kommer under oktober månad att finnas tillgängligt för anbudsgivare. 

En mycket glädjande trend är att vårt lager av icke rekonditionerade hjälpmedel har under perioden 
halverats vilket främst har skett under sommaren. Visserligen sjönk både returerna och 
utleveranserna med ca 20% men produktionen var mycket hög vilket gav det ovan nämnda effekten. 
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Uppfö ljning av må l 

Service 

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Nedan följs upp på årsbasis 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt - Kundnöjdhet 4 
för att ge god service 

- Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott efter en service 
bernötam.ie:: och ger god information i 
samband med utprovningar och service - Andel som är nöjd eller mycket nöjd 

efter en efter en utprovning 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

VI når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom • Antal arrangerade utbildningar och 
att arrangera utbildningar, visningar och 14 10 
tillfällen för informationsutbyte 

produktvisningar 

Arbetsmiljö 

M edelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se även text under avsnittet HR. Medarbetarindex och övertid följs upp på årsbasis. 

VI når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner - Medarbetarindex 80 
engagemang 

• Kort sjukfrånvaro 2,9% lägre än 3 % 

< Lång sjukfrånvaro 4,3% lägre än 3 % 
Vi har en arbetsmiljö som främjar hälsa 

< och förebygger ohälsa och olycksfall Antal arbetsskador 2 0 

- Andel övertidstimmar i förhållande 
ti ll arbetad tid 

1% 
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Effektivitet 

Vi är effektiva och ger snabb service 

Mätetal för tekniker och konsulenter: Rutinen för bokningar har ändrats för att förenkla arbetet men 
gav konsekvensen att vi nu saknar möjligheten att på ett korrekt sätt följa upp mätetalen. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas - Andel reparationer och monteringar 
inom 10 arbetsdagar som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

90% 

Minst 80% av utleveranserna är Andel utleveranser som är 
73 % 85% 

recirkulerade hjälpmedel recirkulerade hjälpmedel 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 - Andel utprovningar som erbjuds 
arbetsdagar inom 15 arbetsdagar 

90% 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur Andel beställningar ur 
hyressortimentet levereras inom 10 hyressortimentet som levereras till 92% 95% 
arbetsdagar kund inom 10 arbetsdagar 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Mätetal MP-index: P.g.a. ändrad prismodell kan vi inte längre använda MP-index som mätetal. 

Vi når målen genom att Mätetal 

• Andel tid som rollator varit i bruk 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer hos mottagare vid skrotning 

än 90% av sin l ivslängd ( Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel • Andel uthyrda hjälpmedel 
är uthyrda 

Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt - MP-index 
hållbart sätt 

Miljö 

Vi minskar vår förbrukning av bensin och diesel med 10% 

Nedan följs upp på årsbasis 

Vi når målen genom att Mätetal 

Rutter och körningar planeras för att - Antal förbrukade liter/ bil 
optimera minska antalet körda kilometer 

- Antal genomförda Eco-
Kunskapen ökar om miljövänligt körande 

drivingutbi ldningar 

Utfall Målvärde 

94% 90% 

88% 90% 

95 95% 

109 

Utfall Målvärde 

15 
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Medelpunktens ekonomi 

Analys delårsrapport 

Tabell jämförelse av åren 2015-2019 

Ekonomiska 
mått 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 2016-08-31 2015-08-31 

Intäkter 52235 47 506 43112 43 961 42 333 

- varav 
månadsavg 11866 0 0 0 0 

- varav 
för~i:iljnine 14 77?_ 13 900 13 054 13 962 11681 

- varav hyror 20447 28 735 25 378 25 747 26181 

Rörelseresultat 1735 -2 341 1085 2 509 4 651 

Balansomslutning 64 281 62 458 56 612 54 752 50056 

Eget ka pi ta I 15 410 12 793 17 605 16085 18 223 

Soliditet% 24,0% 20,5% 31,1% 29,3% 36,4% 

Intäkter, kostnader och resultat 

Intäkterna under årets första 8 månader blev 52,2 Mkr, vilket är ca 1,4 Mkr bättre än förväntat. Det 
är rimligt att anta att den nya pris modellen inte slagit igenom helt som förväntat, men sista tertialet 
får lämna utrymme för en vidare analys av vari den ökade omsättningen ligger. 

Under samma period blev de totala kostnaderna 50,5 Mkr vilket ligger ca 321 Kkr över budget. 

Vid delårsbokslutet uppvisar därför Medelpunkten ett överskott om 1, 7 Mkr. Budgeterat överskott 
för perioden är 468 Kkr. 

Tillgångar 

Jämfört med årets början har det bokförda värdet på Medelpunktens anläggningstillgångar ökat med 
670 Kkr, till allra största delen i inköp av hjälpmedel. Det bokförda värdet på omsättningstillgångarna 
har minskat med 1,9 Mkr, i huvudsak genom att kundfordringarna har minskat {-1,1 Mkr) samt en 
mindre fordran i form av förut betald lokalhyra (-530 Kkr). 

Vid delårsbokslutet var det bokförda värdet på samtliga tillgångar 64,3 Mkr. 

Skulder och eget kapital 

Vid delårsbokslutet var Medelpunktens skulder 64,3 Mkr. Av dessa är 30 Mkr ett långfristigt lån hos 
Helsingborg stad {Nordea). De kortfristiga skulderna utgörs främst av en checkkredlt hos 
Helsingborgs stad {-10 Mkr), leverantörsskulder {-5,1 Mkr) samt gängse periodiska skulder till 
Skatteverket (-1,2 Mkr) samt upplupna semesterlöner etc (-1,9 Mkr). 

Det aktuella egna kapitalet var 15,4 Mkr, varav 1, 7 Mkr det bokförda överskottet för årets första två 
tertial. 
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Soliditet och kassalikviditet 

Soliditeten, vilken beräknas som andelen av de totala tillgångarna som är eget kapital, är vid 
delårsbokslutet 24 %, det aktuella årsresultatet inräknat, 

Kassalikviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, beräknas som omsättningstillgångar exklusive 
lager i procent av kortfristiga skulder. Vid delårsbokslutet är denna 84 %, vilket är under det allmänna 
riktvärdet 100 %. Vi ser dock en stadigt ökande betalningsförmåga i förbundet. 

Förväntningar på återstoden av 2019 

Intäkterna under tertial 3 förväntas bli totalt bli 26 Mkr, inklusive bidrag och vitesfakturor. Detta 
baseras på det gångna årets genomsnittliga omsättning och vi ser ingen förändring i 
förutsättningarna som skulle påverka sista tertialets omsättning. 

Under tertial 3 förväntas kostnaderna bli totalt 25,6 Mkr, beräknad på samma förutsättningar som 
gäller för intäkterna. 

Tertial 3 förväntas därför ge ett positivt resultat om drygt 0,4 Mkr. 

På balansområdet förväntas anläggningstillgångar öka något till följd av investeringar i lokalerna. 
Omsättningstillgångar förväntas bli kvar på nuvarande nivå eller endast en mindre ökning. 

Helårsprognos 2019 

För hela år 2019 är bedömningen 

·Intäkterna förväntas bli 78,3 Mkr, vilket är 2,6 Mkr över budget. 

·Kostnaderna förväntas bli 76,1 Mkr vilket är 0,9 Mkr över budget. 

·Resultatet för hela år 2019 förväntas därför bli +2,1 Mkr, vilket är 1,4 Mkr över årsbudgeten. 

Balanskrav 

Fjolårets negativa resu ltat ser ut att kunna tas igen med råge redan i år (balanskravet säger att 
underskottet ska tas igen inom de tre nästkommande åren). Om prognosen håller i sig kommer Eget 
Kapital att landa på 15,8 Mkr efter årets slut. Det skulle innebära att Medelpunkten inför kommande 
år endast behöver budgetera för ett mindre överskott för att uppnå det i förbundsordningen angivna 
målbeloppet för eget kapital (16,0 Mkr). 
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Resultat- och balansrapport 

Resultaträkning 

Not 20190101- 20180101- Årsbudget Utfall i% av Prognos 
20190831 20180831 2019 Årsbudget 2019 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetsintäkter 1 51824 47 357 75 620 69 77 698 

Övriga intäkter 2 411 149 350 117 558 

Summa verksamhetsintäkter 52 235 47 506 75 970 69 78 256 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 3 -19 773 -20 461 -29 366 67 -29 808 

Övriga externa kostnader -6 476 -7 821 -10 715 60 -9 735 

Personalkostnader -14 261 -12 668 -21217 67 -21372 

Avskrivningar 4 -9 644 -8 554 -13 490 71 -14 709 

Summa verksamhetskostnader -50154 -49 504 -74 788 67 -75 624 

Resultat före finansnetto 

2075 -1998 1182 175 2 632 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader -340 -343 -480 71 -503 

Finansnetto -340 -343 -480 71 -503 

Periodens resultat 1735 -2 341 702 247 2129 
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Balansräkning 

Not 2019-08-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 5-6 46105 45435 

- varav anläggningstillgångar egna 5 3 720 4209 

- varav anläggningstillgångar hjälpmedel 6 42385 41226 

Summa anläggningstillgångar 46105 45435 

Omsättningstillgångar 

Varulager 7 4360 4 238 

Fordringar 8 9 066 11005 

Kassa och Bank 9 4 749 4830 

Summa omsättningstillgångar 18175 20073 

Summa tillgångar 64280 65 508 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 10 15 410 13 676 

- varav periodens resultat 1735 

långfristiga skulder 11 30000 30000 

Kortfristiga skulder 12 18870 21833 

Summa skulder 48870 51833 

Summa eget kapital och skulder 64 280 65 509 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 0 

För egna skulder och avsättningar 0 

Företagsinteckningar 0 

Ansvarsförbindelser 0 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer delårsbokslut 

Generellt 

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som i årsredovisn ingen 2018 samt 
med innehåll motsvarande Delårsrapporten för 2018. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett til lförlitligt sätt. Såväl intäkter 
som kostnader har periodiserats om periodiseringsbeloppet uppgår till minst 10 tkr. 
Tillgångar och skulder har värderats ti ll anskaffn ingsvärden om inget annat anges nedan. 

Anläggningstillgångar och avskrivningstider 

Medelpunkten har enbart materiella an läggningstillgångar, dels sådana för egen användning, dels 
hjälpmedel som hyrs ut till medlemskommunerna. Det bokförda värdet utgörs av ursprungligt 
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Liksom under föregående år sker 
avskrivning linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med nedanstående avskrivningstider. 

Avskrivningar 

Avskrivningar maskiner och inventarier 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Datorer 

Bilar 

Avskrivningar hjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Rollatorer 

Madrasser och sittdynor 

Manuella rullstolar 

Arbetsstolar och lyftar 

Sängar och sänglyftar 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 

5 år 

5 år 

3 år 

5 år 

3 år 

4 år 

4 år 

7 år 

8 år 

9 år 

5 år 
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Noter 

Noter ti ll resultaträkning 

20190101- 20180101-
20190831 20180831 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel 14 772 13 799 

Fast månadsavgift 11866 0 

Fakturerat material 639 101 

Hyresintäkter från medlemskommuner 20 295 28471 

Hyresintäkter från övriga kunder 152 264 

Intäkter från service och t illsyn 1323 2170 

Intäkter från frakter (säng) 1755 1016 

Intäkter från transporter 1022 1536 

Summa Verksamhetsintäkter 51824 47 357 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 49 0 

Bidrag och avgifter 357 154 

Övrigt 5 -5 

Summa övriga intäkter 411 149 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor -13 293 -12 529 

Övriga materialkostnader -6480 -7 932 

Summa materialkostnader -19 773 -20461 

Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -81 -99 

Avseende inventarier och verktyg -188 -135 

Avseende datorer -7 -4 

Avseende fordon -258 -201 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -67 -35 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -601 -474 

Avskrivning av hjälpmedel 
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Rollatorer 

Manuella ru llstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Övrigt 

Utrangering 

Summa avskrivning av hjälpmerlel 

Summa avskrivningar 

-1736 -1552 

-2 861 -2 684 

-569 -561 

-559 -510 

-563 -549 

-171 -141 

-271 -240 

-778 -931 

-1022 -856 

-513 -56 

_q 04~ -8 080 

-9 644 -8 554 
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Epunkten 

/....... 

Noter till balansräkning 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 Materiella anläggningsti llgångar hjälpmedel 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 7 Varulager 

2019-08-31 

8180 

122 

8302 

-3 971 

-611 

-4 582 

3 720 

108 648 

14 498 

-4 223 

-9 508 

109 415 

-67 422 

-362 

278 

8 995 

-8 520 

-67 031 

42384 

2018-12-31 

6 387 

3168 

-1375 

8180 

-4 409 

1297 

-859 

-3 971 

4 209 

98117 

28 690 

-7 462 

-10 697 

108 648 

-61482 

-4 248 

511 

10065 

-12 268 

-67 422 

41226 
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Huvudhjälpmedel 4 360 4 238 

Ti llbehör 

Reservdelar 

Summa varulager 4360 4 238 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 8492 9568 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Skattekonto 5 127 

Förutbetalda kostnader 569 1156 

Övriga fordringar 154 

Summa fordringar 9066 11005 

Not 9 Kassa, bank och checkl<redit 

Kassa 

Bankmedel 4 749 4 830 

Beviljat kreditbelopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 4 749 4 830 

Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 13 676 13934 

Återbetalt till medlemskommunerna 1200 

Periodens resultat 1 735 -1458 

Periodens ut gående kapital 15411 13 676 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån 30 000 30000 

Summa Långfristiga skulder 30000 30000 

Not 12 Kortfristiga skulder och interimskulder 
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Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader 

Betalda förskott från medlemskommunerna 

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 

Övriga poster 

Summa Kortfristiga skulder och interimsskulder 

5 065 

372 

354 

9987 

1151 

433 

740 

427 

341 

18870 

7 496 

57 

292 

9981 

1 163 

731 

945 

731 

437 

21833 
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Eunkten 

<---

PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-11-27 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Annika Jönsson att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida 3 av 8 

Ärendelistan kompletteras jämfört med kallelsen med§ 6 Förändring prismodell. 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-11-27 

§ 5 Ekonomisk uppföljning per 19-10-31 

Sida 4 av 8 

Efter 10 månader (83 % av året} ligger de ackumulerade intäkterna på 66 266 tkr vilket är 87 % av 

budgeterad årsförsäljning. Kostnaderna hamnar på 64 083 tkr, eller 85 % av årsbudget. Resultat per 
2019-10-31 hamnar således på+ 2 183 tkr, att jämföra med ett budgeterat årsresultat om+ 702 tkr. 

Utfall% av 

Resultatrapport: Belopp i tkr Ackumulerat Årsbudget årsbudget 

Intäkter 662GG 75 970 37% 

Kostnader, inkl. finansiella -64 083 -75 268 85% 

Resultat, efter fin. Intäkter och kostnader 2183 702 311% 

På tillgångssidan har vi under året så här långt sett endast mindre förändringar. Sammantaget har 

balansomslutningen förändrats med+ 64 tkr under perioden. 

lng. balans Utfall Utg. balans 

Balansrapport: Belopp i tkr 2019-01-01 jan-okt 2019-10-31 

Tillgångar 65 509 1064 66573 

Skulder -51834 1119 -50 715 

Eget kapital -13 675 -2183 -15 858 

Medelpunktens likviditet ligger per 2019-10-31 på 0,93. Detta innebär att våra kortfristiga fordringar 

täcker 93 % av våra kortfristiga skulder, vilket i praktiken innebär att våra likvida medel inte riktigt 

räcker till för att betala alla leverantörsskulder i tid. Vid ingången av 2019 var siffran 0,9 så vi har 

under året trots allt sett en svag förbättring. 

I tertialrapporten för 2019-08-31 uppgavs att prognostiserat resultat för helåret 2019 förväntas bli+ 
2 100 tkr. Trots att detta resultat redan efter 10 månader överträffats anser vi ändå att prognosen är 

korrekt, detta eftersom vi räknar med en del ökade kostnader under årets sista månader, främst 

genom punktinsatser inom tvätt och rekonditionering. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2019-11-27 

§ 6 Revisorernas utlåt ande av delårsrapport 2 2019 

Sida 5 av 8 

Revisorerna ska bedöma om resul tatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2019. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 
Granskningsresultatet framgår av bifogad revisions rapport som utarbetats av PwC. Revisorerna 
bedömer att: 

• I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att 
kommuna lförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat till viss del är förenligt med 
god ekonomisk hushållning. 

• Direktionen har fastställt verksamhetsmål för verksamheten vi lka merparten följs upp först i 
samband med årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller inte heller någon prognos över 
beräknad måluppfyllelse varför någon samlad bedömning av möjligheterna att målen 
uppfylls inte kan göras i delårsbokslutet. Vi rekommenderar att detta görs i kommande 
delårsrapporter. 

Direktionen beslutade 

att delårsrapporten tillsammans med revisorernas utlåtande sänds ut som information t ill 
medlems kommunerna. 

§ 7 Förändring prismodell inför 2020 

De olika verksamhetsområdena ska prissättas så att de var för sig ger en rättvisande bild av 
Medelpunktens kostnadsläge. Det innebär att varje verksamhetsområde ska prissättas så att 
intäkterna från varje område i möjligaste mån täcker alla direkta kostnader. 

Vid tvätt av kommunägda hjälpmedel har verksamheten gjort kvalitetsförbättringar vilket innebär att 
priset för detta behöver höjas för att täcka sina kostnader. Verksamhetens förslag är att priset höjs 
från 0,2 timpeng till 0,4 timpeng. 

Direktionen beslutade 

att verksamheten på direktionsmötet i januari 2020 ska inkomma med tydliga analyser/underlag för 

att ett korrekt beslut om prishöjning ska kunna fattas. 



PROTOKOLL 

Direktionen 

2019-11-27 

§ 8 Verksamhetsplan och budget 2020-2022 

Sida 6 av 8 

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare fyraårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Medelpunktens Verksamhetsplan och Budget för 2020-2022 föredrogs på mötet. 

Direktionen beslutade 

att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2020-2022 

§ 9 Firmatecknare för 2020 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för 
till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och 
teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen {1987:667) 
om ekonomiska föreningar. 
Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun eller 
kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens 
regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen och 
delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att 
bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. 

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i 
delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets 
firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska 
användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument. 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

att direktionen för året 2020, i ärenden där Inget särskilt beslut fattas, utser; 

Firmatecknare för kommunalförbundet Medelpunkten 

Direktionens ordförande Alexander Kolind, förste vice ordförande Ingela Sylwander, andre vice 
ordförande Boris Svensson får var för sig eller tillsammans med förbundschef Fredrik Eklund teckna 
firma för kommunalförbundet Medelpunkten. 

Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket 

Ekonomi- och lagerchef Patrik Du ren får underteckna handlingar som avser tjänster hos förbundets 
bank och hos Skatteverket. 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-11-27 

§ 10 Förteckning av beslutsattestanter 2020 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

att utse beslutsattestanter enligt följande för 2020 

Politisk ledning 
vid förfall 
vid förfall 

Ordförande 
förste vice ordförande 
andre vice ordförande 

Sida 7 av 8 

Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attest era kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 

Administration 
Ekonomi, lager och logistik 
Inköp hjälpmedel samt reservdelar 
Konsulent 
Produktion 

Maria Pedersen 
Patrik Duren 
Emil Bernmarker 
Pia Skog 
Tommy Nilsson 

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening: 

Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Du ren, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2019-11-27 

§ 11 Delegationsbeslut 

Sida 8 av 8 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas t ill direktionen på nästkommande sammanträde. 

20191024 Lönetillägg uppdrag som arbetsledare, 24 mån FC 

20191104 Allmän visstidsanställning i produktion, 3 mån FC 

20191111 Tillc;viclMee1nställning av rekondtekniker FC 

20191114 Förlängning av visstidsanställning 6 mån 2020 FC 

20191115 Lönetlllägg som samordnare för sä ng, 12 mån FC 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 12 Övrigt 

Sponsring - verksamheten har kontrollerat med jurister i Helsingborg stad och det föreligger inget 
lagligt hinder till sponsring. Verksamheten tar fram ett förslag till sponsring som presenteras under 
våren 2020. 

Medelpunkten deltog i Work Walk som Helsingborg stad anordnade i november. Syftet är att 
Helsingborgs stad vill kraftsamla sig för att sänka arbetslösheten och i detta fallet handlar det om att 
synliggöra vilka yrken som det finns möjlighet för skolungdomar att arbeta med när de blir vuxna. 
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Verksamhetsplan och budget 2020 

Vår Vision 

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet! 

Vilka är vi? 

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva 

verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjä lpmedelscentral. 

Medlemskommunerna överlät sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet 

Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna 

beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som 

representerar varje medlemskommun. 

Medlemmar i förbundet är de 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, Bjuv, 

Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

Vårt uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 

kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få 

funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. 

Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och 

kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, 

upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och 

reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 

möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 

full funktion. 

1 



Verksamhetsplan och budget 2020 

Styrande dokument 

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen 

Förbundsordningen för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Vårt mål 

Vi är en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är 

effektiv både professionellt och ekonomiskt. 

Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så 

hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela 

sin förväntade livslängd. Vi bedriver verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha en 

större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella 

behov. Vi har ett brett sortiment som ökar valmöjligheten för den enskilde samtidigt som det är 

ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel. 

Vi genomför kontinuerligt upphandlingar och gör avtalsuppföljningar för att tillgodose behoven samt 

upprätthålla en hög kompetens och kunskap. Genom att vi gör upphandlingar på större volymer ökar 

möjligheten till bra pris men också vår möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella 

villkor. 

Vi ger snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger 

förtroende och som ger en positiv känsla. 

Vi är ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, håller en hög kompetens och har en 

aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. 

Utifrån vår roll som hjälpmedelsverksamhet åt medlemskommunerna har vi ett särskilt ansvar att 

bjuda in till en god dialog med representanter från medlemskommunerna. Dialogen är viktig för att 
nå våra mål samt ha en god samverkan både i frågor som rör förskrivningsprocess och 

hjälpmedelsfrågor och för att sprida information och kunskap. 
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Verksamhetsmål för 2020 
När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet/ 

Målområde Verksamhetens mål VI når målen genom att Mätetal 

Vi anpassar och utvecklar våra 
Nöjd-kund-index extern 
verksamhet 

arbetssätt för att ge god service 
(Uppföljning ÅR) Medelpunkten har en hög 

servicenivå och ett gott Vi uppmuntrar till delaktighet, 
Andel som upplever ett 

bemötande har ett gott bemötande och ger 
gott bemötande vid besök 

god information i samband med 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

utprovningar och service 

Vår kunskap och 
Vi sprider kunskap och Antal arrangerade 

omvärldsbevakning sprids 
information genom att utbildningar och 

Service arrangera utbildningar och produktvisningar 
till medlemskommunerna 

produktvisningar (Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Andel reparationer och 
monteringar som är 

Reparationer och monteringar avslutade inom 10 
åtgärdas inom 10 arbetsdagar arbetsdagar 

Vi är effektiva och ger (Uppföljning T1, T2, ÅR) 
snabb service Andel utprovningar som 

Tid för utprovning erbjuds inom 
erbjuds inom 15 

15 arbetsdagar 
arbetsdagar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 
Andel tid som rollatorer 
varit i bruk hos mottagare 
vid skrotning 

Vi uppfyller kraven på god 
Hjälpmedel är i bruk hos (Uppföljning T1, T2, ÅR) 
mottagare mer än 90 % av sin Andel tid som rullstolar 

ekonomisk hushållning 
livslängd varit i bruk hos mottagare 

vid skrotning 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Ekonomi Andel utleveranser som är 
Minst 80 % av utleveranserna är recirkulerade hjälpmedel 
recirkulerade hjälpmedel (Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Andel beställningar ur 
Effektivitet 

Minst 95 % av beställda 
hyressortimentet som 

hjälpmedel ur hyressortimentet 
levereras till kund inom 10 
arbetsdagar 

levereras inom 10 arbetsdagar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Medelpunkten är en Vi har en arbetsmiljö där Medarbetarindex 
Arbetsmiljö arbetsplats där vi känner medarbetare trivs, känner (Uppföljning T1, T2, ÅR) 

engagemang och trivsel inspiration och engagemang 
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Medelpunktens organisation och bemanning 2020 

Arbetsledare w 
Konsultation, 

Teknisk service 
och Säng 

Arbetsledare 

Tvätt/Retur och 
Reko(ld 

Organisationen för 2020 är förändrad mot 2019. I jämförelse mot 2019 utökas organisationen med 

en årsarbetare. Arbetsledare och samordnare kommer tillsammans organisera det dagliga arbetet 

inom lager, service och produktion. Arbetsledare och samordnare har t illsammans mångårig 

erfarenhet av att arbeta med hjälpmedelsförsörjning och denna förändring kommer hjälpa 

Medelpunkten att nå både kortsiktiga och långsiktiga mål. Personalansvaret innehas av 

Förbundschef, Administrativ Chef och Ekonomi- och Lagerchef. 
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Ekonomisk plan 2020- 2022 

• l<ommunernas behov av hjälpmedel förväntas öka i relativt stadig takt fram till år 2030, då 

antalet äldre-äldre (85+) förväntas ha nått ett maximum. Den stora ökningstakten förväntas 

från år 2024. Tidigare har vi sett en förväntad ökning om 2% per år men baserat på de 

senaste årens utveckling ser vi snarare att planperiodens ökning bör bli ca 3,5 - 4% per år. 

• För nya hjälpmedel kan användningstiden förväntas bli kortare jämfört med de hjälpmedel 

som idag hyrs ut. Orsakerna till detta är att nya hjälpmedel konstrueras för att bli lättare 

(tunnare) och därför inte håller lika länge samtidigt som nya brukare är mer aktiva och därför 

sliter lite mer på sina hjälpmedel. l<ostnaderna för reservdelar förväntas därmed att öka, 

samtidigt som den ekonomiska livslängden minskar. 

• Den ökn ing (3,8%) av förskrivna hjälpmedel som vi sett under 2019 kommer med all säkerhet 

att fortsätta. Vi ser dessutom att kommunerna skickar in alltfler av sina kommunägda 

hjälpmedel för tvätt vilket resulterat i stora utmaningar på den avdelningen. Under 2020 

kommer vi att fokusera på förändrade processer och ett effektivare arbetssätt på 

tvättavdelningen genom såväl automatisering som ändrade rutiner. Volymökningen kommer 

även att kräva en ökning av antalet medarbetare. I vilka roller är i nuläget oklart, men för 

planperioden ser vi att vi kommer att behöva utöka med 1 åa årligen. 

Kapita lbehov 

Anläggningst illgångar 

För att Medelpunkten ska kunna tillgodose en ökad efterfrågan på hyrda hjälpmedel krävs 

motsvarande netto investeringar i sådana. Det finns också ett nettobehov av fler anläggnings

tillgångar för eget behov, exempelvis en tvättmaskin till t vättavdelningen samt kontorsutrymme för 

arbetsledare. Vidare behövs en viss översyn och anpassning av lokalerna för att uppnå högre 

effektivitet. 

0 msättn i ngsti llgånga r 

Under planperioden förväntas lager, kundfordringar, övriga fordringar samt bankmedel öka om totalt 

0,5 Mkr per år. Därtill förväntas investeringar i lokaler, maskiner och annan utrustning att göras med 

0,5 Mkr årligen. 

I nedanstående tabell listas de olika årens kapitalbehov samt förväntad utgående balans: 

År Hjm.netto Egna anl.tillg Oms.tillg. Tot. kap.behov Avskr.netto Utg. balans 

2018 65,5 Mkr 
2019 +1,0 Mkr +0,5 Mkr +0,0 Mkr +1,5 Mkr -1,0 Mkr 66,0 Mkr 
2020 +1,0 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,0 Mkr -1,2 Mkr 66,8 Mkr 
2021 +1,0 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,0 Mkr -1,3 Mkr 67,5 Mkr 
2022 +1,0 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,0 Mkr -1,4 Mkr 68,1 Mkr 

Av tabellen framgår att det bokförda nettovärdet (UB) på Medelpunktens samtliga tillgångar 

förväntas öka från fjorårets (2018) 65,5 Mkr till nästa års (2020) 66,8 Mkr. Under de tre därpå 

följande åren förväntas en fortsatt ökning till 68,1 Mkr (vid utgången av år 2022). Denna ökning utgår 
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ifrån nuvarande sortiment. I händelse av att nya produkter efterfrågas kan tillgångssidan komma att 

stiga betydligt, vilket ställer krav på en annan finansiering än den nedanstående. 

Finansieringsp lan 

Enligt den nya förbundsordningen ska Medelpunkten ha ett eget kapital om 16 Mkr. Vid utgången av 
2019 förväntas beloppet vara 15,8 Mkr, baserat på årets förväntade resu ltat om +2,1 Mkr. Således 

krävs endast ett mindre överskott de kommande åren, vilket även har budgeterats för. 

Alla tillgångar som inte finansieras av eget kapital måste finansieras externt genom lån, krediter och 

skulder till andra parter (främst leverantörer). Tabellen visa r de närmaste årens finansiering. 

År Eget kapital Långfr. skuld Övr. kortfr. Sk. Använd CheckKr. Utg. balans 
2018 -13,7 Mkr -30,0Mkr -21,8 Mkr -0,0 Mkr -65,5 Mkr 
2019 -15,8 Mkr -30,0Mkr -20,0 Mkr -0,0 Mkr -65,8 Mkr 
2020 -16,3 Mkr -30,0Mkr -19,4 Mkr -0,0 Mkr -65,7 Mkr 
2021 -16,6 Mkr -30,0Mkr -18,2 Mkr -0,0 Mkr -64,5 Mkr 
2022 -16,9 Mkr -30,0Mkr -17,0 Mkr -0,0 Mkr -63,3 Mkr 

Kortfristiga skulder förväntas sjunka med 0,6 Mkr under 2019 och sedan med 1,2 Mkr under 

resterande tid av planperioden som ett resultat av amortering på checkkrediten. 

Resultatbudget 2020 

Utgångspunkterna för 2020 års resultatbudget har varit följande: 

);:>- Det har inte inkommit några indikationer från våra medlemskommuner om några väsentliga 

förändringar under 2020. Därmed är budgeten baserad på en förväntat oförändrad 

verksamhet. 

);:>- Budgeten är framtagen utifrån principerna i den prismodell som började gälla 2019. 

);:>- I de fall där det inte aviserats höjningar från leverantörer och det inte föreligger fastställda 

avtalspriser för 2020 har en generell indexering om ca 2% gjorts. 

);:>- Personalkostnaderna ökar beroende på nyanställningar för att tillgodose de ökade behoven 

samt förväntade löneökningar motsvarande förväntad inflation. 
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Budget 2020 samt plan för 2021- 2022 

2020 2021 2022 
Belopp i tkr 

Budget Plan Plan 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Försäljningsintäkter 22 260 22 705 23159 

Hyresintäkter 31150 32 240 33 368 

Serviceintäkter 2 880 2 938 2 997 

Frakt- och transport intäkter 4 200 4284 4370 

Kommunavgift 17 799 18155 18 518 

78289 80 322 82 412 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 
llr 

ÖVRIGA INTÄKTER ~ -
Vitesintäkter .. 0 0 0 . • 
Bidrag ,,. 195 195 195 

Övrigt 77 79 80 

SUMMA ÖVR.INTÄKTER 272 274 275 

SUMMA INTÄKTER 78 561 80 596 82 687 

- -~ --
VERKSAMHETSKOSTNADER 

------------- -------------
Sålda varor/sålt material -30 532 -31143 -31 765 

Övriga materialkostnader -831 -848 -865 

Personal -22 094 -22 536 -22 987 

Lokaler -4 401 -4489 -4 579 

Mask - Förbr.lnv - Egna fordon -496 -506 -516 

Externa transporter -1500 -1530 -1561 

Kommunikation IT -1451 -1460 -1470 

Admin. och övrigt -1429 -1458 -1487 

Utrangeringar -804 -820 -836 

SUMMA KOSTNADER -63 538 -64 789 -66 065 

Avskrivningar -14 036 -15 019 -15 920 

SUMMA VERKS.KOSTNADER -77 574 -79 807 -81985 

FINANSIELLT NETTO -483 -450 -450 

RESULTAT EFTER FIN.INT 0 KOSTN. 504 338 252 
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§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Ingrid Jerlsten att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

JJ,~·· /{((_ 
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§ 5 Ekonomisk rapport 

Sida 4 av 6 

Resultatet för 2019 är i nuläget inte färdigställt, dock står verksamheten fast vid att prognosen, som 
lades fram till tertialrapport 2, kommer att hållas och att resultatet kommer att landa på ca +2,1 mkr. 

December månad ser ut att landa ungefär som förväntat. Lönekostnaderna ligger något högre än 
snittet under året. Detta eftersom vikarier tagits in för att täcka upp för såväl julledighet som en del 
sjukdomar. 

Vidare påverkas resultatet av en negativ resultatpåverkan från inventeringen. Slutligen rensas lagret 
p5 inkuranta varor, dvs tillbehör och itservdelar SOiY1 inte längre har anvdndning JV eftcfso,r1 de 
tillhör gamla och utgångna hjälpmedel som helt eller delvis fasats ut. 

Som rapporterats under året så fortsätter likviditeten att stärkas. I januari räcker de likvida medel till 
att täcka alla utbetalningar, detta trots att den kvartalsvisa hyran betalats. Detta har inte varit fallet 
tidigare under 2019. I budgeten för 2020 har vi aviserat att amortering av checkkrediten ska påbörjas 
under andra halvåret och det är en prognos som stadigt ligger kvar. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 6 Fraktupphandling 

Kommunförbundet Skåne har på uppdrag av Kommunalförbundet Medelpunkten genomfört 
upphandling av transporter. Gällande transportavtal gäller t.o.m. 2020-03-31 och innehas av Akka 
frakt. Uppdraget omfattar transporter av hjälpmedel mellan Medelpunktens lokaler och 
Medelpunktens medlems kommuner. Transporter gäller samtliga förekommande hjälpmedel tex 
rollatorer, rullstolar, personlyftar, hygienstolar, emballage/skrot mm. Vårdsängar ingår ej då detta 
utförs i egen regi. Upphandlingen är nu avslutad, avtalet är signerat av bägge parter och fr.o.m. 2020-
04-01 är det Saps Service Management AB som levererar hjälpmedel ut till kommunerna. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7 Tvätt av kommunägda hjälpmedel 

Sida 5 av 6 

De olika verksamhetsområdena ska prissättas så att de var för sig ger en rättvisande bild av 
Medelpunktens kostnadsläge. Det innebär att varje verksamhetsområde ska prissättas så att 
intäkterna från varje område i möjligaste mån täcker alla direkta kostnader. 

Vid direktionsmötet i november presenterade verksamheten ett förslag om att höja priset från 0,2 till 
0,4 timpeng vid tvätt av kommunägda hjälpmedel. Då investeringar görs i tvätthallen för att 
effektivisera och säkra kvaliteten väljer verksamheten att avvakta med ovanstående prisförändring. 
När nya tvättprocessen är genomförd och inarbetad kommer utvärdering ske och först då kan det 
beslutas om eventuella förändringar i prismodellen. Verksamheten kommer följa upp ärendet under 
våren 2020. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 8 Medarbetarundersökning samt Kundundersökning 

Under årets sista månad genomfördes både medarbetarundersökning samt kundundersökning. 

Medarbetarundersökningen genomfördes i december och svarsdeltagande var 78%. Resultatet var 
positivt då det är väldigt nära målet, KPI 79 och målet är 80. I jämförelse med 2018 har mätvärdet 
förbättrats från 76 till 79. Glädjande är att frågan om man trivs på Medelpunkten får väldigt högt 
betyg. Det som drar ner resultatet något är frågan om hur arbetssituationen har varit under året, året 
har inneburit flera förändringar samt mycket att göra på samtliga avdelningar så det resultatet var 
väntat. 

I december skickade verksamheten ut en kundundersökning i form av en enkät som går ut till 
samtliga förskrivare i våra medlemskommuner (ca 300). 114 förskrivare svarade vilket är bra i 
jämförelse med tidigare år. Förskrivarna svarade på 10 frågor i allt från bemötande till leveranser och 
kvalitet samt finns det möjlighet att lämna en kommentar. Positivt är att vi når vårt årsmål, resultat 
4,03 och mål 4. 2019 var resultatet 3,5. Medelpunkten får väldigt höga betyg (4-4,5) på frågor som 
rör service och bemötande. Frågor som drar ner resultatet och som vi kommer arbeta med/analysera 
under 2020 är leveranstider, kvalitet och hantering av avvikelser. I fritextfältet har det inkommit 
många positiva kommentarer om kundtjänst som infördes under 2019. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 9 Delegationsbeslut 
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Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

Datum 
20191210 
20191217 
20200102 
20200117 

' 20200117 

Ärende 
Upphandling personlyftar och selar 
Utökning licenser Visma Sesam 
Förlängning städavtal 12 mån 
Förl ängning vic:stldsanst . t vätt t.o.m. 200430 

Förlängning visstidsanst. säng t.o.m. 200430 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 10 Övriga frågor 

Fråga: Hur ofta träffar Medelpunkten cheferna ute i kommunerna? 

FC 
FC 
FC 
FC 

FC 

• Lokala samrådsgruppen träffas 4 gånger per år och består av representanter med 
ledningsansvar från respektive kommun samt Medelpunktens Förbundschef. 

• Verksamhetsgruppen träffas var 6-8/vecka och består av förskrivare från kommunerna 
tillsammans med representanter från Medelpunkten. Samråd och informationsutbyte i 
frågor som rör förskrivningsprocessen, hjälpmedel och den löpande verksamheten. 

Från kommunernas sida finns det önskemål om ett forum för förvaltningscheferna. Fredrik 
Eklund lyfter frågan på kommande möte med Lokala samrådsgruppen . 

Fråga: Kan vi införa E-signering av protokoll? Enstaka kommuner har infört e-signering av protokoll, 
Medelpunkten ser över möjligheterna. 

Fråga : Hur kan vi arbeta med dokument som skickas ut i samband med direktionsmötet? Förslag 
Netpublicator eller något liknande. Medelpunkten ser över möjligheterna. 

§ 11 Mötet avslutas 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www. medelpunkten .se 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2020-03-31 

§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna . 

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Ange lie Fröjd att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida3av8 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2020-03-31 

§ 5 Information Covid-19 och Medelpunktens åtgärder 

Sida 4 av 8 

Medelpunkten följer aktivt utvecklingen av Covid-19. Ny information kommer dagligen som 
verksamheten ständigt bevakar och granskar. Vi har hela tiden ett fokus på medarbetare, förskrivare 
och brukare. Därför agerar verksamheten utifrån vad vi anser är det bästa för alla parter och för att 
minimera en eventuell smittspridningsrisk. Nedan är en del av de åtgärder Medelpunkten gör under 
mars och april eller tills nya direktiv kommer: 

• Reseförbud för samtliga anställda 
., Utbildningar, konferenser och produktvisningar ställs in 

• Inga fysiska möten med externa parter så långt det går, telefon- eller skypemöte föredras. 
e Kontakt med brukare ska undvikas i möjligaste mån 

• Besök på boende ska undvikas i möjligaste mån 
• Vid utprovningar begränsa antalet deltagare 
• Servicetekniker undviker att göra jobb ute på boende, hjälpmedel hämtas in till 

Medelpunkten för åtgärd 
• Sängtekniker har extra dialog med förskrivare innan leverans av säng för att säkerställa att 

ingen smitta förekommer 
• Besökare får endast nyttja toaletter markerade med besökare. Medarbetare får ej nyttja 

dessa. 

• Reception -ytor desinficeras varje dag 
• Tydlig information till anställda om vad som gäller vid minsta tecken på förkylningssymtom. 
• Anställda som varit på resa eller haft kontakt med trolig Coronasmittad person är satta i 

karantän. 

• Alla anställda ska ha kunskap om våra hygienrutiner. 
• Alla anställda ska genomföra ene-utbildning om Covid-19. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2020-03-31 

§ 6 Årsredovisning 2019 

Sida 5 av 8 

Årsredovisning för år 2019 har upprättats och lämnats för granskning. Årsredovisningen samt 
revisionsrapporten kommer sändas till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet. 

Direktionen beslutade att upprättad årsredovisning för år 2019 godkänns och undertecknas av 
ordinarie ledamöter för att tillsammans med revisionsrapporten översändas till 
medlemskommunerna för vidare hantering 

§7 Ekonomisk rapport per 20-02-29 

Resultat- och balansrapport 
Utfall i% 

Resultatrapport: Belopp i tkr Ackumulerat Årsbudget av Årsbudget 

Intäkter 13 262 78 561 16,9 

Kostnader, inkl. finansiella -13 502 -78 056 17,3 

Resultat, efter fin.intäkter och 
-240 505 

kostnader 

Ingående Ack förändring 

Balansrapport: Belopp i tkr 2019 Utgående 

Tillgångar 67 557 -424 67133 

Skulder och eget kapital 

Skulder 51901 -184 51717 

Eget kapital 15 656 -240 15416 

Resultatrapport 
Efter 2 månader är de totala intäkterna 13 262 tkr (16,9% av årsbudget) varav 222 tkr är övriga 
intäkter. Intäkterna för perioden var budgeterade till 13 106 tkr. Den främsta awikelsen är att vi 
debiterat viten, vilka inte budgeteras. 

De totala kostnaderna är 13 505 tkr (17,3% av årsbudgeten), varav 2 250 tkr är avskrivningar på 
egna hjälpmedel (17,1% av årsbudgeten) och 90 tkr finansiella kostnader (18,6% av årsbudgeten). 



PROTOKOLL 
Direktionen 

2020-03-31 
Sida 6 av 8 

De största kostnadsgrupperna är Material och varor 4 849 tkr (lS,9%), Personal 4 129 tkr (18, 7%} 
samt Lokaler 762 tkr (17,3%). 

Det ackumulerade resultatet, efter 2 månader, är -240 tkr vilket ska jämföras med årsbudgeten +SOS 
tkr och det för perioden budgeterade resultatet om +lSO. 

Den främsta förklaringen till resultatavvikelsen är att personalkostnaderna legat ca 300 tkr över 
budget för perioden, detta p.g.a. att vi haft extrapersonal inne samt en dubbelbemanning på en 
position där ordinarie medarbetare ska gå i pension. 

Balansrapport 
De totala tillgångarna är i slutet av februari månad 67 133 tkr, fördelade på 46 376 tkr i 
anläggningstillgångar och 20 7S7 tkr i omsättningstillgångar. Som jämförelse var värdet på de 
totala tillgångarna 67 SS7 tkr vid ingången av 2020. 

Medelpunktens skulder uppgår till totalt Sl 717 tkr, varav 30 000 tkr är långsiktiga skulder (Lån 
hos Helsingborgs stad}. De kortfristiga skulderna, 21 717 tkr, utgörs till huvuddelen av 
leverantörsskulder (4 697 tkr) och utnyttjad checkkredit (9 991 tkr} . 

Det bokförda egna kapitalet är vid månadsslutet lS 6S6 tkr. Inklusive årets ackumulerade 
underskott på 240 tkr blir det aktuella egna kapitalet lS 416 tkr. 

Soliditet 
Vid månadens slut är den aktuella soliditeten 23 % (kvoten mellan aktuellt eget kapital lS 416 
tkr och totalt kapital 67 133 tkr). 

Likviditet 
Vid februari månads slut är Medelpunktens likviditet 86,3%, räknat som kvoten mellan 
kortfristiga fordringar (10 122 tkr) och kortfristiga skulder (11 726 tkr, exkl checkkredit} . 

Även om likviditetstalet understiger 100% så hade vi vid februari månads utgång en god 
betalningsförmåga. Detta eftersom flertalet av de kortfristiga skulderna utgörs av 
upplupna semesterlön, pensioner etc. Dessa förfaller inte inom den närmaste månaden. 

Lånebild 
Medelpunktens belåning hos Helsingborgs Stad är fördelad på ett långfristigt lån om 30 000 tkr 
samt en checkkredit om 10 000 tkr. Det långfristiga lånet är ett amorteringsfritt fasträntelån med 
en ränta om 1,1 % för hela låneperioden som sträcker sig till mars 2023. 

Checkkrediten följer en basränta kopplad till Stibor + 1,2 % i räntemarginal. 

De olika verksamhetsområdena ska prissättas så att de var för sig ger en rättvisande bild av 
Medelpunktens kostnadsläge. Det innebär att varje verksamhetsområde ska prissättas så att 
intäkterna från varje område i möjligaste mån täcker alla direkta kostnader. 

Vid direktionsmötet i november presenterade verksamheten ett förslag om att höja priset från 0,2 
till 0,4 timpeng vid tvätt av kommunägda hjälpmedel. Då investeringar görs i tvätthallen för att 
effektivisera och säkra kvaliteten väljer verksamheten att avvakta med ovanstående prisförändring. 
När nya tvättprocessen är genomförd och inarbetad kommer utvärdering ske och först då kan det 
beslutas om eventuella förändringar i prismodellen. Verksamheten kommer följa upp ärendet under 
våren 2020. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 



E:~nkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2020-03-31 
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tlt/ 

§ 8 Upphandling revisionsbolag 

Gällande avtal löper ut efter granskningen av årsredovisning 2019. Upphandling är genomförd och 
avslutad. Från och med 2020 är det EY, Ernst & Young, som utför revisionsuppdraget. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 9 Upphandling fraktbolag 

Kommunförbundet Skåne har på uppdrag av Kommunalförbundet Medelpunkten genomfört 
upphandling av transporter. Nytt transportavtal gäller fr.o.m. 2020-04-01 och innehas av Saps Service 
Management AB. 

Uppdraget omfattar transporter av hjälpmedel mellan Medelpunktens lokaler och Medelpunktens 
medlemskommuner. Transporter gäller samtliga förekommande hjälpmedel tex rollatorer, rullstolar, 
personlyftar, hygienstolar, emballage/skrot mm. Vårdsängar ingår ej då detta utförs i egen regi. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 10 Byte av bank 

I nuläget har Medelpunkten samtliga krediter i Nordea. Swedbank nyttjas endast som ett 
transaktionskonto för att hantera inbetalningar och utbetalningar av fakturor samt utbetalning av 
lön. En del manuella överföringar till t.ex. Skatteverket förekommer också. 

Verksamheten föreslår övergång till Nordea för alla ärenden och transaktioner. Det innebär att 
transaktionskontot slås samman med krediten om 10 miljoner kronor, då sjunker belåningsgraden 
avsevärt. I dagsläget betalar vi ränta på fullt utnyttjad kredit samtidigt som vi har pengar på kontot 
hos Swedbank som inte genererar någon intäktsränta. Baserat på likviditeten de gångna tre 
månaderna skulle en flytt till Nordea sänka den genomsnittliga räntekostnaden från ca 300 kr/dag till 
ca 170 kr/dag dvs en årsbesparing om ca 47 500 kr. 

Verksamheten analyserar alternativ till Nordea och presenterar resultatet på kommande 
direktionsmöte i maj . 

Direktionen beslutade 

att ge verksamheten uppdraget att analysera alternativ och ev. ytterligare effekter av bankbyte 



~unkten PROTOKOLL 

Direktionen 

2020-03-31 

§ 11 Delegationsbeslut 
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Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

Datum Ärende 

20200120 Upphandling fraktavtal FC 
20200206 Avtal nytt lön-, tid- och HR-system FC 
20200301 Visstidsanst. assistent ekonomi/lager 50-75% FC 
20200309 Upphandling revisionsbolag FC 
20200310 Tilldelningsbeslut upphandling arbetsstolar FC 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 13 Mötet avslutas 
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KLN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 

Förhöjd grundbemanning 

Sida 

6 av8 

Beskrivning av ärendet Till följd av Coronapandemin i samhället finns det en viss ökad sjukfrånvaro 
inom Vård och omsorg. Detta mot bakgrund av att medarbetarna ska stanna 
hemma från arbetet vid minsta symptom. F när sjukskrivningarna dock inte 
alarmerande höga. I den händelse fler blir smittade inom vår territoriella gräns 
kommer sjukfrånvaron att öka i samhället och också inom Vård och omsorg. 
Att begränsa antalet personer som rör sig i verksamheten är en viktig faktor för 
att begränsa risken för smittspridning. Visstidsanställningar bör eftersträvas 
istället för timanställda då vi vet att detta möjliggör en större kontinuitet men 
också att det ger bättre förutsättn ingar för medarbetarna att följa rutiner och 
riktlinjer kring sin egen hälsa. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-05-13. 

Förvaltningens förslag Öka grundbemanning till följd av Coronapandemin. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och HR-chef Philipp Seuffer 
föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Öka grund bemanningen till följd av 
Coronapandemin med start juni-juli 2020. Den ökade kostnaden 
redovisas separat på konto avseende covid-19. 

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

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Öka grundbemanningen till följd av Coronapandemin med start juni-juli 
2020. 

2. Den ökade kostnaden redovisas separat på konto avseende covid-19. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-13 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Krisledningsnämnden 

Förhöjd grundbemanning inom Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

Öka grundbemanning till följd av Coronapandemin 

Aktuellt 

1 (2) 

Till följd av Coronopandemin i samhället finns det en viss ökad sjukfrånvaro inom Vård och 
omsorg. Detta mot bakgrund av att medarbetarna ska stanna hemma från arbetet vid minsta 
symptom. F när sjukskrivningarna dock inte alarmerande höga. I den händelse fler blir smit
tade inom vår territoriella gräns kommer sjukfrånvaron att öka i samhället och också inom 
Vård och omsorg. 

Att begränsa antalet personer som rör sig i verksamheten är en viktig faktor för att begränsa 
risken för smittspridning. Visstidsanställningar bör eftersträvas istället för timanställda då vi 
vet att detta möjliggör en större kontinuitet men också att det ger bättre förutsättningar för 
medarbetarna att följa rutiner och riktlinjer kring sin egen hälsa. 

Flertalet av kommunens timanställda har erbjudits visstidsanställning i form av sommarvika
riat. Det är inte annorlunda än en vanlig sommar. 

För att säkra kontinuitet i verksamheten under sommarmånaderna och för att "ta höjd för" 
eventuell ökad sjukfrånvaro bör grundbemanningen höjas under sommaren. 

Det skapar en ökad trygghet och säkerhet för såväl brukare som för medarbetarna. 

För att minimera smittspridningsrisken ska antalet personer som rör sig inom avdelningar och 
hemtjänstgrupper minimeras så långt det är möjligt. 

Förslaget är utifrån detta att varje hemtjänstgrupp, 8 grupper totalt, samt varje avdelning inom 
Särskilt boende, 14 stycken, bemannar upp sin verksamhet med en medarbetare underskö
terska eller vårdbiträde. 

Härutöver föreslås förstärkt grundbemanning inom LSS boenden med två personer. Utifrån 
storlek på verksamhet är det inte realistiskt att förstärka på varje boende. 

Sammanlagt innebär detta att 24 personer överanställs i verksamheten. 

Kostnader för en undersköterska är 36 500:-/månad och för person utan undersköterskeut
bildning är lönekostnaden 33 200:-/månad. 

Kostnad för tre månader, 24 personer, blir 2 480 tkr om var tredje person som anställs är un
dersköterska. 



2 (2) 

Nettokostnaden bedöms dock bli lägre då anställd medarbetare blir förste ersättare aktuellt 
pass vid sjukdom. Det är svårbedömt vad nettokostnaden blir men sannolikt kan hälften av 
kostnaderna ersättas genom minskat antal sjukvikarier. 

Alternativ till ovanstående är att begränsa föreslagen omfattning att minska i period. Kostna
den för två månader 1 650 tkr 

Syfte och mål med förhöjd grundbemanning 

• Mindre sårbara vid sjukskrivning 
• Förhöjd grundbemanning minskar antalet sjukvikarier som rör sig i verksamheten 
• Stärker förutsättningarna att minska risken smittspridning 
• Säkrar bemanning då det kan finnas risk för brist på vikarier i sommar 
• Utökningen ska användas för att förstärka socialt innehåll och kontakt med anhöriga, 

särskilt när grundbemanningen i realiteten är förhöjd. 

Konsekvenser av beslut 
Bidrar till en bättre beredskap att hantera sjukfrånvaro på viss nivå. En högre grundbeman
ning innebär färre personer i verksamheten vilket är positivt i arbetet med att minska smitt
spridning. Förstärkning kan innebär en utökad satsning på socialt innehåll och kontakt med 
anhöriga 

Ekonomi 
Kostnader beror på omfattning av höjd grundbemanning samt period som beslutas. 
Nettokostnaden påverkas av sjukfrånvaron i verksamheten. 

Verksamhetsområde Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Pernilla Holte 
Lena Täringskog 
Åsa Teveldal 



IT[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

I<risledningsnämnden 2020-05-27 7 av7 

KLN § 39 Dnr: KS 000312/2020-700 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 
12 maj mot bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning 
av skyddsutrustning inom kommunens Vård och omsorg. Samma ärende togs 
upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj,§ 33. Där fick vård- och 
omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma 
med ett svar till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning 
avseende möjligheten till användning av munskydd och övrig skyddsutrustning 
inom äldrevården. Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste 
sammanträde den 25 maj haft uppe ett snarlikt väckt ärende från 
Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefChristin Johansson 2020-05-26, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Föredragande Mas Sandra Sturk och Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande 
utredning i ärendet från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000312/2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Krisledningsnämnden 

Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
Krisledningsnämnden ställer sig bakom bifogat beslut med tillhörande utredning i ärendet 
från vård- och omsorgsnämnden den 25 maj 2020, § 42. 

Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet har väckt ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj mot 
bakgrund av rådande coronapandemi med en fråga om användning av skyddsutrustning 
inom kommunens Vård och omsorg. 

Samma ärende togs upp på senaste krisledningsnämnden den 13 maj, § 33. Där fick vård
och omsorgschefen i uppdrag att utreda det väckta ärendet och återkomma med ett svar 
till krisledningsnämnden den 27 maj, med särskild utredning avseende möjligheten till 
användning av munskydd och övrig skyddsutrustning inom äldrevården. 

Vård- och omsorgsnämnden har i sin tur på sitt senaste sammanträde den 25 maj 2020 haft 
uppe ett snarlikt väckt ärende från Bjärepartiet angående förstärkt skydd mot covid-19. 
Se bilaga. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25, § 42, inklusive bilagor. 
Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande angående munskydd och visir. 

~I I) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

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. 

(f f I} 
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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. 
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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 vård tagare 
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 vård tagare 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 7 60 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 



Område smittskydd och 
vård hygien 

Datum: 2020-05-13 
Dnr S2020-1005 

Smittskydd och Vårdhygien Skånes ställningstagande till 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd 
och visir för att skydda äldre mot covid-19 i Skåne 

Folkhälsomyndigheten har gått igenom kunskapsunderlagct beträffande 
munskydd och visir på personal i kommunal vård- och omsorg för att bedöma om 
detta kan skydda våra äldre mot covid- 19. Folkhälsomyndigheten öppnar för att 
man under särskilda omständigheter och som en tillfällig åtgärd, skulle kunna 
använda munskydd eller visir på personal i "ansiktsnära" situationer som ett extra 
skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19 pandemin. 

Mot den bakgrunden gör Smittskydd och Vårdhygien i Region Skåne följande 
bedömning: 

• I nuläget rekommenderas inte en generell användning av munskydd eller 
visir på personal i kommunal vård och omsorg 

• Munskydd eller visir på asymtomatisk personal sku lle kunna användas i 
"ansiktsnära" situationer som en extra åtgärd för att minska risken för 
smittspridning från personal till vårdtagare vid ett utbrott med 
smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser 

Det är flera grundläggande åtgärder som behöver vara på plats för att förebygga 
smittspridning inom kommunal vård- och omsorg, vilket framgår tydligt i 
Folkhälsomyndighetens genomgång av kunskapsunderlaget. Region Skåne har 
tagit fram rutiner och beskrivit vilka grnndläggande förutsättningar som ska vara 
på plats för att skydda våra äldre i kommunal vård och omsorg från covid-1 9, se 
mer på Smittskydds och Vårdhygiens covid-sidor på Vårdgivare Skåne. 

Smittskydd och Vårdhygien Skåne följer nogsamt utvecklingen och kunskapsläget 
av covid-19. Region Skånes rekommendationer kommer att revideras om 
kunskapsläget ändras eller om det kommer nya rekommendationer från nationella 
myndigheter. 

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 205 02 Malmö Organlsatlonsnummer: 23 21 00-0255 

Telefon (växel): 040-337180 Fax: 040-337188 
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2019 har varit ett händelserikt år på Fontänhuset. Det 
har känts tryggt och bra att vi har fler ben att stå på 
rent finansiellt. Vi har ett väl fungerande IOP, Idéburet 
Offentligt Partnerskap, med Region Skåne och Äng-
elholms Kommun. Utöver detta har vi ett fortlöpande 
avtal med Båstad och Laholms Kommun och sökta 
statliga medel från Socialstyrelsen. Detta gör att vi 
kunnat vara tillräckligt många anställda, för att kunna 
ge våra medlemmar det stöd och den utveckling de 
behöver. Överskottet vi fick i år gör att vi kan avsätta 
en del i en buffert, som våra revisorer har poängterat 
är viktigt, för att kunna ta vårt samhällsansvar vid en 
eventuell ekonomisk krissituation.

För sin rehabilitering och sitt välbefinnande är det 
viktigt att ha en bra, välkommande och fysisk arbets-
miljö. Gamla och utslitna kontorsmöbler och utrust-
ning har bytts ut. Förutom detta är hälsan och vad man 
äter en viktig del. Vi har kunnat använda oss av färska 
grönsaker, odlade i vårt eget växthus, frisk luft och 
motion i form av promenader, simning och gym. Det 
är fantastiskt att få ha så många kollegor, såväl med-
lemmar som personal, som tillsammans har gjort ett 
mycket bra jobb. 

Som på många andra arbetsplatser är det en viss 
omsättning på personal och så även här. Under året 
har två handledare slutat och två nya anställdes. Nina, 
som varit verksamhetschef sedan 2012, slutade sin 
anställning i november. Fyra styrelseledamöter slu-
tade varav två var medlemsrepresentanter och två nya 
har tillträtt. 

Idag har oron lagt sig efter all personalomsättning, 
lugnet och tryggheten är tillbaka. 

Vi har haft 29 medlemsintroduktioner som har visat 
stort intresse för ett medlemskap i vår verksamhet. 
Samtidigt har 15 personer gått ut till studier, praktik 
eller anställning, vilket är helt fantastiskt.  När det är 
stor rörelse på folk på en arbetsplats skapar det oro 
och det påverkar tryggheten och man kan tolka infor-
mation på olika sätt. 

Ibland kan det bli delade meningar och missförstånd 
sker. Detta gör att man kanske säger saker man inte 
borde ha sagt. Då är det viktigt att ha en trygg och för-
stående verksamhet, kunna ta ett djupt andetag, sätta 
sig ner och reda ut saker och ting och samtidigt ta lär-
dom av den uppstådda situationen. En annan viktig 
del i det hela är att man har ett klimat där man lyssnar 
och har förståelse för att man kan se saker och ting på 
olika sätt. 

Våra medlemmar och personal gör ett fantastiskt jobb, 
tar ansvar för verksamheten, hjälper och stöttar nya 
som gamla medlemmar så att man känner sig välkom-
men, sedd, hörd och behövd. Fontänhuset har dess-
utom en ideellt arbetande styrelse som gör allt för att 
verksamheten ska må bra. 

Jag är glad och stolt för att fortfarande efter 25 år få 
vara en del i vår verksamhet och ser ljust på framti-
den.

Ulf Strömblad, verksamhetschef

Några tankar och funderingar
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Fontänhuset Båstad ska bedriva klubbhusverksamhet 
för personer med psykisk ohälsa, enligt Clubhouse 
Internationals 37 riktlinjer.

Fontänhusmodellen är en frivillig arbetsinriktad reha-
bilitering som stödjer människor som lever med psy-
kisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken 
är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor 
genom arbete och gemenskap. Verksamheten drivs 
som ett klubbhus där medlemmarna deltar i verksam-
heten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, 
strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter 
ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fon-
tänhuset har en inbjudande och inkluderande miljö där 
människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder 
kan delta. 

Vi arbetar efter metoder som KASAM, Empowerment 
och Supported Employment.

Medlemskapet i Fontänhuset är frivilligt och byg-
ger på varje individs egen önskan om förändring och 
utveckling. Det är gratis och rehabiliteringen sker på 
egna villkor och under så lång tid som krävs för åter-
hämtning. Individens mål styr. Ingen myndighet kan 
kräva rapportering eller ställa krav på att en person 
ska välja Fontänhuset som rehabiliteringsform. Däre-
mot kan medlemmen själv välja om Fontänhuset ska 
samarbeta med myndigheten, men då sker det tillsam-
mans med medlemmen det berör och utifrån dennes 
önskemål.

De medlemmar som kommer till Fontänhusen kan stå 
mer eller mindre långt från arbetsmarknaden. Somliga 
är sjukskrivna från ett arbete som fortfarande finns 
kvar, andra saknar ett arbete att gå tillbaka till och 
vissa har aldrig haft ett arbete.

Alla i klubbhuset delar således på ansvaret för verk-
samheten men har olika roller. Handledarna är 
anställda för att hjälpa medlemmar återfå sitt egen-
värde, medlemmarna är här för att återfå sitt egen-
värde och återfå tron på sin förmåga att stå på egna 
ben. Att arbeta tillsammans med andra människor och 
bli sedd, hörd och tackad för sina insatser har visat sig 
vara ett mycket verkningsfullt redskap för tillfrisk-
nande och återhämtning.

Fontänhusen bidrar starkt till att man identifierar sig 
med sina friska sidor, vilket är ett effektivt medel för 
återställande av egenvärde och samtidigt motverkar 
stigmatisering. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018, säger 
att varje kommun i Sverige bör erbjuda en fontän-
husverksamhet eller liknande för målgruppen.

U P P
D R A
G E T

Ackrediteringsstämpeln är en anmärkningsvärd 
utmärkelse och ett bevis på att vi håller högsta 
kvalité på vår fontänhusverksamhet. 

Clubhouse Internationals kommentar: 
”Congratulations on the considerable work this 
achievement reflects. Most especially, thank you 
for the example set by Båstad Fontänhus as a 
qualtity international clubhouse based on the 
clubhouse standards”
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Uppföljning av verksamhetsplanen 2019

Växthus

Då vårt växthus blev byggt hösten 2018 var det dags 
att börja odla i det. Vi hade ett samarbete med Hal-
landsåsens Växtbutik och fick rådet att odla tomater 
och gurka. Vi kunde skörda rikligt under somma-
ren och fick fina grönsaker till vårt salladsbord. Vi 
odlade också örter vilka användes flitigt i matlag-
ningen och att göra örtoljor och örtvinäger av.

Ackreditering

Under året påbörjade vi vårt självackrediterings 
arbete vilket innebär att vi går igenom de 37 riktlin-
jerna och utvärderar hur vi i huset efterlever dessa. 
Vi tar fram våra starka och mindre starka sidor och 
utvärderar vad vi som hus kan göra bättre. Ackredi-
tering blev uppskjuten till början av 2021.

Kick-o¤

I april hade vi en Kick-off där allas roller på fon-
tänhuset diskuterades. Vi hade en moderator som 
pratade mycket om motivation och hur ingenting 
egentligen är omöjligt men det gäller att alltid ha ett 
mål. Om målet kanke känns övermäktigt är det bra 
att dela upp det i  mindre mål att uppnå.

Sociala aktiviteter

Under året har vi haft många sociala aktiviteter. I 
maj ordnade kulturgruppen en heldags utflykt till 
Louisiana vilket var uppskattat av de ca 25 med-
lemmar som åkte dit.

Friskvård HS
Vi hade ett samarbete med Hälsostudion i Båstad 
dit våra medlemmar kan åka och träna när de vill. 
Dessutom åkte vi dit en gång i veckan med en 
handledare som kunde ge individuella tips om hur 
vi tränar optimalt. Vi hade också en föreläsning om 
hur man ska tänka angående kosten om man tränar 
mycket.

Utbildning
I vår strävan mot mer kunskap i huset var vi på 
Indesignkurs i Malmö i höstas. Utbildningen i Inde-
sign är ett bra verktyg för att utveckla vår tidning, 
lära andra i huset att göra tidningslayout och höja 
kompetensen hos oss. Ett av våra stora mål är att 
kunna erbjuda fler externa utbildningar. Varför? Jo, 
det ger medlemmar möjligheten att testa något nytt, 
fylla på sitt CV eller kunna bidra mer i den arbets-
inriktade dagen. Ny kunskap är alltid bra.
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Strukturen   i   verksamheten
En dag på huset

08.30 Vi träffas och äter frukost

09.00 Enhetsmötet inleder vår arbetsinriktade dag. 
Det är på enhetsmötet vi diskuterar veckans riktlinje, 
går igenom Reach-Out till de medlemmar som inte är 
på huset, får allmän information om vad som händer 
under dagen och väljer vilket Team vi vill jobba i. Det 
är i teamen vi påverkar och tar ansvar för verksamhet-
ens drift.

Team 1 – Kök och café, reception och underhåll av  
fastighet och trädgård

Team 2 – Tidning , hemsida och sociala medier, mark-
nadsföring, IT och vägar ut

Team 3 -  Ekonomi, administration, avtal, ansök-
ningar och transport

9.15 Team möten där vi går igenom arbetsuppgif-
terna för dagen.

12.00 Lunch

13.00 Enhetsmöte där vi inkluderar de medlemmar 
som kommit in under förmiddagen och repeterar vad 
som sagts kl 9.00

13.15 Team möten

14.00  Husmöte en gång i månaden och diskussions-
forum två gånger, alltid på onsdagar

14.00  Kalendermöte och Fredagsmys på fredagar

16.00 Huset stänger

Öppetider

Mån – fre 8.30 till 16.00

En tisdag i månaden har vi en social aktivitet på 
kvällstid kl 16-19

En söndag i månaden har vi öppet kl 11-14 då vi sam-
las, lagar och äter söndaglunch ihop.
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Strukturen   i   verksamheten
Husmöte 
Husmötena gör det möjligt för alla att påverka fontän-
huset genom att delta och vara med i att ta verksam-
hetsbeslut. Husmötet hålls en gång i månaden och är 
öppnet för alla som vill delta.

Riktlinje 37
Klubbhuset arrangerar öppna forum och har förfaran-
den som gör det möjligt för medlemmar och anställda 
att aktivt delta i beslutsfattandet. I allmänhet genom 
konsensus om ledning, policyskapande och klubbhu-
sets framtida inriktning och utveckling.

Exempel på beslut som tagits är: Medlemsrepresan-
tanter till styrelse, vilka sociala aktiviteter vi ska ha, 
datorpolicy, anställningar, konferenser med mera.

Diskussionforum 
Diskussionsforumen hålls varannan vecka på onsda-
gar. Vi diskuterar och förbereder beslut innan de tas 
på husmötet eller diskuterar aktuella ämnen som det 
inte finns plats till i något annat forum. Det kan till 
exempel handla om de mjuka värdena i huset, bemö-
tande och feedback eller något annat aktuellt ämne 
som medlemsrekrytering, säkerhet etc.

Detta är ett urval på ämnen vi har diskuterat under 
året: Medlemsintro, Laholmsrundan, medlemsrepre-
sentant i styrelsen, ansvar, APT, hur motiverar vi var-
ann, värdegrunder, följer vi beslut vi tagit?
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Medlemsberättelse

Inriktning

TEAM ETT

Jag heter Eva och är 41 år jag har varit till och från på 
Fontänhuset sedan september 2013. Jag blev medlem 
någon gång 2014.

Jag fick information om Fontänhuset via personlig-
tombud i Laholm, då jag behövde något att göra men 
var för sjuk för att jobba. Alla arbetsprövningar som 
jag gjort under 10 år via arbetsförmedlingen har bara 
fallerat ut i ingenting.

Här på fontänhuset får jag träna på sociala situationer 
och umgängen (som orsakar mig stor oro och ångest). 
Fontänhuset gör att jag vågar komma tillbaka och inte 
stänga mig inne i min lägenhet. Vilket hade varit om 
jag inte fått kontakt med dem. Det är många gånger 
som deras reach out har hjälpt mig att våga igen. På 
huset är jag allt som oftast i team 1 men har även prö-
vat på team 2 och 3. Det är enklast att vara i team 1 
för du gör något konkret. Svara i telefonen, stå i Cafét, 
blanda dricka, laga mat m.m.

Restaurang & café
Det är många medlemmar som engagerar sig i att 
driva restaurangen och cafét. Här kokas kaffe, lagas 
luncher, planeras inhandlingslistor för matvaror, hand-
las matvaror och förs statistik över hur många luncher 
som serveras. Förra året serverades 3252 luncher. Vi 
köper bara in svenska köttvaror. Vi försöker se till att 
de med specialkost också får mat. Städning av köket 
och matsalen tas om hand av oss. Veckomenyn pla-
neras en och handlingen för lunchmenyerna sker en 
gång i veckan. Det finns inget vinstsyfte med vårt kök 
så allt säljs till självskostandspris.

Vi har ett samarbete med Willys och Ica som ger oss 
matvaror som annars skulle ha slängts. De hämtas två 
gånger i veckan.

Trädgårdsdag 
Vanligtvis så sköts trädgården och växthuset av med-
lemmar med intresse för detta. Några gånger under 
året avstannar allt arbete på huset och vi har träd-
gårdsdagar.

Flytt 
Vi kan hjälpa till med flytt till ny bostad om någon 
medlem vill ha hjälp med det.

Fastighet 
Vi har målat om i matsalen och i receptionen.

Praktikanter 
Vi har tagit emot sammanlagt tre praktikanter ifrån 
Apelrydsskolan och Högskolan i Halmstad.
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Jag heter Yvonne och är 54 år gammal. Jag har varit 
på Fontänhuset till och från i cirka fyra år. Oftast är 
jag i team 2 där vi gör tidningen. Jag skriver artiklar, 
läser korrektur, klistrar kuvert etc.

När jag blev sjukpensionär för ca tio år sedan innebar 
det för mig ensamhet och isolering. Jag saknade ett 
sammanhang och en meningsfull sysselsättning. Båda 
kunde jag få på Fontänhuset. Ibland kan det ta emot 
att åka hit men jag mår alltid bättre när jag väl har 
gjort det. Mitt självförtroende har ökat och mina soci-
ala färdigheter har blivit bättre sedan jag började här. 
Jag tycker att det är fantastiskt att det finns ett sånt här 
ställe för människor med psykisk sårbarhet. Tyvärr är 
det många som inte vet om att det finns. Själv fick jag 
reda på det först efter sex år och då av en slump.

Inriktning

TEAM TVÅ

Medlemsberättelse

Tidning  
Team två har under året arbetat mycket med husets 
tidning som är en av teamets stora arbetsuppgifter. 
Allt skapande av material och arbetsuppgifter utförs 
i teamet. Att fotografera och skapa illustrationer till 
tidningen är återkommande arbetsuppgifter. Teamet 
korrekturläser artiklar, layoutar och trycker tidningen. 
Upplagan är cirka 300 exemplar som sänds ut till 
bland annat våra stödmedlemmar, stödföretag, insti-
tutioner, vårdcentraler och de andra Fontänhusen runt 
om i landet. Under året producerades 4 nummer med 
olika teman.

Förutom tidningen arbetar teamet även med andra av 
Fontänhusets publikationer som till exempel verksam-
hetsberättelsen, verksamhetsplan och informations-
blad.

Relationer  
Övriga arbetsuppgifter är att skicka födelsedagskort 
till medlemmar som fyller år. Skapa inlägg till vår 
Facebook-sida, hemsida och administrera mejlen. 
En annan arbetsuppgift är att uppdatera enhetstavlan 
med fotografier på våra medlemmar. Vi hanterar även 
husets beställningar av kontorsmateriel.

Friskvård  
Vi har arbetat med att erbjuda olika sorters friskvård 
som gruppträning, gym, yoga och simning. Ett samar-
bete med Hälsostudion startades upp under året.
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Administration 
Vi i team 3 sköter husets budgetarbete, ansökningar 
för driften av verksamheten och skriver avtal med bla 
kommuner och landsting. I arbetet ingår bokföring, 
betalning av fakturor, löne- och skatteutbetalningar, 
registrering av arbetsgivardeklarationer, redovisningar 
till olika myndigheter samt att se till att inte avtal och 
försäkringar löper ut. Vi ansvarar också för transport 
vilket innebär att vi sköter vår bil med besiktning, ser-
vice samt transport till och från Laholm, fem dagar i 
veckan, så att våra medlemmar därifrån kan ta sig hit.

Reach-Out 
Reach-Out är vårt sätt att hålla kontakten med de med-
lemmar som inte är på huset av olika skäl. Detta är en 
viktig del av vårt arbete med inkludering av alla med-
lemmar och innebär att vi har kontakt med de med-
lemmar som vi saknar på huset. Det kan vara medlem-
mar som arbetar eller studerar och inte har möjlighet 
att komma till huset på dagtid. Det kan även vara 
medlemmar som är hemma och inte mår så bra och 
då försöker vi motivera dem att komma hit, för det är 
oftast då en medlem behöver huset som bäst. 

Statistik 
Vi har stort fokus på hur vårt hus används av med-
lemmarna. Clubhouse International, Socialstyrelsen 
och kommuner med flera vill ha statistik från oss. Hur 
många kommer in på en dag, en månad eller ett år? 
Vilken könsfördelning har vi? Hur många äter lunch 
här? Statistiken är ett bra sätt för att följa upp och för-
bereda oss för förändringar i vår verksamhet. I början 
av hösten 2019 gick vi från manuell närvaroinskriv-
ning till digital. Numer räcker det att medlemmar och 
personal skriver in sitt medlemsnummer eller namn i 
en platta i receptionen så får vi det mesta av nödvän-
dig statistik automatiskt.

Sociala aktiviteter 
Vi firar alla högtider på huset, Påsk, Sveriges Natio-
naldag, Midsommar, Jul och Nyår. Den 20 december 
dukade vi upp vårt traditionella Julbord för över 50 
personer. Under året har vi haft kvällsöppet för soci-
ala aktiviteter en tisdag i månaden mellan kl. 16.00 
och 19.00. Vi har haft spel- och filmkvällar, varit och 
bowlat, haft tema ”Hälsa & Träning” med fokus på 
hur vi ska äta när vi tränar, varit på Julmarknad på 
Norrviken med mera. 
Vi var ca 25st som åkte på en trevlig heldagsutflykt 
till Louisiana i slutet av maj. Utöver Louisinas fasta 
utställningar bjöds vi på konst av Liu Xiadong som 
skildrar inuiternas liv på Grönland och Pipilotti Rists 
otraditionella konst som gav starka intryck. 
I början av juni var vi ett 10-tal som campade en natt 
i vindskydd i Hjörnered. Vi fiskade, paddlade kanot, 
badade och grillade.

I juli hade vi en aktivitet i veckan då vi hade jätte-
trevligt och spelade mini-golf och padel, grillade på 
huset och spelade kubb. När vädret var fint åkte vi och 
badade på Paulins brygga efter lunch. Vi var också 
och simmade på Malenbadet varje fredag. 

Utöver de aktiviteterna har HTC eleverna från Apel-
rydsskolan varit här och lagat nyttig mat samt anord-
nat teambuilding aktiviteter i trädgården. Vi har varit 
på utflykt till Fontänhuset Falkenberg och varit med i 
cykelloppet Bjäre Runt. 

Vi har också haft öppet den andra söndagen i månaden 
mellan 11.00 och 14.00 då vi har träffats och lagat 
söndaglunch tillsammans. 

För femte året i rad firade vi vår gemensamma treda-
garssemester på Svalövskolonin i Vejbystrand,  som 
har en underbar grönskande trädgård nära havet. Vi 
var ett trettiotal personer som deltog i aktiviteterna 
som bjöd på bad, tävlingar, matlagning och social 
samvaro. Det fanns plats för mycket skoj men även 
seriösa samtal. Traditionsenligt avslutades vår vistelse 
med en kräftskiva tillsammans med delar av vår sty-
relse. De medlemmar som inte ville sova över erbjöds 
daglig transport till och från kolonin.

TEAM TRE
Inriktning
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STYRELSEN
Eftersom vårt Fontänhus är en stiftelse behöver vi ha en styrelse. Stiftelsens ändamål är att bedriva klubb-
husverksamhet efter Fontänhusmodellen och dess 37 Riktlinjer. Styrelsens medlemmar väljs på årsmötet och 
har fyra styrelsemöten under året. Styrelsens arbetar efter sin arbetsordning från 2018 och dess uppdrag är bl.a. 
att fastställa verksamhetsplan och budget och att utarbeta en långsiktig strategisk plan för verksamheten. Den 
säkerställer att Fontänhuset kan fortsätta sin verksamhet och representerar Fontänhuset utåt. Styrelsens med-
lemmar bidrar främst med sin kunskap från olika sektorer i samhället. Det är också den som anställer verksam-
hetschefen och ser till att dennes arbetsmiljö samt arbetsuppgifter efterföljs. 

De riktlinjer som tar upp styrelsens uppdrag är följande:

33. Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det är knutet till en finansiär som huvudman, en fristående 
rådgivande styrelse som består av personer som är i en unik position att tillhandahålla stöd och föra klubbhusets 
talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling och samhälleligt stöd.

34. Klubbhuset utarbetar och upprätthåller sin egen budget, som godkänns av styrelsen eller stöds av en råd-
givande styrelse, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan räkenskapsåret påbörjas, och 
regelbundet övervakas under räkenskapsåret.

Under 2019 har vi haft en styrelse bestående av sju personer varav en avgick i slutet av året.

Är det så att ett styrelseuppdrag verkar intressant eller ni bara vill ha mer information om styrelsearbetet, tveka 
inte att höra av er.
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VÄRLDSKONFERENS

VÄXTHUS PROJEKT

SEMESTER

MUSIK

FRISKVÅRDSEMESTER

FÖRELÄSNINGAR
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SEMESTER

KULTURRESA

MUSIK

FRISKVÅRD

FÖRELÄSNINGAR
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Växthuset har verkligen 

blivit ett lyckat projekt!

FORTSÄTTNING AV VÄXTHUSPROJEKTET

Vi har odlat sallad, örter, tomater, gurkor och 
rädisor. Köket har under odlingssäsongen 
skördat nästan dagligen till matlagningen!

Skötseln av växthuset har legat på team 1 men 
alla i huset har varit delaktiga då det har varit 
en uppskattad arbetsuppgift att ta tjuvskott på 
tomaterna, vattna och framför allt ta in toma-
ter, gurka och sallad till vårt salladsbord.

Örterna har vi använt till att bla. smaksätta 
oljor och vinäger.

Vi har lärt oss en hel del om odling och vi 
kommer att fortsätta utveckla vårt växthus så 
att vi även i framtiden kan servera hemodlad 
sallad till vår lunch.

Genom sammarbete med Hallandsåsen växt-
butik har fått tillgång till både kunskap, frön 
och plantor.
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Övriga projekt

Cykelprojektet 
Under 2019 kom Cykelprojektet igång på allvar med 
mål att cykla Vätternrundan 2020. Vi tränade ihop,  
pratade med eventuella sponsorer, satte ihop ett trä-
ningsprogram med inriktning att cykla långt som att 
stärka ryggmuskler och naturligtvis mycket fokus på 
benen. Vi gick igenom cykelvett och hur cykeln fung-
erar. Vi cyklade ihop i grupp ett antal gånger. Det 
gav en gemenskap som gjorde det möjligt att peppa 
och stärka varandra, så roligt. Vi hann även med att 
cykla Bjäre runt tillsammans. Verkligen grymt jobbat. 
Efter sommaren fick vi trycka på paus för projektet av 
olika anledningar. Jag hoppas att vi snart kommer att 
komma igång snart igen så vi kan cykla oss till en häl-
sosammare liv. 

Digi-inklusion 
Fontänhusen i Sverige har fått möjlighet att vara med 
i ett 3-års projekt som är medfinansierat av Europe-
iska Socialfonden. I Digi-Inklusions projektet arbe-
tar vi i Cisco Webex systemet som ger oss möjlighe-
ten att kommunicera digitalt på ett för oss nytt sätt. Vi 
har valt att vara med i projektet eftersom vardagslivet 
har blivit mer digitalt. Vi kan skapa en digital mötes-
plats där alla på ett enkelt sätt kan delta och skapa 
relationer på ett nytt sätt. Vi kan samarbeta med kolle-
gor från andra fontänhus i hela världen och på så sätt 
utveckla fontänhusmodellen.
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Statistik
Fontänhuset har under 2019 varit öppet alla 
vardagar samt en tisdagskväll och en söndagslunch i 
månaden. Vi har aldrig haft stängt mer än två dagar i 
rad.

Vi har totalt 163 medlemmar varav 106 medlemmar 
har använt sig av Fontänhuset under året.  Fördel-
ningen är 66 män och 40 kvinnor.

Under året har 3 medlemmar gått vidare till studier, 11 
kommit ut på arbetsmarknaden och 1 har fått en prak-
tikplats.

Vi har haft 29 medlemsintroduktioner.

Reach out är en viktig del av verksamheten, det 
innebär att vi håller kontakten med förväntade med-
lemmar som inte är närvarande av olika skäl. Detta 
kan bero på det psykiska måendet, annan sjukdom 
eller att de är aktiva utanför huset på dagarna i arbete 
eller studier. Kontakterna sker i första hand via telefon 
eller sms, ibland har vi personligen besökt medlem-
men.  Det rör sig om ca 15-25 medlemmar per vecka.

Då medlemskapet varar så länge medlemmen önskar 
vill vi förklara lite om hur vi tar fram vår statistik. 
Vi har medlemmar sedan 24 år tillbaka i tiden. 
Det totala antalet medlemmar är alltså alla medlem-
mar vi har sedan 1995 och som fortfarande har kvar 
ett medlemskap hos oss. 
Antalet aktiva medlemmar är de som använt sig av 
verksamheten under året. Då det varierar som medlem 
hur man använder sig av huset kan det skifta från en 
dag i veckan under en period eller varje dag i veckan 
under hela året.

Antal medlemsbesök per månad under 2019
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Båstads kommun
Med Båstads Kommun har vi ett avtal gällande från 
2016-01-01 till 2016-12-31 och därefter löpande med 
ett års förlängningsperiod. Bidraget för år 2019 är 1 
351 066 kr. Samverkan med Båstad Kommun fortsätter 
utvecklas. 

Ängelholms kommun 
Fontänhuset Båstad har haft medlemmar från Ängelholm 
sen starten 1995. 

Ängelholms kommun har i samarbete med oss utvecklat ett 
IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap. Under 2019 bidrog 
Ängelholms kommun med 500 000 kr. 

Vi är med i ett samverkansmöte tillsammans med andra 
aktörer i kommunen som jobbar för samma målgrupp.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen beviljade statsbidrag med 1 500 000 kr 
till Båstads Fontänhus för 2019. Statsbidraget vänder 
sig till organisationer som tillhandahåller meningsfull 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsned-
sättning och är ett driftsbidrag. 

Laholms kommun 
Med Laholms kommun har vi ett avtal från perioden 
2015-01-01 till 2015-12-31 och därefter löpande med ett 
års förlängningsperiod. Avtalet är förlängt för år 2019 och 
är på 570 000 kronor varav 70 000 kronor som skall täcka 
transportkostnader för två rundor till Laholm fem dagar i 
veckan. 
Fontänhuset Båstad ingår även i deras samverkansgrupp 
tillsammans med Försäkringskassan, Socialtjänsten, 
Socialkontoret, Arbetsförmedlingen, AMI, PÖV och 
Personligt ombud.

Region Skåne
2018-01-01 förlängdes avtalet mellan de Skånska 
Fontänhusen och Region Skåne i enlighet med IOP- 
Idéburet Offentligt Partnerskap tre år fram. 

Avtalet innebär att vi under 2019 fick 412 920 kr. 

Statistik Samverkan och bidrag

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FONTÄNHUSET BÅSTAD  SAMVERKAN OCH BIDRAG | 17



Vårt samarbete med Willys och Ica Supermarket 
ger och har gett oss oerhört mycket. Vi tar emot varor 
som de av olika anledningar inte kan sälja, de är fel-
märkta eller närmar sig utgångsdatum. För oss bety-
der det att vi kan bjuda på fika ibland, att vi kan festa 
till måltiderna emellanåt och låta medlemmar ta hem 
saker som de kan behöva. Vi hoppas att vårt samar-
bete ska bestå och gro.

Kyrkans församlingar i närområdet skänker sin 
kollekt när det närmar sig jul för att kunna ge oss en 
möjlighet att bjuda medlemmar på gratis jullunch, jul-
aftonfirande och nyårsfirande. Att vi får möjlighet att 
ge medlemmar som kanske inte har nära och kära en 
möjlighet att komma hit och inte sitta själva är oerhört 
viktigt för oss.

Salomon krog bjöd in oss på Fontänhuset på jul-
bord. Medlemmar som kanske inte annars hade haft 
möjlighet får tillfälle att gå ut och äta. Det är väldigt 
god mat som bjuds och varje gång vi varit där pratas 
det om all mat ett bra tag efter.

Rotary Båstad har stöttat vår verksamhet troget i 
många år. I år bjöd vi på lunch och i samband med det 
fick vi en stor check.

Hälsostudion ger våra medlemmar möjlighet att 
träna fritt i deras lokaler för en mindre summa som 
huset står för. Medlemmar som kanske inte haft råd 

att skaffa eget gymkort ges möjligheten att träna till-
sammans. 

Memil stöttade oss i vårt cykelprojekt genom att ge 
oss bra pris på cyklar och utrustning. Det gav oss möj-
lighet att bjuda in fler i projektet än vad vi hade trott 
var möjligt.

Skummeslövs golv och färg hjälpte oss hitta rätt 
material till ett rabatterat pris när vi renoverade entré 
och matsal.

Hallandsåsens växtbutik gav oss många tips och 
hjälp när vi skulle börja odla i vårt växthus. Vi fick 
även ett presentkort för att hjälpa oss komma igång.

Lions påminner oss om att ansöka om deras fond där 
medlemmar ges möjlighet att få tag på glasögon, klä-
der och busskort.   

För oss är alla bidrag och gåvor ovärderliga och vi 
tackar alla som på något vis skänkt oss en tanke!

Bidrag & Gåvor
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Personalgruppen  
Vi gick in i 2019 med en personalgrupp bestående av 
sex personer varav Christoffer var pappaledig en för-
middag och en eftermiddag i veckan och Bengt som 
var anställd på 50%. Rebecka var föräldraledig på 
100% från januari fram till juli och övergick sedan till 
att vara tjänstledig året ut. Då Socialstyrelsen ökade 
sitt bidrag till vårt Fontänhus valde vi att anställa två 
personer till.

Johanna anställdes i april och skulle ansvara för Vägar 
ut då hon tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen och 
hade kunskaper inom området. Hanna anställdes i slu-
tet av april och arbetade tillsammans med Ludwig i 
team 1 till att börja med.

När vi ser tillbaka på vår personalgrupp förra året så 
har vi känt en styrka. Vi har ställt upp för varandra när 
det har funnits behov, till exempel när någon behövt 
vabba, semester eller liknande. Johanna slutade i sep-
tember. Då John varit vikarie sedan Johanna slutade 
och hade kunskap om rutinerna och kände medlem-
marna anställdes han. Huset behövde inte gå igenom 
en till rekryteringsprocess och bara en månad efter att 
Johanna slutade så skrev John på sin fasta anställning.

Av hälsoskäl valde vår klubbhuschef att säga upp sig i 
slutet av november. Det resulterade i en del oro i huset 
men eftersom styrelsen valde att fokusera på att omor-
ganisera inom personalgruppen istället för att starta en 
rekryteringsprocess skapades ett lugn i huset relativt 
snabbt. Ulf gick in som Tillförordnad verksamhets-
chef i november och december men agerade fortsatt 
som handledare.

Fokus i vår personalgrupp ligger alltid på att skapa en 
trygghet för våra medlemmar. Att följa med på möten 
utanför huset ser inte vi som en belastning utan en 
självklarhet. Då vi har satsat på att låta alla handle-
dare lära sig hur alla team fungerar har vi inte blivit 
sårbara när någon varit iväg på annat. Det ser vi som 
en styrka.

Styrelsen 
En naturlig omsättning i styrelsen har skett. Vi har fått 
in två nya ordinarie styrelsemedlemmar. 

Vi har som vanligt två möten som vi kallar arbets-
utskott innan varje styrelsemöte, där vi, klubbhuschef, 
ordförande och de två medlemsrepresentanterna sät-
ter ihop dagordning och bilagor inför styrelsemötena.

Anställda
• Nina Bursell Verksamhetschef 100% 

2019-01-01 – 2019-11-30

• Ulf Strömblad Handledare 100% 
2019-01-01 – 2019-11-30   

• Ulf Strömblad TF Verksamhetschef  100% 
2019-12-01 – 2019-12-31 

• Christoffer Rist Handledare 100% 
2019-01-01 – 2019-12-31

• Ludwig Bratt Handledare 100% 
2019-01-01 – 2019-12-31

• Bengt Johansson Handledare 50% 
2019-01-01 – 2019-12-31 

• Johanna Lindell  Handledare 100% 
2019-04-01 - 2019-09-06

• Hanna Vöcks  Handledare 100% 
2019-04-29 – 2019-12-31 

• John Slattery Handledare 100% 
2019-10-14 – 2019-12-31 

• Rebecka Lindvall Föräldraledig 100% 
2019-01-01 – 2019-07-08 

• Rebecka Lindvall Tjänstledig 100% 
2019-07-09 – 2019-12-31

Styrelsens sammansättning 
2019-12-31

• Mads Gjerdrum Ordförande Ordinarie

• Marie Havemore  Ordinarie

• Emelie Fischer Ordinarie

• Rolf Lovén Ordinarie

• Kristina Olofsson Ordinarie

• Sonny Rosén Ordinarie

Avgående styrelsemedlemmar under året

• Irma Nilsson

• Per Arne Håkansson 

• Martin Märgelbrink 

• Nils Ola Stormoen

Medlemsrepresentanter 
• Oliver Wilhelmsson 

• Sara Andersson

Bidrag & Gåvor Anställda & Styrelse
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Stiftelsen Båstadsfontänen
Org nr 839400-9545

Årsbokslut för räkenskapsåret 2019

Stiftelsen Båstadsfontänen avger följande årsbokslut.

Innehåll Sida

- resultaträkning 2
- balansräkning 3

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

2(5)

Resultaträkning 2019 2018

Stiftelsens intäkter 4 811 255 4 166 641

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 171 749 -1 170 975
Personalkostnader -3 275 369 -2 667 524
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -51 356 -51 356

Summa rörelsens kostnader -4 498 474 -3 889 855

Rörelseresultat 312 781 276 786

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -107

Summa resultat från finansiella poster -8 -107

Resultat efter finansiella poster 312 773 276 679

Bokslutsdispositioner 7 199 -11 726

Årets vinst 319 972 264 953
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Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

3(5)

Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 123 064 174 420

Summa anläggningstillgångar 123 064 174 420

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 77 049 102 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 236 757 207 983

313 806 310 651

Kassa och bank 1 536 469 1 120 375

Summa omsättningstillgångar 1 850 275 1 431 026

Summa tillgångar 1 973 339 1 605 446

Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

4(5)

Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Stiftelsekapital 783 748 518 795
Årets vinst 319 972 264 953

Summa eget kapital 1 103 720 783 748

Obeskattade reserver 20 030 27 229

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 266 185 831
Aktuella skatteskulder 50 829 50 095
Övriga kortfristiga skulder 104 894 38 199
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 684 600 520 344

Summa kortfristiga skulder 849 589 794 469

Summa eget kapital och skulder 1 973 339 1 605 446
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ETT STORT TACK 
TILL ER SOM HAR 

STÖTTAT OSS 2019 
ERT STÖD BETYDER SÅ 

MYCKET!

ETT STORT TACK TILL DE FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM STÖDER VÅR VERKSAMHET!

Vill du stötta vårt fortsatta arbete?  
Genom ert bidrag har vi möjlighet att fortsätta vår verksamhet - att hjälpa 
människor att rehabiliteras tillbaka till ett liv med bättre hälsa och större menings-
fullhet. 

För att stödja vår verksamhet kan ni antingen swisha eller sätta in pengar på vårt 
bankgiro. Viktigt att ni skriver namn och adress om ni vill få vår tidning hemskickad 
och om ni vill ha ert namn publicerat i denna. Om ni inte fyllt i vår GDPR blankett går 
det bra att maila in ert godkännande och vilka uppgifter ni vill ska finnas med i vårt 
register. Maila till info@fhb.nu

Bankgiro  5958-4789

Swish   123 001 951 3 

Privatperson  300 kr 
Företag   1000 kr

Vi mottager så klart tacksamt även andra belopp.



Tack för ett 
fantastiskt år!

Vi ser fram 
emot 2020
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Ekonomirapport januari-maj 2020 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

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

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

April +17,0 +7,3 -9,7 

Maj +17,0 +12,1 -4,9 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+12,1 (+7,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -4,9 mkr. Bortser vi från engångsposterna exploa-
teringsintäkter och investeringsbidrag, så landar vi på 
ett negativt prognostiserat resultat på -10,3 
(-13,4) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -34,1 (-33,5) mkr. Detta är i 

paritet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom indi-
vid och familj med -18,6 mkr, inom vård och omsorg 
med -16,2 mkr, inom boendepeng med -4,4 mkr samt 
inom barn och skola ram med -2,2 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +12,1 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommu-
nen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag samt investeringarna täcks 
inte 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 -4,9 (-9,7) 
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 
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KS - individ och familj, sociala utskottet

MN - myndighetsnämnd

MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad

UN - utbildningsnämnd

UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn

UN - barn och skola ram

UN - BS resultatenheter
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Kommunfullmäktige +0,1 (+0,1) 
KF – Kommunfullmäktige +0,1 (+0,1)  
Prognostiserar positiv avvikelse mot budget, anled-
ningen är minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Kommunstyrelse –18,1 (-19,5) 
KS – Kommunledningskontor +0,3 (+0,5)  
Kommunledningskontoret prognostiserar positiv avvi-
kelse mot budget, det beror på vakanta tjänster och 
förändring i sysselsättningsgrad i personalbeman-
ningen. Det tillämpas även återhållsamhet av kostna-
derna i verksamheterna. 

KS – Teknik och service +0,0 (+0,0)  
Teknik och service under KS prognostiserar ingen bud-
getavvikelse på helheten. 

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 avvi-
kelse -0,6 mkr. Vårdboendet Haga park har inte öppnat 
så många platser som tidigare aviserat, vilket medför 
en minskad intäkt för BKR (-70 tkr). 

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddningstjänst 
och BKR senareläggs. Detta tillsammans med tjänstle-
dighet och sjukskrivning av personal inom tekniska 
kontoret medför en prognostiserad avvikelse om 
+1,1 mkr. 

KS – Bildning och arbete +0,2 (-0,4)  
Verksamhetsövergripande för bildning och arbete finns 
dubbla kostnader gällande tjänsten som verksamhets-
chef från 1 mars 2020. Förbättringen sedan föregående 
prognos motsvarar de åtgärder som planeras för att 
uppfylla besparingskravet 1 procent. Det är främst 
olika projekt som avbrutits i samband med covid-19 
pandemin och varit finansierade av balansmedel. 

 

KS – individ och familj -18,6 (-19,5)  
Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse på -18,6 mkr. Den största anled-
ningen är placeringar som befaras ha en negativ avvi-
kelse på -16,4 mkr. Avvikelsen beror främst på att an-
talet placeringar ökade kraftigt under andra halvåret 
2019. Prognosen är beräknad utifrån de placeringar 
som är aktuella och som kommer att få helårseffekt 
2020 såvida det inte är meddelat att placeringen ska 
ändras. Det finns inte med i prognosen att det kan till-
komma ytterligare placeringar. De största avvikel-
serna -6,0 mkr finns hos vuxna med missbruk eller 
skyddsbehov, -6,0 mkr HVB placeringar samt -2,7 mkr 
då antal familjehem, både egna men även arvoderade 
familjehem, har ökat kraftigt. Under perioden sedan 
mars månad har flera kostsamma, främst konsulent-
stödda, familjehem avslutats med nya lösningar på 
hemmaplan. 

Individ och familjenheten har under hösten 2019 och 
våren 2020 varit granskade av både revision och IVO 
och under perioden har en konsult haft i uppdrag att 
stötta verksamheten. Enheten har under denna turbu-
lenta period haft mycket hård arbetsbelastning, arbets-
miljöutredningar med dubbla personalkostnader samt 
kostnader för avgångsvederlag för den personal på nu-
mera avvecklade boendet SKUTAN som det ej fanns 
nya anställningar till inom kommunen. Sammantaget 
beräknas en negativ avvikelse för personalkostnader 
och konsulter på -1,8 mkr. Verksamheten arbetar vi-
dare på att fortsätta anpassa organisationen och kost-
naderna utifrån att schablonintäkter från Migrations-
verket minskar även under år 2020. 

En stor osäkerhetsfaktor är dessutom hur pandemin 
covid-19 kommer påverka enhetens arbetsbelastning. 
Totalt visar prognosen för ekonomiskt bistånd en nega-
tiv avvikelse motsvarande ca -1,3 mkr. 

Myndighetsnämnd -0,4 (-0,6) 
MN  – Teknik och service -0,1 (-0,1)  
Myndighetsnämnden prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -130 tkr, avseende tillsyn under första halv-
året 2020 då tjänst för Brandinspektör, som utför till-
syn, ej varit tillsatt. Ny tillsynsplan tas fram för att 
minska den negativa avvikelsen. 
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MN  – Samhällsbyggnad -0,3 (-0,5)  
Prognostiserad avvikelse beror på minskade intäkter 
och ökade kostnader för smittskyddstillsyn av restau-
ranger med mera. Faktureringen av årliga avgifter har 
blivit försenad och avloppstillsynen har inte kunnat ut-
föras som planerat. 

Utbildningsnämnd +1,7 (-0,8) 
UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +2,1 (+1,6) 
Besparingskravet 1 procent minskade den interna 
skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från 
maj månad. 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. Ny befolkningspro-
gnos visar att även höstterminen kommer vara färre 
barn än budgeterat. Avvikelse finns mellan egen regi, 
annan kommun och fristående regi. Översyn pågår med 
skolpeng per skolform. 

UN – Skolpeng gymnasium +1,8 (+1,0) 
Prognosen visar i nuläget en positiv avvikelse som 
framförallt beror på färre elever på Akademi Båstad 
under vårterminen samt att antal elever i nuläget inte 
uppfyller befolkningsprognosen för åldersgruppen. Ny 
befolkningsprognos visar att även höstterminen kom-
mer vara färre elever än budgeterat. Översyn pågår 
med skolpeng per skolform. Snittkostnaden i egen regi 
ökar och förväntas bli högre än budgeterat, detta med 
anledning av att andelen som går introduktionspro-
gram har ökat samtidigt som färre elever väljer att stu-
dera på ekonomi-, samhällsvetenskapliga och naturve-
tenskapliga programmet. Andelen elever som väljer att 
studera i annan kommun och fristående verksamhet 
har också ökat jämfört med samma period i fjor vilket 
medför en högre kostnad per elev. 

UN – Barn och skola ram -2,2 (-2,3) 
Avvikelsen beror främst på ofinansierade kostnader för 
moduler -1,6 mkr. Ett exempel är vid avvecklandet av 
Lyan fanns 115 elever på Östra Karup skola. I dagsläget 
finns 175 elever vilket gör att det i nuläget inte är 
lämpligt att plocka bort moduler. Inför budget 2020 
fick barn och skola en besparing på drygt 3 mkr. Trots 
intensivt arbete återstår dels att minska ytterligare ca 
30 procent tjänst central administration samt minsk-

ningen av personal inom SvA och modersmålsunder-
visning kommer verkställas inför ht 2020. Den progno-
sticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation 
är samma som hösten 2019 men också att intäkterna 
från Migrationsverket är lägre än tidigare. 

Vård och omsorgsnämnd -17,3 (-12,6) 
VN – Hemvårdspeng +3,3 (+1,6) 
Efterfrågan på hemvård påverkas kraftigt av covid-19 
och de utförda timmarna sjönk med över 8 procent på 
bara två månader. Samtidigt ger även öppnandet av 
Haga Park en effekt då vårdtagare som är beviljade sär-
skilt boende nu succesivt har kunnat börja flytta in. 
Mottagningsteamet har ett stort procentuellt tapp av 
timmar både jämfört med budget och jämfört med fö-
regående år till följd av effekterna från covid-19 då an-
talet elektiva operationer kraftigt har minskat under 
våren (enligt SKRs ekonomirapport, maj 2020). 

VN – Boendepeng -4,4 (-3,8) 
Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	‐5,0	
Neddragningen av antalet köpta korttidsplatser har 
inte kunnat genomföras i den takt som verksamheten 
tidigare planerat för till följd av covid-19. Korttidsav-
delningen arbetar fortfarande endast med enkelrum 
för att minska risken för smittspridning. Nuvarande 
prognos baserar sig på att vi kan avsluta pågående 
korttidsplatser till efter sommaren. 

Övrig	boendepeng	+0,6	
Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade 
platser från den 1 maj ger en avvikelse mot budget för 
boendepeng. Detta uppvägs dels av att beläggningsgra-
den har sjunkit något för våra övriga boenden, men 
också av att utförarna har haft färre demensplatser än 
budgeterat vilket ger en lägre ersättning. 

VN – Vård och omsorg -16,2 (-10,5) 
Utförare	inom	hemvård	‐4,3	(‐1,4)	
Den stora nedgången i efterfrågan av hemvårdstimmar 
de senaste två månaderna har fått stort genomslag för 
utförarna inom hemvård. Samtidigt har verksamheten 
begränsade möjligheter att dra ner på bemanningen, 
såväl utifrån att det är svårt att ställa om storleken på 
personalgruppen på kort sikt som att bemanningen 
kräver en viss beredskap till följd av covid-19. Det är 
också svårt att låna ut personal mellan grupperna med 
tanke på vårt ansvar att försöka minska risken för  
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smittspridning. Mottagningsteamet har övergått till att 
vara ett covid-19 team i samband med att en smittad 
person konstaterades inom hemvården. Nuvarande 
prognos är baserad på att mottagningsteamet är pausat 
tills vidare, det vill säga att nuvarande negativa avvi-
kelse förväntas hålla året ut. 

Utförare	inom	boende	‐6,2	(‐4,5)	
Utförarna inom särskilt boende har stora utmaningar 
under 2020. Öppnandet av Haga Park och stängningen 
av Ängagården genererar merkostnader under året. 
Skogsliden har utmaning med extraordinär vårdtyngd, 
där det finns ett ärende som utreds tillsammans med 
bland annat läkare och demensteamet. Korttidsavdel-
ningen har under våren till största del bedrivit verk-
samheten i enkelrum för att minska risken för smitt-
spridning. Bemanningen har dragits ner i så stor ut-
sträckning som det är möjligt utifrån nuvarande förut-
sättningar. 

Centralt	+1,3	(+1,7)	
Statsbidrag för att minska ensamhet bland äldre har re-
kvirerats, vilket innebär ett tillskott på +1,3 mkr för 
2020. Beräknade extraordinära kostnader för covid-19 
är ca 0,9 mkr för skyddsmaterial och 0,3 mkr för extra-
personal avseende bemanningsenhet och sömmerskor 
till skyddsrockar. Bidraget till kommunen om sänkt ar-
betsgivaravgift för 30 anställda genererar ett bidrag på 
ca 625 tkr som tillfaller Vård och omsorg i sin helhet. 

Myndighet	‐3,7	(‐3,6)	
Köpta	platser	inom	stöd	och	omsorg	‐3,5 
Under året har två placeringar kunnat avslutas och tas 
hem till egen regi. Kvarvarande negativa avvikelse be-
ror dock på att budgeten för närvarande omfattar be-
tydligt färre platser än hur behovet ser ut. 

Myndighetsenheten	‐0,2	
Myndighetsenheten behövde förstärka sin personal-
grupp tillfälligt i början av året för att implementera 
det nya vägledningsdokumentet, vilket inte var budge-
terat för och genererar en förväntad negativ avvikelse 
om -0,1 mkr. Vi ser också att vi har haft högre kostna-
der än budgeterat under 2019 för sjuklöner som åter-
söks av externa utförare inom personlig assistans vil-
ket ger en förväntad negativ avvikelse om -0,1 mkr. Ett 
arbete med att strukturera upp underlagen för utbetal-

ning av sjuklöner har påbörjats av verksamheten, vil-
ket förväntas kunna reducera kostnaden något under 
året och är även inarbetat i prognosen. 

Stöd	och	omsorg	‐0,5	(‐0,5)	
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. Avslut av 
kontaktpersoner enligt det nya vägledningsdokumen-
tet har ej hunnit ske enligt plan till följd av ökad arbets-
belastning i samband med covid-19. 

HSL	‐2,8	(‐2,2)	
Sjuksköterskor	‐1,8	
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. Vissa åtgärder 
är redan genomförda, dock är sommarbemanningen 
inte helt löst ännu vilket kan innebära behov av be-
manningssköterskor i viss utsträckning. 

Rehab	‐0,4	
Den ökade medlemsavgiften till medelpunkten har inte 
fullt ut kunnat arbetas hem trots en viss utökad budget 
till 2020. Verksamheten förväntas kunna arbeta hem ca 
30 procent av kostnadsökningen under 2020. 

Covid‐19	team	‐0,6	
Mottaningsteamet övergick den 18 maj till att bli ett co-
vid-19 team då kommunen fick sin första konstaterade 
smitta inom hemvården. I skrivande stund kommer 
teamet att vara bemannat under maj-september och 
kommer att förstärka den ordinarie hemvårdsorgani-
sationen när de inte har några vårdtagare med konsta-
terad smitta. 

Verksamhetsövergripande	äldreomsorg	‐0,1	(‐0,1)	
Kostnader för lokaler beräknas bli -0,1 mkr högre än 
budgeterade till följd av påbörjad översyn av lokalerna 
för en av våra gruppbostäder. 
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Kommunrevision -0,1 (-0,1) 
Det prognostiserade underskottet beror på den genom-
förda djupgranskningen av individ- och familjeomsor-
gen. 

Finansiering +29,2 (+23,8) 
Den prognostiserade avvikelsen på +29,2 mkr beror till 
störst del på prognostiserade exploateringsintäkter om 
15 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är såle-
des engångsintäkter. Del av de investeringsbidrag för 
bryggor som färdigställs under 2019 och 2020 samt för 
Köpmansgatan kommer att tillfalla driften under 2020 
vilket ger en positiv avvikelse om +7 mkr.  

Riksdagen och regering har aviserat om ökat statsbi-
drag till kommuner och regioner samt för kostnader 
kopplat till corona. Totalt för Båstads kommun innebär 
det ca 35 mkr. Dock sjunker skatteprognoserna i sam-
band med den pågående pandemin varför ca 27,4 mkr 
av ökningen redan raderats. Utöver detta så hade kom-
munen redan tagit hänsyn till ökade skatteintäkter och 
satt av 2,4 mkr till utökning för individ och familj. Med 
hänsyn till beslut i krisledningsnämnden om tillfälliga 
åtgärder, sätts prognosen för skatteintäkterna till 
+3,7 mkr. Detta är dock en högst osäker prognos som 
bygger på SKRs scenario som kan bedömas vara något 
optimistiskt. Kostnader för köp av flygplats kommer att 
påverka resultatet negativt men tas först med i pro-
gnos när beslut är fattat i kommunfullmäktige. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre än bud-
geterat vilket ger en positiv avvikelse om +2,6 mkr. Öv-
riga finansiella poster prognostiserar en avvikelse på 
+0,4 mkr. 

Investeringar +34,2 (-5,8) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +1,5 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 

på +1,5 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno-
stiseras ge en positiv avvikelse på +31,2 mkr. 

KS - Teknik och service +34,2 (-6,1) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-
ring till statlig infrastruktur +3,0 (+1,1) 
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. 

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan be-
döms underskrida budget tack vare att NSVA:s andel är 
högre än beräknat samt väldigt lite oförutsedda kost-
nader. Totalt prognostiseras en positiv avvikelse på 
1,5 mkr mot budget. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +31,2 (-7,2) 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr. 

Avvikelsen avser främst investeringar i samband med 
anslutning av Sydvatten, då tidsplanen för genomföran-
det är förskjuten, +11,9 mkr, samt en positiv avvikelse 
för anslutningskostnad +16,0 mkr, som också senare-
läggs. 

Befolkning 
Den 31 maj uppgick antalet invånare till 15 262 vilket 
är en ökning med 134 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-maj 2019 är 
en ökning med 54 personer till 15 002. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +157 samt ett negativt födelsenetto 
på -23. Det flyttade ut 360 personer och 517 flyttade in 
och det föddes 53 barn och 76 personer avled. Uppgif-
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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Datum: 2020-06-15 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 2020-03-01 - 2020-04-30. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000081/2020 – 903 
 
 

Extra sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Extra sammanträde med vård- och omsorgsnämnden äger rum måndagen den 24 augusti 2020 
kl. 13.00 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens nästa ordinarie sammanträde 2020 är den 28 september.  
Nämnden skulle behöva sammanträda innan dess för att bland annat diskutera kommande  
års budget. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgschefen 
Kommunkansliet 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Vård- och omsorgschefen 
 
 


