
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	28	september	2020.	

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

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:
	

•	Nya	kommundirektören	Charlotte	Rosenlund	Sjövall	
presenterar	sig	
•	Uppdaterad	information	om	coronapandemin	(covid‐19)	
•	Rutin	för	avvikelserapportering/åtgärder	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	
•	Information	om	sammanställning	av	extra	kostnader	för	covid‐19	
•	Statsbidrag	2020/2021	
•	MAS	och	SAS	informerar	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐augusti	2020	samt
utökat	uppföljningsnyckeltal	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

5. Budget‐	och	verksamhetsuppföljning	tertial	2	‐ Vård	och	
omsorg	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

6. Uppföljning	av	åtgärdsplan	för	en	ekonomi	i	balans	2020 Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

7. Beslutslogg	 ‐‐	 ‐‐

8. Delgivningar	 ‐‐	 ‐‐

9. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐‐	 ‐‐
	

			Båstad	den	21	september	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-09-21 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 
 
2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 2 oktober 2020 kl. 11.00 på kommunkansliet.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden.  
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar vid varje  
sammanträde.  
 
I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare men som 
inte behöver justera det aktuella protokollet blir istället föreslagen till ordinarie  
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-21 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: 2020-09-21 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: 
 
• Nya kommundirektören Charlotte Rosenlund Sjövall presenterar sig. 
 
• Uppdaterad information om coronapandemin (covid-19). 
 
• Rutin för avvikelserapportering/åtgärder. 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende. 
 
• Information om sammanställning av extra kostnader för covid-19. 
 
• Statsbidrag 2020/2021. 
 
• MAS och SAS informerar. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-09-21 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-augusti 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 
 
 
 



Ekonomisk uppföljning
januari – augusti 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-09-28



Ekonomisk månadsrapport

 Januari - augusti 2020

Vård- och omsorgsnämnden

 Januari - augusti 2020 Helår 2020 Förändring Föregående

RESULTATRAPPORT, TKR Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse  av prognos prognos

HEMVÅRD -38 144 -37 465 -680 -56 390 -55 550 840 1 860 -1 020

 - varav hemvårdspeng -34 065 -37 593 3 529 -56 390 -51 140 5 250 1 950 3 300

 - varav utförare hemvård -4 079 129 -4 208 0 -4 410 -4 410 -90 -4 320

SÄRSKILT BOENDE -48 864 -41 981 -6 883 -64 667 -76 457 -11 790 -1 200 -10 590

 - varav boendepeng -40 185 -42 808 2 622 -64 667 -61 587 3 080 2 480 600

 - varav köpta korttidsplatser -4 236 0 -4 236 0 -6 500 -6 500 -1 500 -5 000

 - varav utförare boende -4 442 826 -5 268 0 -8 370 -8 370 -2 180 -6 190

RAM -93 153 -88 471 -4 682 -135 248 -143 998 -8 750 -3 060 -5 690

 - varav centralt -4 953 -4 214 -739 -6 421 -8 311 -1 890 -3 210 1 320

 - varav myndighetsenhet -10 177 -10 216 39 -15 428 -15 628 -200 0 -200

 - varav externa placeringar SoL -4 067 -1 867 -2 201 -2 800 -6 165 -3 365 135 -3 500

 - varav stöd och omsorg -27 723 -25 956 -1 767 -39 628 -41 128 -1 500 -1 035 -465

 - varav hälso- och sjukvård -25 510 -25 427 -83 -38 745 -40 580 -1 835 915 -2 750

 - varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -20 723 -20 791 68 -32 226 -32 186 40 135 -95

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -180 161 -167 917 -12 245 -256 305 -276 005 -19 700 -2 400 -17 300



• Kostnader kopplade till Covid-19 (-5,1 mkr)

– Mer realistiska prognoser för:
• Skyddsmaterial ytterligare -3,0 mkr (-4,3 mkr)

– samma som återsökt av Socialstyrelsen

• Covid-19 teamet ytterligare  -0,6 mkr (-1,2 mkr)

• Externa korttidsplatser ytterligare -1,5 mkr (-6,5 mkr)

• Åtgärdsplan för ekonomi i balans (+2,6 mkr)

• Nettoförsämring -2,4 mkr

Prognosförsämring -2,4 mkr beror på:



• Total prognosavvikelse -19,7 mkr

– varav Coronarelaterat -8,7 mkr

– Prognos exklusive Covid-19 -11,0 mkr

Prognosavvikelse per augusti



• Ansökt om ersättning för 11,8 mkr hos 
Socialstyrelsen den 31 augusti
o Av dessa tillhör 11,5 mkr vård och omsorg

• I ansökan har prognosen för merkostnader 
uppskattats till 19,3 mkr för 2020
o Av dessa beräknas 18,9 mkr tillhöra vård och 

omsorg

o Får ej fullt genomslag i prognosen till följd av att 
beställaren behåller budgeten för outförda timmar 
under året

Merkostnader till följd av Covid-19



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 
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Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat
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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: 2020-09-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000068/2020-700 
 

 
Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 - Vård och omsorg 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport avseende  
tertial 2 2020 för Vård och omsorg. 
  

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan för tertial 2 2020. 
 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av intern kontrollplan  
för tertial 2 2020. 
 

4. Beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis till Vård- och  
omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår fem delar: 

 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng  
2020-08 

 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020-08 
 Uppföljning av nämndsplan VN tertial 2 2020 
 Återrapportering intern kontrollplan VN tertial 2 2020 
 Ekonomisk månadsuppföljning VN 2020-08 

 

Aktuellt 
Av bilagda verksamhetsberättelser och uppföljning av nämndsplan framgår samlad uppföljning 
för vård- och omsorgsverksamheten. 
 

Ekonomi 
Verksamhetsområde Vård och omsorg prognostiserar ett underskott mot budget på -19,7 mkr. 
Detta är en försämring med -2,4 mkr jämfört med föregående prognos i maj. Förändringen 
beror på en justering av prognosen med -5,1 mkr för merkostnader kopplade till Coro-
napandemin. Samtidigt beslutade Vård- och omsorgsnämnden om en åtgärdsplan för ekonomi 
i balans 2020 den 24 augusti, vilket ger effekter på innevarande år med +2,6 mkr. 
 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse 
En åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 antogs av Vård- och omsorgsnämnden den 24  
augusti. Samtliga åtgärder med effekt under 2020 är verkställda, medan de med effekt 2021  
är påbörjade eller påbörjas under hösten 2020. Uppföljning av åtgärdsplanen redovisas i ett 
separat ärende på vård- och omsorgsnämnden vid varje sammanträde.  
 
 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling  
Kommunstyrelsen (delgivning) 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 2020-08 
Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020-08 
Uppföljning nämndsplan VN tertial 2 2020 
Återrapport intern kontrollplan VN tertial 2 2020 
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Hemvårds- och boendepeng

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -34 065 -56 390 -51 140 5 250 

Boendepeng -44 422 -64 667 -68 087 -3 420 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en bud-

get för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, vil-

ket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. Den 

största anledningen till detta är att behovet av 

hemvårdstimmar beräknades minska under året 

i samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 

utförda hemvårdstimmar har under andra tertia-

let varit 96 271 timmar, vilket är 4 281 timmar 

färre än budgeterat (-4,3 procent). Jämfört med 

samma period 2019 har antalet timmar minskat 

med 4 846 (-4,8 procent). Påverkan av corona-

pandemin märks i verksamheten både genom ett 

tapp av hemvårdstagare men också genom ett 

minskat inflöde av nya vård- och omsorgstagare 

som vill avvakta tills att pandemin är över. Dock 

ser trenden med fallande hemvårdstimmar ut att 

ha vänt i juli månad. Verksamheten förväntar sig 

en ökning av antalet ansökningar om hemtjänst 

under hösten/vintern utifrån ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 

andra tertialet varit 88 procent omsorg och ser-

vice, 1 procent mottagningsteam och 11 procent 

dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 

framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 

som har ökat medan timmarna för övriga två ka-

tegorier har minskat. Den största orsaken till 

detta är coronapandemin då exempelvis en del 

vårdtagare med hög vårdtyngd som skulle kunna 

beviljas särskilt boende under våren valde att bo 

kvar hemma, vilket krävt mer dubbelbemanning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 

1 392 timmar vilket är 31 procent färre timmar 

än budgeterat. Teamet övergick från och med maj 

månad till att bli ett covid-19 team, vilket inte har 

hanterats inom budgeten för hemvårdspeng och 

därmed har heller inga utförda timmar redovi-

sats.  

Boendepeng 

Beläggningsgraden på kommunens särskilda bo-

enden har under andra tertialet varit 99,9 pro-

cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-

cent. Öppnandet av Haga Park utgör en jämförel-

sestörande post då boendet sedan öppnandet 

haft en beläggningsgrad på i genomsnitt 

127,9 procent, medan budgeten endast är beräk-

nat tolv platser för samma period. Per den 1 sep-

tember är samtliga 24 boende på plan 1 inflyt-

tade. Övriga särskilda boenden har haft en ge-

nomsnittlig beläggningsgrad på 98,1 procent.  

För samtliga särskilda boenden så har Coro-

napandemin haft effekt på verksamheten, bland 

annat genom att nya inflyttningar har varit mer 

resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vård- 

och omsorgstagare har suttit i ”karantän” i 14 da-

gar på sitt rum för att minimera risken för smitt-

spridning. Det har också varit en högre andel som 

har tackat nej till erbjudande om särskilt boende 

under våren på grund av rådande besöksförbud, 

något som kunnat lösas på ett säkert sätt under 

sommaren genom besök utomhus och med hjälp 

av plexiglas. 

Beläggningen inom korttidsvården har varit 71,9 

procent vilket är en direkt effekt av coronapande-

min då verksamheten sedan våren främst har be-

drivits i enkelrum för att minska risken för smitt-

spridning. Behovet av att köpa externa korttids-

platser har därför varit fortsatt högt. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng  

Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 

5,3 mkr lägre än budget, till största del som en ef-

fekt av coronapandemin. Dels på grund av att det 

totala antalet utförda timmar under 2020 har fal-

lit kraftigt till följd av vikande efterfrågan, men 

även i kombination med att fördelningen mellan 

andelen utförda timmar har förändrats. Utförda 
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timmar med dubbelbemanning ersätts med lägre 

timpeng än timmar för såväl service som omsorg. 

I samband med att mottagningsteamet övergick 

till att bli ett covid-19 team samt att vård- och om-

sorgsnämnden i augusti beslutade om nedlägg-

ning av teamet så innebär detta en besparing på 

1,9 mkr, detta inklusive något ökade timmar för 

mottagning av vård- och omsorgstagare från 

sjukhusen hos de ordinarie hemvårdsgrupperna. 

Den förväntade avvikelsen mot budget för utfö-

rarsidan av mottagningsteamet uppgår till -0,7 

mkr jämfört med budget. Totalt överskott för 

2020 uppgår därmed till 1,2 mkr jämfört med 

budget. 

Boendepeng 

Hemtagning av vård- och omsorgstagare på ex-

terna korttidsplatser har inte kunnat göras som 

planerat under våren till följd av coronapande-

min. Korttidsenheten räknar nu med beläggning 

av enkelrum året ut, vilket innebär ett ökat behov 

av externa korttidsplatser. Prognosen för detta är 

i dagsläget satt till -6,5 mkr. Beslutet om att Skog-

sliden i framtiden enbart kommer att erbjuda de-

mensplatser kommer på sikt att innebära fler le-

diga platser på korttidsenheten, vilket också 

minskar behovet av externa korttidsplatser. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 

inte med att kunna hålla den budgeterade belägg-

ningsgraden vilket också är en effekt av coro-

napandemin då bland annat fler nya vårdtagare 

som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en längre 

period utan beläggning jämfört med tidigare. Ti-

digare under året när prognosen lades för Haga 

Park så beräknades inflyttningen kunna ske i be-

tydligt högre takt än vad som har varit möjligt un-

der sommaren. Det totala överskottet jämfört 

med budget för boendepeng till interna utförare 

beräknas uppgå till 3,1 mkr. 

 

 

 

 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -101 675 -135 248 -156 778 -21 530 

Centralt -4 953 -6 421 -8 311 -1 890 

Myndighetsenhet -14 244 -18 228 -21 793 -3 565 

Stöd och omsorg -27 723 -39 628 -41 128 -1 500 

Hälso- och 

sjukvård -25 510 -38 745 -40 580 -1 835 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -20 723 -32 226 -32 186 40 

Summa -93 153 -135 248 -143 998 -8 750 

Resultatenheter     

Hemvård -4 079 0 -4 410 -4 410 

Vård- omsorgs- 

boende -4 442 0 -8 370 -8 370 

Summa -8 521 0 -12 780 -12 780 

INVESTERING -2 443 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Årets arbete har präglats av arbete för att mot-

verka och förhindra smittspridning av Covid-19. 

Under hela våren rådde stor osäkerhet om vad 

som var sannolika scenarier, initialt var det stor 

brist på skyddsmaterial och brist på vägledningar. 

Läget bedöms nu mer stabiliserat. Verksamheten 

har goda rutiner och beredskap för att både mot-

verka smittspridning men också för att omhän-

derta och ge god vård och omsorg i de fall vård och 

omsorgstagare drabbas av Covid-19.  Till och med 

augusti var en särskild korttidsverksamhet i drift 

för att kunna ta emot smittade i behov av denna 

vårdform. Den verksamheten är nu avvecklad. 

Äldreomsorg  

Under maj månad öppnade Haga Park och per den 

1 september var hela första våningen fylld, totalt 

24 platser.  Inflyttningen försvårades och fördröj-

des på grund av pandemin. Skogsliden kommer 

succesivt att omvandlas till att enbart erbjuda de-

mensplatser. Särskilda boenden har sedan pande-

min utbrott haft besöksförbud på boendena. Un-

der våren möjliggjordes säkra besök utomhus 

med hjälp av plexiglas.  

Korttidsverksamheten har även den begränsats 

till följd av pandemin. För att undvika risk för 

smittspridning har såväl viss isolering varit nöd-

vändig liksom att det inte varit möjligt att belägga 

med mer än en person på varje rum.  

Hemvården har haft stora utmaningar till följd av 

minskad efterfrågan av hemtjänst. Även detta be-

döms bero på pandemin. Det har funnits en god 

samverkan mellan enheter för att gemensamt ta 

ansvar för bemanning. När någon enhet behövt 

personal har andra enheter lånat ut. 

Växelvård och dagverksamhet har pausats för att 

motverka risk för smittspridning. Konsekven-

serna blir dock alltmer allvarliga för berörda fa-

miljer som har stort behov av avlastning. Viss upp-

start av verksamheterna har skett och kommer 

under hösten att ytterligare öka i omfattning.   

Myndighetsenheten  

Till följd av de utmaningar pandemin medfört har 

externa köp av korttidsplatser inte kunnat avveck-

las på det sätt som varit planerat. Det är fortsatta 

behov av externa köp till följd av färre korttids-

platser i egen regi samt en kösituation till demens-

boende.  

Inflödet av patienter från slutenvården har varit 

lägre än tidigare i år. Orsaken är pandemin.  

Rehabilitering  

Rehab har tagit fram en webbaserad utbildning för 

omvårdnadspersonal avseende förflyttningstek-

nik. Webbutbildningen tillsammans med individu-

ellt utformat stöd har fungerat väl. Under hösten 

planeras för återupptagande av utbildningarna.  

Även inom rehab har det varit en mindre efterfrå-

gan. Vi ser dock en viss återgång till normalsituat-

ion efter sommaren.  

Rehab har förberett och skaffat sig goda kun-

skaper för att ge bra rehabinsatser vid eftervård 

av Covid-19 sjuka. Behovet har dock varit mindre 

än vad som förväntades under våren.     

Hälso- och sjukvård 

Belastningen på sjuksköterskorna har varit hög. 

Detta i kombination med färre tjänster och högre 

sjukfrånvaro har varit en utmaning. Engagerade 
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medarbetare har tagit stort ansvar och säkrat en 

god vård för vård- och omsorgstagarna. Under se-

mesterperioderna har en HSL-undersköterska 

knutits till sjuksköterskeorganisationen, vilket va-

rit en stor tillgång. För att klara sommaren har ett 

särskilt avtal med egen personal varit en tillgång 

och inneburit att vi inte behövt kontraktera sjuk-

sköterskor från bemanningsföretag.   

Stöd och omsorg  

Daglig verksamhet har uppmärksammats för sina 

insatser med att tillverka visir till vård och om-

sorg. Tillverkningen uppmärksammades såväl lo-

kalt som i media. Inte minst var tillverkningen 

uppskattad i vår egen organisation. 

Arbetet med att motverka psykisk ohälsa har fort-

satt genom bland annat en handlingsplan håller på 

att tas fram för att motverka suicid. Arbetet kan 

bedrivas genom att en psykiatrisamordnare är 

projektanställd, vilken finansieras genom  statliga 

medel.   

Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 

har verkställts.  

Inom stöd och omsorg finns för närvarande två le-

diga lägenheter i bostad med särskild service, den 

sedan april månad och per den 1 september. Utö-

ver detta har en lägenhet i gruppbostad blivit ledig 

från och med den 1 juli. Verksamheten har i sam-

band med detta sett över bemanningen på respek-

tive boende. En av lägenheterna är åter uthyrd. 

Stöd och omsorg har varit ansvariga för en tillfällig 

bemanningsenhet under våren i syfte att säkra be-

manning i en osäker situation. Stöd och omsorg är  

också ansvariga för organisationen som tillskap-

ats för att hantera inköp och logistik rörande 

skyddsutrustning.  

Ekonomi 
Coronapandemin har haft stor påverkan på eko-

nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 

extra kostnader och statliga ersättningar men 

framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 

den ekonomiska utvecklingen under året. Progno-

sen har försämrats med -2,4 mkr för verksamhets-

området, varav -5,1 mkr är relaterat till merkost-

nader för Covid-19 och 2,6 mkr är effekter av 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om åtgärder 

för ekonomi i balans 2020. Per den 31 augusti läm-

nades kommunens ansökan in till Socialstyrelsen 

om ersättning för merkostnader till följd av covid-

19, vilken uppgick till 11,8 mkr för året hittills. Av 

dessa ingår 11,5 mkr i resultatet för vård och om-

sorg. Socialstyrelsen har meddelat att beslut om 

fördelning av bidrag kommer att ske någon gång 

under hösten. Den ersättning som då eventuellt 

tillfaller Båstads kommun är för närvarande ej 

med i nuvarande prognos då osäkerheten kring 

ersättningens storlek är stor.  

Centralt 

Hantering och beställning av skyddsmaterial samt 

kostnaden för densamma har skötts centralt un-

der pandemin, vilket visat sig vara en framgångs-

faktor. Verksamheten har även med hjälp av ar-

betsmarknadsenheten anställt sömmerskor som 

sytt skyddsrockar under våren. Situationen kopp-

lat till skyddsutrustning bedöms vara stabil och 

verksamheten arbetar utifrån att ha en framför-

hållning och säkra upp behovet för 3-6 månader. 

Totalt sett beräknas kostnader för att köpa in 

skyddsmaterial uppgå till en kostnad om -4,3 mkr.  

Vård och omsorg har under året erhållit 2,6 mkr i 

riktade statsbidrag, varav det största på 1,3 mkr 

avser arbete för att motverka ensamhet bland 

äldre med demenssjukdom. Några av bidragen 

kan användas till befintlig verksamhet medan 

andra tittar verksamheten på vad de kan användas 

till. Verksamheten har också erhållit hela kommu-

nens reducerade kostnader för sänkt arbetsgivar-

avgift, vilket ger ett överskott om 0,6 mkr.  

Myndighet 

Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-

vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 

till följd av särskilda insatser för att färdigställa 

processer för enheten i början av året. 

Kostnaden för köpta platser inom stöd och om-

sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen är oföränd-

rad trots att en placering inom SoL äldre har till-

kommit under sommaren. Detta till följd av att 

kommunen erhållit återbetalning för en placering 

som under 2019 övergick till annan kommun.  

Stöd och omsorg  

Under sommaren har det varit tufft i vissa verk-

samheter, både inom personlig assistans och bo-

endeverksamheter, då det saknats personal och 
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vissa ärenden varit svårbemannade. Verksam-

heten har haft några långtidssjukskrivningar på 

ordinarie personal samt några sjukskrivning på 

sommarvikarier, vilket varit olyckligt och påver-

kat övertidsbehovet genom dyra lösningar. Ett av 

gruppboendena har sedan början av året fått för-

ändrat bemanningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt 

och har därmed ökat bemanningen. Med bäring på 

det nya inriktningsdokumentet som antogs i bör-

jan av året så skulle även kontaktpersoner reduce-

ras, vilket inte har kunnat reduceras i den takt som 

var tänkt till följd av Coronapandemin. Samman-

lagt har stöd och omsorg en avvikelse mot budget 

på -1,5 mkr. 

Hälso- och sjukvård 

Enheten för hälso- och sjukvård hade vi årets in-

gång en högre bemanning av sjuksköterskor än 

vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 

överanställningar under tidigare år. Under våren 

har ett antal vakanser uppstått vilket har förbätt-

rat kostnadsbilden något. Enheten har genom ett 

aktivt arbete med bemanningen kunnat halvera 

sitt förväntade underskott vid årets början, och re-

dovisar nu en förväntad avvikelse mot budget 

med -0,9 mkr. 

Enheten för rehabilitering fick i budgeten för 

2020 tillskott för att täcka den förhöjda medlems-

avgiften till hjälpmedelsleverantören Medelpunk-

ten med 0,3 mkr, vilket inte har gett full täckning 

för de ökade kostnaderna. Dock har prognosen 

förbättrats något till följd av fallande hemvårds-

timmar under våren, vilket har minskat behovet 

av hjälpmedel hittills i år. Enheten förväntas ge en 

negativ avvikelse om -0,2 mkr jämfört med bud-

get. 

Demensteamet beräknas gå med ett överskott 

mot budget om 0,5 mkr till följd av att ansvarig 

sjuksköterska varit chef över Covid-19 teamet 

samt på grund av inställda utbildningar under 

året. 

Covid-19 teamet aktiverades i maj i samband 

med den första smittade vård- och omsorgstaga-

ren i hemvården och har varit aktiverat sedan 

dess. Teamets kostnad beräknas för närvarande 

till -1,2 mkr till och med slutet av september då det 

är osäkert hur uppdraget kommer att se ut under 

hösten. 

Resultatenheter 

Särskilda boenden har under året haft en an-

strängd ekonomisk situation där översyn av be-

manningen har påbörjats inom några av enhet-

erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 

coronapandemin men är trots denna nödvändig 

för att få ihop bemanningen även vid hög sjukfrån-

varo. Ett utbrott av Covid-19 skedde på ett av kom-

munens boenden under augusti, vilket har genere-

rat merkostnader genom ökat behov av beman-

ning samt en del bemanningsundersköterskor. 

Dessa merkostnader kommer att sammanställas 

under september månad och prognosen kan där-

för komma att justeras ytterligare.  

Korttidsenheten har under andra tertialet haft en 

beläggningsgrad på 72 procent, att jämföra med 

budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. Detta 

är en direkt följd av coronapandemin, då verksam-

heten sedan i våras har bedrivits i enkelrum för att 

minska risken för smittspridning samt att växel-

vården tillfälligt har pausats. Verksamheten har 

arbetat aktivt med att göra motsvarande neddrag-

ningar på bemanningen vilket har gett effekt fram-

förallt sedan slutet av våren. Trots detta förväntas 

verksamheten göra en negativ avvikelse mot bud-

get på -3,0 mkr, varav -2,8 mkr utgörs av minskade 

intäkter. Försämringen av prognosen med -1,4 

mkr jämfört med föregående uppföljning beror 

främst på att enheten nu räknar med att bedriva 

verksamhet med enkelrumsbeläggning året ut. 

Hemvården har under våren haft ett kraftigt 

minskat inflöde och även i vissa fall avbeställning 

av timmar till följd av coronapandemin. Samtidigt 

har verksamheten varit försiktig med att dra ner 

på personal då det är oklart hur länge den mins-

kade efterfrågan håller i sig. Verksamheten arbe-

tar aktivt med sin bemanning men under svårför-

utsägbara förhållanden, då hemvårdstimmarna 

har vänt uppåt igen under sommaren. Förväntad 

avvikelse mot budget är för närvarande -2,3 mkr 

för de ordinarie hemvårdsgrupperna, där -2,2 mkr 

utgörs av fallande intäkter.  

Mottagningsteamet hade under våren ett kraftigt 

minskat inflöde av ärenden till följd av coro-

napandemin. Från och med maj månad övergick 

delar av teamet till att vara ett covid-19 team i 

samband med att kommunen fick sitt första ut-

brott av smittan inom hemvården. Vård- och om-

sorgsnämnden beslutade den 24 augusti om ned-
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läggning av teamet som en del av åtgärder för eko-

nomi i balans 2020. Detta genererar en positiv av-

vikelse mot budget i resultatet för hemvårds-

pengen hos beställaren. För utföraren mottag-

ningsteamet beräknas ett underskott mot budget 

på -0,7 mkr, till följd av en hastig nedgång i inflö-

det av vård- och omsorgstagare med behov inom 

mottagningsteamet, något som är ett direkt resul-

tat av coronapandemin. 

Investeringar 

Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 

av coronapandemin men i nuläget planerar verk-

samheten för att kunna genomföra dessa under 

hösten. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Åtgärdsplan antogs av Vård och omsorgsnämnden 

2020-08-24 § 63. Åtgärder är igångsatta som ska 

åstadkomma en budget i balans under 2021. Åt-

gärderna som beslutats är: 

 Avveckling av mottagningsteam 

 Minskning av hemvårds- och boende-

peng 

 Översyn schema och bemanning LSS 

 Avveckling av Citadellet och Ängahällan 

 Avveckling av verksamhet socialt inne-

håll 

 Minskat köp av externa korttidsplatser 

 Besparing utbildningsinsatser, mer web-

baserat upplägg 

 Översyn av rehabresurser 

 Avveckling av en bil 

Åtgärderna med effekt på innevarande år är  verk-

ställda och ger en positiv resultateffekt på 2,6 mkr. 

För åtgärderna som får effekt under 2021 finns 

särskilda  handlings- och tidplaner. En lägesrap-

port över samtliga åtgärder redovisas till vård- 

och omsorgsnämnden i separat tjänsteskrivelse 

på varje nämndsmöte.

 

 



Uppföljning T2
nämndsplan

vård- och omsorgsnämnden

torsdag den 17 september 2020



Förklaringar:

Senaste värde:      

Senaste värde som finns tillgänglig i KOLADA alternativt andra källor. Värdet i parentes avser näst 
senaste värde.

Trend:

Grön pil positiv trend oavsett pilens riktning

Gul pil oförändrad trend

Röd pil negativ trend

Kolumnen prognos:

 Rött – vi kommer inte uppnå målet

 Gult – vi är på god väg att uppnå målet

 Grönt – vi har uppnått/kommer att uppnå målet

Indikatorer på grå bottenfärg  följs upp av både KF och VN. Indikatorer på rosa bottenfärg är 
kompletterande nyckeltal för VN.

torsdag den 17 september 2020



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

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommun
er

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64(66)

59 60
2019 70

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 72 2019 76

Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62(65) 61 56 2019 66
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet – Nyckeltalen visas under mål 4 X X X X X X

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

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

med civilsamhället

Indikatorer

VN

Indikatorer

KF+VN



torsdag den 17 september 2020

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

Kommentar/Åtgärder:

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



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde 
alla
kommun
er

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna 
i Båstads kommun på kommunens verksamheter? 
SCB:s medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 50 2019 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel 
fråga via e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, 
(U00442) 85(59) 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK 
(U00413) 67 (61) 56 66 2019 62

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 88 2019 90
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet – Nyckeltalen visas under mål 4

x x x x x x

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

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

civilsamhället

Indikatorer

VN

Indikatorer

KF



torsdag den 17 september 2020

Mål 2:Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

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

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

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

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

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

Fortsätta enligt nämndsplanen



torsdag den 17 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85(89) 82 83 2019 85

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen

2223
(2505) 3 109 3 071 2018 2 200

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90(92) 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKR:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89(77) 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKR) 93(63) 83 80 2019 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-bemötande, 
andel nöjda (%) (U21504) 96(99) 97 98 2019 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel
(%) (U21505) 88(89) 86 89 2019 85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) (U21463) 85(89) 87 87 2019 85
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 
möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 16(15) 16 16 2019 14

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

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

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer

KF+VN

Indikatorer

VN



torsdag den 17 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste 
värden och 
trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
bemötande, andel nöjda (%) (U23520)

96(96)
94 96 2019 85

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-trygghet, 
andel (%) (U23521) 93(91) 89 89 2019 85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)(U23461) 88(85) 80 82 2019 85

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –
förtroende för personalen, andel (%) (U23480) 88(89) 85 86 2019 85
Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 
(U28525) 78(78) 83 83 2019 85
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de 
boende, andel (%) (U28112) 100(67) 82 78 2019 100
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga 
i personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens 
enhetsundersökning LSS (28121) 0(67) 61 63 2019 85

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

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer

VN



torsdag den 17 september 2020

Kommentar:
Vård och omsorg arbetar med delaktighet av den enskilde i sin genomförandeplan, när 
och hur insatserna ska ske.
Inom LSS verksamheter har det arbetats med delaktighet och hittat verktyg för att den 
enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom 
trycksår, nutrition, fall och munhälsa. 
Svårt att uppnå målet i personalkontinuitet på grund av coronapandemin då personal 
måste stanna hemma vid symtom.

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



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

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste 
värde och 
trend

Värde 
alla 
kommu
ner 

värde 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 
(U07801) Avfall Sverige
07514 560(562) 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) (U07514) 
Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
(U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,(43,8) 34,5 18,4 2019 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)     6,4 11,7 2018 9,7

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

• Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Indikatorer

KF+VN



torsdag den 17 september 2020

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

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

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

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



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde, näst
senast och 
trend

värde alla
kommuner

värde jmf 
med 
kommungru
pp/liknande
k.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
(U00200)egen undersökning

78(80) 79 78 2019 80

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

56(55) 75 65 2019 56

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

5,5(5,5) 6,5
6,7

2019 5,2

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12(13) 11 12 2019 10
Medarbetarengagemang(HME) hemtjänst äldreomsorg-
Totalindex

69 74 68 2019
Målvärde

saknas

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer

VN

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv

och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.
Plan:

• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.

• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens
behov.

• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef.
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning som krävs

för arbetsuppgiften.

Indikatorer

KF+VN



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde 
liknande
kommuner 
äldreomsorg
/LSS

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

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

78 75 75 2019
Målvärde

saknas

Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med 
funktionsnedsättning- Totalindex

81 78 82 2019
Målvärde

saknas

Sjukfrånvaro totalt, Vård och omsorg (%), egen mätning 
(Hypergene)

8,4% - - 2020-08
Målvärde

saknas

Personalomsättning Vård och omsorg, avgångna (%) egen 
mätning (Hypergene)

12,6% - - 2020-08
Målvärde

saknas

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer

VN

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 

och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.Plan:

• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.

• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens
behov.

• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef.
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning

som krävs för arbetsuppgiften.



torsdag den 17 september 2020

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

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

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats



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

torsdag den 17 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
alla
kommu
ner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättn
ing eller 
målvärde

Prognos:

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 (2) % 1,4 % 0 % 2019

2% 
(2,6%)

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt 
uppgå till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att 
uppnås under mandatperioden. 46(64 )% 66,9% 2019 50 %

Budgetavvikelse i % (vid T2 2020) -7(-5)% -- - 2020-08 0%

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Indikatorer

VN

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

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

Indikatorer

KF+VN



torsdag den 17 september 2020

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

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

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



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-09-15 Röd - avvikelser - risk föreliggerVård- och omsorgsnämnden
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Aktuellt 

resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Vård- och omsorg

1

Rutin för debitering av 

vård- och 

omsorgsavgifter

Kontroll mot utförd 

insats

Avgiftshand-

läggare

2 ggr/ år 

(mars och 

september)

20% av alla fakturor JA JA x

Kontroll utförd att vård- och 

omsorgstagare innehar en 

avgiftsberäkning är utförd under första 

kvartalet 2020. 20% på slutmässigt 

urvalda ärenden i A-Ö-lista 

2
Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Säkra åtgärder och 

årlig uppföljning
AC 1 gång/år Enligt rutin JA NEJ x x

Till följd av Coronapandemin har ett fåtal 

enheter inte hunnit med att genomföra 

kontrollmomentet. Planerat att utföras 

under hösten. Verksamheten 

återrapporterar även till tertial 3.

3

Medarbetarna har 

genomgått 

obligatoriska 

utbildningar

Redovisa 

sammanställning av 

årlig uppföljning

EC 2 ggr/år Sammanställning JA JA x x

Coronapandemin har begränast 

möjligheten att genomföra obligatoriska 

utbildningar enligt plan då flertalet varit 

fysiska utbildningar. En del utbildnignar 

har digitaliserats under året och 

genomförs nu enligt plan, medan andra 

som exempelvis hot- och våldutbildning 

och demensutbildning  kvarstår att se 

över ett kvalitetssäkrat upplägg inför 

hösten. Verksamheten återrapporterar 

även till tertial 3.

4

Kontroll av att 

verkställighet inte sker 

utan beslut

Kontroll i 

ärendesystem
SAS 2 ggr/år Stickprov JA JA x x



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-09-15 Röd - avvikelser - risk föreliggerVård- och omsorgsnämnden

Återrapportering
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Aktuellt 

resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

5

Utbetalning av 

ersättningar till 

förtroendevalda

Kontroll av att sökt 

ersättning 

överensstämmer med 

utbetald ersättning

Nämnd-

sekreterare
2 ggr/år

2 stickprov på sökt 

ersättning 

kontrolleras 2 

månader efter att 

den är inskickad till 

HR-servicecenter för 

utbetalning

JA JA x x

6 Expediering av beslut

Kontrollera att 

expediering av beslut 

har skett till rätt 

personer/organisatio

ner och i god tid

Nämnd-

sekreterare
2 ggr/år

2 stickprov på 

ärenden. Kontrollera 

i diariet att 

expediering har ägt 

rum till vem och när

JA JA x x
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Datum: 2020-09-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 
 
 

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och lägger den till  
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 antogs av Vård och omsorgsnämnden 2020-08-24 
§ 63. Åtgärder är igångsatta som ska åstadkomma en budget i balans under 2021. Nämnden 
beslutade om uppföljning av ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder vid varje samman-
träde samt att verksamheten ska rapportera risk- och konsekvensanalyser avseende kvalitets-
påverkan vid aktuella fall.  
 
Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet.  
Åtgärder har genom åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan 
nämnas att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts samt att översyn och 
åtstramning i vägledningsdokument samt neddragning av chefsbefattningar har gjorts. Trots 
vidtagna åtgärder har nämnden ett fortsatt underskott. Vård- och omsorgsnämnden antog med 
anledning av detta en åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020. 
 

Aktuellt 
Aktuell status på respektive åtgärd redovisas i bilaga. För närvarande inga avvikelser jämfört 
med beslutad åtgärdsplan. 
 

Ytterligare åtgärder 
Utöver beslutade åtgärder enligt bilaga tittar förvaltningen även på åtgärder inom följande 
områden:  
 

 Effekt av nytt Vägledningsdokument, vilket antogs i december månad 2019. Effekten  
av Coronapandemin gör det svårt att bedöma de ekonomiska effekterna under  

innevarande år. En viss minskning märks för närvarande inom antal bistånd  

och särskilt för matdistribution 

 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (innebär minskning av antalet platser på särskilda 
boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 

 Digital strategi – viktigt för en effektiv organisation och för att kunna möta de  
kommande demografiska utmaningarna 
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Christin Johansson, Vård och omsorg  

Vård- och omsorgschef 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020 



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020

Förslag på 
åtgärder

Åtgärder för att nå 
målen

Effekt 
2020

Helårseffekt 
2021 Status Kommentar

Besparing 1 st 
larmbil Redan vidtagit -50 -100 KLAR

Mottagnings-
teamet Beslut på VN 2020-08-24 -1 246 -2 646 Pågår

Omställning till att ordinarie hemvårdsgrupper ansvarar för mottagning pågår. 
Medarbetarna som är kvar arbetar i Covid-19 teamet september månad, hantering av 
dessa pågår. Besparing som rör rehabpersonal är verkställd genom att uppkommen 
vakans under hösten inom enheten återbesätts med personal som deltagit i 
mottagningstemet. Besparing av ssk hanteras i kontinuerling översyn av bemanningen 
inom enheten.

Minskat köp av 
korttidsvård

Coronarelaterade 
kostnader samt öppnat 
Haga Park i april -3 500 Påbörjad

Haga Park har öppnat och behovet av antal köpta korttidsplatser har fallit under sommaren. 
Effekt av Corona är svårbedömd men beräknas kvarstå under hela 2020.

Uppsägning 
Citadellet Redan vidtagit -390 KLAR Lokalen övertas av individ och familj per den 1 september

Utbildnings-
insatser Mer webbaserat -600 -400 KLAR

Till följd av Coronapandemin är de flesta utbildningar inställda eller så utförs de i digital 
form, vilket ofta är billigare. Effekten 2020 är inarbetad i prognosen, för 2021 pågår arbete 
med att se över vilka digitala lösningar som verksamheten ska använda sig av framåt

Stöd och omsorg
Översyn av budget och 
bemanning -355 -600 Pågår

Till följd av lediga lägenheter inom våra boenden och lägre antal deltagare i daglig 
verksamhet är justering av bemanning gjord som ska klara effekten för 2020. För 2021 
pågår ett arbete med att identifiera möjliga förändrade bemannings-lösningar och 
samplanering, vilket också hanteras inom ramen för Heltidsresan

Kontor 
Ängahällan Uppsagt -195 -452 KLAR Lokalen är uppsagd per den 31 maj.

Socialt innehåll Redan vidtagit -200 -364 KLAR Aktuell medarbetare går i pension under hösten, tjänsten återbesätts ej. 

Översyn 
rehabresurser -570 Påbörjad

Uppkommen vakans under hösten återbesätts med medar-betare som arbetat inom 
mottagningsteamet, en översyn av resurser kommer att göras under hösten inför nästa år 
och också kopplat till uppstart av Haga Park plan 2

Besparing 
hemvårds- och 
boendepeng

Översyn samt risk- och 
konsekvensanalys under 
hösten 2020 -4 578 Pågår

Uppdragsbeskrivning är framtagen och samverkas vecka 38. Uppstartsmöte för 
projektgrupper bestående av avdelnings- och enhetschefer samt ekonomer är inbokade till 
den 21/9. Information till VN på sammanträde 19/10, beslut inklusive risk- och 
konsekvensanalys den 24/11.

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020-2 646 -13 600
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Datum: 2020-09-21 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 21 september 2020 godkänns. 

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



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2020 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2020-09-21 
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 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. 
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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 

VN 2020-08-24, § 63 
Åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans 2020 

000082/2020 Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redogörelsen samt föreslagna åtgärder och 
översänder underlag samt beslut till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorgs-
förvaltningen uppdras att fortlöpande vid  
varje sammanträde rapportera om risk- och 
konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan  
i verksamheten samt ekonomiskt utfall av vidtagna 
sparåtgärder. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2020 
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Datum: 2020-09-21 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). Färdtjänststatistik 2020 halvår 1. 
 
b). Granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. 
 
c). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-08-25. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



Från: Christin Johansson

Till: Henrik Andersson

Datum: 2020-08-21 16:00

Ärende: Vd: VB: Färdtjänststatistik 2020 halvår 1 [2020BÅM5951]

Bifogade filer: Båstad 2020 H1 NKI.pdf; Båstad 2020 H1.pdf

Förmodar att färdtjänsten inte ligger hos oss, inte sett ngr pengar till detta. Ska detta kanske också skickas någon annanstans?
Brukar det gå upp som delgivning till nämnden?
Christin

Christin Johansson
Vård- och omsorgschef
Vård och omsorg

christin.johansson@bastad.se
Direkt: 0431-770 39
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Twitter: @bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 82  BÅSTAD

>>> "Båstads kommun" <Bastads.Kommun@bastad.se> 2020-08-21 14:06 >>>

Från: Adam Pénzes <Adam.Penzes@skanetrafiken.se>
Skickat: den 21 augusti 2020 13:29
Till: bastads.kommun@bastad.se <bastads.kommun@bastad.se>
Ämne: Färdtjänststatistik 2020 halvår 1

Hej,
 
Här kommer statistiken för 2020 halvår 1. Tacksam om det sprids till alla relevanta instanser.
 
Materialet kommer även att presenteras och diskuteras på en generell nivå på tjänstemannarådet nu i september.
 
OBS! Vänligen observera punkterna nedan.
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
Adam Pénzes
Verksamhetscontroller Serviceresor

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm

Besöksadress: Andra Avenyen 7

Telefon: 0451-28 86 35

Besök oss på  skanetrafiken.se
Följ oss i vårasociala kanaler
 
 
 
 
 
Generell information

Materialet kommer vara under utveckling under 2020. Innebär att den kan se annorlunda ut i kommande utskick, både visuellt och
innehållsmässigt. Detta arbete görs tillsammans med er för att i förlängningen förbättra samhällsnyttan och ekonomin. I detta arbete tar
vi tacksamt emot förslag på förbättringar från er.
Vi arbetar med en översyn av kategoriseringen av kundärenden. Från och med i sommar kommer vi ha fler och tydligare kategorier som
kommer kunna ge en bättre bild av vilka typer av kundkontakter vi har. Detta innebär tyvärr att historiken kommer endast kunna
presenteras med de gamla kategorierna som finns i detta utskick.
Var noga med att titta på skalorna i diagrammen, speciellt vid jämförelse mellan kvinnor och män. Alla skalor sätts automatiskt av Excel
utefter det enskilda diagrammets data.
Vill ni att jag presenterar informationen, eller om ni har frågor på materialet, så får ni gärna kontakta mig.
Andel nöjda i diagrammet för ”nöjda kunder” visar andelen svarande som gav betyg 4-5 på en femgradig skala på respektive fråga. Var
också observant på antal svarande eftersom en liten andel svarande av kommunbefolkningen inte resulterar i statistiskt säkerställd

mailto:christin.johansson@bastad.se
http://www.bastad.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k95Dm-0004qh-5O&i=57e1b682&c=otWssUce7ZXG8fEEM470a42hBOiwjW9acMCpmn4hiqvMPq4zhTnb4OgUWpsZIJ-2QDef-XpG94Ui5P0jTo9klzjsbbcAQBLqjGgm59coxqd2MBKA92nyE2ABGGmy-H5uIWKp5GEUO_QPquW6jMF3j16s-E_kY6kWKAP8Egcly65zYi513UfSZMJasXu9AqdISc1B4KNdX259USBxBAhJsooYd94KGJmHr6rJw7SDV1M
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k95Dm-0004qh-5O&i=57e1b682&c=LBIov4qQ1uq9dcad2DeBRlqf3l2797lOeJGb4QdiUcnvXmeNDdU0ilxmagP8HLnbRn61Dtk_Bu_S37SsWzWx29emwjNI5juCxLasns-v-O_HdT_IczMEqfTFHsZb1-Vz1lHAU13NfX7F8HkeRwWRta97lXfIGApEhGkjO2wOKNyc3RFJ1S8y2wPrLF8LzCxvUBenYhFCkDBED6R09gOnjdLHvSBOt1_YwLbNKuzEjTcIOkGjXHEMIf0LVPg0fv93


information.
Graferna kan se märkliga ut för nyanslutna kommuner. De är endast tillförlitliga fr.o.m. datumet som samarbetet trädde i kraft.

 
Specifika påpekanden

Fördelad kostnad på sida 7 ska inte förväxlas med det faktiskt fakturerade beloppet då beräkningarna skiljer sig åt i dagsläget.
Kostnaden bör ses som underlag till hur stor kostnadspåverkan Corona haft på era transportkostnader.
Dippen i punktlighet under augusti 2017 på sida 5 berodde på ett systemfel. De resande ska inte ha påverkats, utan endast statistiken.
Kundärenden som visas på sida 8 visar antal kundkontakter vi haft fördelat på vad kontakten avsåg. Kategorin för ”regelverk” kan
därmed t.ex. innehålla allt från frågor kring informationsbroschyrer till regler för husdjur osv.
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Andel nöjda kunder*

Vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på
beställning, upphämtning och avlämning?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, det vill säga från
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Period Antal resta kilometer, 

direkt färdväg

Fördelad kostnad Kostnad per rest 

kilometer

Prisdifferens 

2019/2020

2019 180 252                             2 921 091,79          16,21                      

jan 10 315                               160 493,69              15,56                      

feb 10 471                               157 056,58              15,00                      

mar 12 658                               205 456,33              16,23                      

apr 13 687                               228 751,90              16,71                      

maj 14 379                               236 773,65              16,47                      

jun 13 017                               214 099,27              16,45                      

jul 10 826                               186 752,24              17,25                      

aug 15 412                               271 374,49              17,61                      

sep 20 881                               333 466,31              15,97                      

okt 20 398                               319 985,79              15,69                      

nov 20 354                               319 145,57              15,68                      

dec 17 853                               287 735,96              16,12                      

2020 66 629                               1 252 350,69          18,80                      15,98%

jan 19 194                               322 976,63              16,83                      8,14%

feb 19 470                               341 565,05              17,54                      16,96%

mar 13 513                               260 032,90              19,24                      18,56%

apr 2 877                                  78 852,50                27,41                      64,02%

maj 5 195                                  120 914,11              23,28                      41,35%

jun 6 380                                  128 009,50              20,06                      21,99%

Totalsumma 246 880                             4 173 442,48          16,90                      
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2020-09-04 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 
REV000030/2020-912 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och 
omsorgsnämnden är ändamålsenligt. 

Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är 
ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller och det saknas ett strukturerat system för att göra processer och 
tillgängliga på ett enkelt sätt. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst 
rör hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning också görs utifrån 
socialtjänstlagens krav. Det förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet 
saknas ett samlat grepp för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi noterar att det påbörjats ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet och 
revidera styrande dokument, vilket vi ser positivt på. Vi vill framhålla vikten av att slutföra 
det påbörjade arbetet, då det systematiska kvalitetsarbetet är ett av nämndens viktigaste 
instrument för att styra och följa upp den verksamhet man ansvarar för. Vi rekommenderar 
vård- och omsorgsnämnden att: 

,... utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
,... säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
,... tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 

Revisorerna önskar svar från vård- och omsorgsnämnden senast 2020-11-01 med särskilt 
beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

\_ 
S en Wahlgren 
Revisionens vice ordförand 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har givit EY i uppdrag att granska 
kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss 
del är ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller, då beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat 
system för att samla rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet 
rör främst rör hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån 
socialtjänstlagen brister. Det förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas 
ett samlat grepp för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

~ Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet. Dock återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna olika 
dokument. 

~ Det finns dokumenterade roller och ansvarsfördelning, dock återfinns detta i olika 
dokument, vilket innebär svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. 

~ Processer och rutiner inom kvalitetsarbetet anses välfungerande. Dock saknas ett system 
som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för olika funktioner. 

~ Det saknas dokumentation inom egenkontrollen avseende resultat och förbättringsförslag 
vid vissa uppkomna avvikelser/brister. Det saknas även dokumentation över hur och när 
processer och rutiner uppdaterats utifrån avvikelse. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

~ utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
~ säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
~ tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 
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Bakgrund 

Av socialtjänstlagen (Sol) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att insatser ska vara 
av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska ledningssystemet användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Däri ingår krav på 
riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och 
dokumentationsskyldighet. 

Förändringar i volym och verksamhetsinnehåll har under de senaste 20 åren präglat 
kommunernas äldreomsorg. Det har medfört krav på att kommunerna arbetar med strategisk 
planering samt att det bedrivs ett inre effektivitets- och kvalitetsarbete. För att kunna uppnå en 
god effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen behövs ett tillförlitligt system för fördelning av 
resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering och uppföljning av 
insatserna. Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun valt 
att granska kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kvalitetsledning inom vård- och 
omsorgsnämnden bedrivs ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar de områden 
som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? 
Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet tydligt definierat? 
Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete? 

Genomförande 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med relevanta nyckelpersoner samt 
genomlysning av material inom ramen för kvalitetsarbetet (se bilaga 1 ). Materialet omfattar 
dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet, nämndplan och uppföljning av 
måluppfyllelse i tertial 1 för år 2020, vilket visar huruvida arbetet når upp till 
kommunfullmäktiges mål. Vi har även gått igenom rutiner och instruktioner som ligger till grund 
för kvalitetsarbetet samt patientsäkerhetsberättelsen för 2019 som visar resultatet av arbetet. 
Det ska tilläggas att patientsäkerhetsberättelsen är separerad från kvalitetsberättelsen samt 
att det inte har upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019 utan kommer upprättas först för år 
2020. 

Revisionskriterier 

Kommunal/ag (2017:725) 

Nämnder ska enligt 6 kap. 6 § KL inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 
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Socialtjänstlagen (2001 :453) 

Av socialtjänstlagens 3 kap. 3 § framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten . Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten . 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs i verksamheten för att säkra kvalitet och det ska framgå vilka processer som kräver 
samverkan och hur detta ska ske. Föreskrifterna anger också att ett systematiskt 
förbättringsarbete med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska säkerställa 
att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och bör 
sammanställas i en årlig kvalitetsberättelse. 

Hälso- och sjukvårds/agen (2017:30) 

Av hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. framgår att målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att hälso- och sjukvården 
ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Kommunfullmäktiges mål 

Den 19 juni år 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF) om nio inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: medborgaren, hållbar samhällsutveckling, medarbetaren och hållbar ekonomi, 
vilka framgår av tabell i bilaga 2. Vård- och omsorgsnämnden har brutit ned dessa i 
nämndmål/effektmål , vilka framgår av tabell i bilaga 3. 

Kvalitetsstyrning 

Av vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget år 2020 framgår att 
kvalitetsstyrningen utgår från visionen "ett bättre sätt att leva". Vidare utgår kvalitetsstyrningen 
från de uppdrag nämnden tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr 
verksamheten. 
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Kvalitetsledningssystem och organisation 

Styrning och ledning 
Det finns ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och 
omsorg . Det framgår dock inte om det är beslutat av vård- och omsorgsnämnden eller av 
tjänstepersoner i förvaltningen . Vidare framgår att ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9). 
Ledningssystemet bygger på de processer och rutiner som framgår av avsnitt 2.2 . Det 
systematiska förbättringsarbetet är en del av ledningssystemet enligt dokumentet, och utgörs 
av riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser och vidtagna förbättrande åtgärder. 
Enligt dokumenterat ledningssystem ska det systematiska kval itetsarbetet dokumenteras och 
en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas. Det framkommer i intervju att 
patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse upprättas separat. Dock har det inte 
upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019, det kommer först upprättas för år 2020, enligt 
intervjuade. 

Vid intervju uppges att kvalitetsarbetet utgår från vård- och omsorgsnämndens beslut om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Av vård- och omsorgsnämndens 
nämndplan 2020 framgår att nämnden brutit ned kommunfullmäktiges mål till egna effektmål 
som ska bidra till att uppnå KF:s mål, vilka återfinns i bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens 
prognos vid årets första tertial visar att de inte kommer uppnå målen fullt ut år 2020. Detta då 
de prognostiserar att de är på god väg att uppnå målen inom två målområden och att de inte 
kommer uppnå målen inom två andra målområden, se bilaga 2. 

Uppgifter inom kvalitetsarbetet för äldreomsorgen återfinns hos olika funktioner i 
linjeorganisationen för verksamhetsområdet vård och omsorg . Organisationen framgår nedan: 

Bild 1. Organisationsskiss för vård- och omsorg i Båstad kommun 
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Av intervjuer framgick att det råder oenighet kring hur väl kvalitetsledningssystemet fungerar. 
Vissa intervjuade upplever det välfungerande utifrån att de är få funktioner i den övergripande 
organisationen, vilket medför snabba beslutsvägar. Dock lyfter intervjuade att 
kvalitetsledningssystemet saknar tydlig vision , mätpunkter och aktiviteter att följa upp, 
samtidigt som de inte hinner utveckla systemet på grund av de är för få funktioner på 
övergripande nivå. Därtill framkom att det inte genomförs riskanalys av vilka rutiner eller 
processer de utvärderar inom kvalitetsarbetet. Vid granskningens tidpunkt pågår en 
utvärdering av samtliga rutiner och processer inom kval itetsarbetet. 

Ansvar och roller inom kvalitetsarbetet 
Enligt dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg 
ansvarar vård- och omsorgsnämnden ytterst för att det finns ett ledningssystem och att besluta 
om mål, inriktning, omfattning och kvalitet för verksamheten. Vård- och omsorgschefen har i 
sin tur i uppdrag att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom 
verksamhetsområdet samt att följa upp kvalitetsledningssystemet. Avdelningscheferna saknar 
uppdragsbeskrivning inom ramen för kvalitetsarbetet. Av intervjuerna framkom att rollen som 
avdelningschef inte har definierats i alla avseenden sedan upprättandet av funktionen för två 
år sedan. 

Enhetscheferna har i uppdrag att verkställa det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten 
och all personal har skyldighet att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Personalens 
medverkan i kvalitetsarbetet innebär att de ska känna till och följa de rutiner och processer 
som avser avvikelse-, klagomåls- och synpunktshantering samt delta i övergripande och 
individuell kompetensutveckling. Vad gäller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
socialt ansvarig socionom (SAS) har de framförallt uppdrag inom ramen för det systematiska 
förbättringsarbetet, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 2.3. Vid intervju framgick att avdelningen 
för hållbar utveckling på kommunledningskontoret utgör ett stöd vid planering och uppföljning 
av målarbetet. 

Under intervjuer framkom att vissa funktioner upplever ansvarsfördelningen som tydlig medan 
andra upplever otydlighet kring vilka roller olika funktioner har. Detta utifrån att 
uppdragsbeskrivningar återfinns i olika dokument, vilket innebär att det är svårt att få en 
samlad bild över sitt ansvarsområde. 

SAS och MAS påbörjade ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet under hösten 
2019. Arbetet har dock avstannat på grund av hög personalomsättning samt rådande situation 
med covid-19. Vi har tagit del av arbetsmaterialet som innehåller en skiss över ett 
ledningssystem utifrån punkterna: planera, utföra, följa upp, analysera och agera. 
Arbetsmaterialet innehåller även ett dokument som beskriver vård och omsorgs 
kvalitetsledningssystem och som innehåller ansvarsfördelning, ledningssystemets 
uppbyggnad, hur samverkan ska se samt hur det systematiska förbättringsarbetet ska 
genomföras. 

Processer och rutiner 

Av intervjuer och dokumenterat ledningssystem framgår att rutiner finns att tillgå via 
kommunens intranät samt i verksamheters interna mappar. Rutinerna är inte strukturerade på 
något särskilt sätt och det brister i system för att enkelt söka fram den rutin man är i behov av. 
Det systematiska förbättringsarbetet, vilket beskrivs i avsnitt 2.3, ska ligga till grund för 
framtagande eller revidering av processer och rutiner. Upprättande av rutiner ska ske enligt 
processbilden nedan: 

Bild 2. Rutinhantering 
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Källa: Dokument för vård och omsorgsnämndens rutinhantering. 

Det finns även en mall för implementering av rutiner och processer i syfte att säkerställa att de 
blir kända i verksamheten , där bakgrund och syfte samt rutinbeskrivning ska fyllas i. Enligt 
ledningssystemet ska en ansvarig för uppföljning och revidering utses till varje process/rutin. 
Vid intervju uppges att enhetschefer är ansvariga för att rutinerna ska vara kända i 
verksamheten och för att se till att rutinerna efterlevs. Vidare har MAS och SAS ansvar för att 
rutinerna ska vara ändamålsenliga och välfungerande. 

Vi har tagit del av följande rutiner: 
,.. rutin för dokumentation 
,.. rutin för loggkontroller med tidsschema för systematisk stickprovskontroll 
,.. rutin för anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah 
,.. rutin för avvikelse enligt Sol/LSS och för HSL 
,.. rutin för hantering av synpunkter eller klagomål 

Av samtliga rutiner framgår tillvägagångssätt för hur aktiviteterna ska utföras samt ansvariga 
funktioner. Av intervjuer framkom att rutinerna upplevs som fungerande och att de efterlevs i 
verksamheten . Vidare framkom att det saknas ett övergripande system som samlar alla rutiner. 
Uppfattningen är dock att medarbetarna är väl insatta i processer och rutiner och ett exempel 
på detta är att de inkommer med förbättringsförslag kontinuerligt. 

Samverkan 
Vid intervjuer uppges att alla chefer samlas en gång i månaden för att behandla kvalitetsarbetet 
och föra ut ett gemensamt budskap i verksamheten. Vidare samlar avdelningschefer sina 
ledningsgrupper en gång i veckan och begär resultat från varje enhetschef om hur de följer 
rutinerna samt uppföljning av vissa nyckeltal. Vi har tagit del av dagordning för 
ledningsgruppen , i vilka det framgår att rutiner behandlas. Vi kan dock inte avgöra om det sker 
en uppföljning av följsamhet till rutiner. 
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Systematiskt förbättringsarbete 

Riskanalys 
Av dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och intervjuer framgår att 
riskanalyser ska genomföras i verksamheterna vid förändringar av en verksamhet såsom 
personalförändring eller implementering av nya arbetssätt. Enligt ledningssystemet har 
enhetschef ansvar för att genomföra riskanalyser. Det uppges i intervju att även 
avdelningschefer eller vård- och omsorgschefen deltar vid genomförandet av riskanalyser 
beroende på riskens karaktär. Vi har tagit del av en instruktion som ska användas vid 
riskbedömning inför förändring i verksamheten. Instruktionen beskriver hur riskbedömningen 
ska genomföras och att den ska dokumenteras i en handlingsplan. Guide och mall för 
riskbedömning förtydligar tillvägagångssättet för genomförande av riskanalys, och innehåller 
ytterligare punkter för riskbedömning kopplade till fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Guiden 
innehåller även mall för handlingsplan, vilken ska innehålla åtgärder, ansvarig för 
genomförande och tidplan . Enligt mallen ska uppföljning av åtgärder ske på APT och i 
samverkansgrupp där effekten av åtgärden ska följas upp. 

Enligt uppgift från intervjuade kan riskbedömningar även följas upp på övergripande nivå 
beroende på risk, exempelvis vid neddragningar på grund av ekonomiska besparingar eller 
personalbrist. Vidare samverkar enheterna kring riskanalyser som påverkar fler än en enhet. 

Egenkontroll 
Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att egenkontrollen år 2019 har innefattat 
journalgranskning, avvikelsehantering, intern kontroll och inspektioner, loggkontroller samt 
jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister och öppna 
jämförelser. Vid intervju framkom att SAS och MAS genomför en stor del av egenkontrollen 
och att avdelningschefer blir informerade om resultatet. I patientsäkerhetsberättelsen framgår 
främst egenkontroll utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

Vid jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister har senior alert, 
svenska palliativregistret och kvalitetsregister för BPSD1 använts. Av 
patientsäkerhetsberättelsen framgår att kommunen har bra resultat avseende förebyggande 
vård och omsorg samt vård i livets slutskede vid jämförelse med riksgenomsnitt. Utifrån 
jämförelser framgår även förbättringsförslag . 

Vad gäller journalgranskning har tvärprofessionell granskning utförts under våren och hösten 
(2019) med fokus på hälsoplaner. Förbättringsförslag är att fortsätta arbetet samt utöka 
deltagandet. Vidare har inspektioner av läkemedelshantering genomförts, (sammanlagt 18 
genomgångar under 2019). Utifrån identifierade avvikelser har förbättringsförslag formulerats , 
vilket framgår av avsnittet nedan angående avvikelsehantering. 

Vidare framgår att det har genomförts kontroller utifrån åtgärder vid palliativ vård och nutrition 
(hur lång nattfasta vårdtagarna har), hygien, dokumentation samt behov av kompetenshöjande 
insatser vad gäller delegering, munhälsa, och inkontinens. För vissa kontrollpunkter saknas 
tydliga förbättringsförslag . Det framgår inte i patientsäkerhetsberättelsen hur loggkontroller har 
genomförts under året och resultatet av dem saknas. Vidare saknas resultat av undersökning 
av förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
vilket kan ingå i egenkontrollen enligt SOSFS 2011 :9. Av dokumenterat ledningssystemet 
framgår att detta ska följas upp på APT och vid medarbetarsamtal samt 
medarbetarundersökning. Vi har tagit del av en kommunövergripande medarbetarenkät som 
genomfördes år 2018 och resulterade i kommunövergripande handlingsplan . 

1 Svenskt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. 
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Egenkontrollen utgörs även av intern rev1s1on, vilket ska ske en gång per år enligt 
ledningssystemet. Vi har tagit del av ett exempel på informationsbrev som SAS och MAS 
skickar ut till enhetschefer inför den interna revisionen för 2020. Enligt informationsbrevet 
skulle vård- och omsorgstagarnas pärmar granskas vid tillfället. Vi har även tagit del av 
granskningsunderlaget, vilket innehåller ett antal frågor som har ställts. Resultat och 
förbättringsförslag utifrån den interna revisionen framgår dock inte av patientsäkerhets
berättelsen. 

Vid intervju framkommer att det inte finns någon upprättad dokumentation för vad och när SAS 
och MAS har kontrollerat inom ramen för egenkontroll. Det går därmed inte att fullt ut följa upp 
vad som har genomförts inom kontrollarbetet, och det går inte att kontrollera om aktiviteter 
inom egenkontroll har genomförts i tid. Enligt intervjuade saknas även ett IT-system som 
påminner om när olika kontrollpunkter ska genomföras, det fi nns dock ett årshjul som MAS 
arbetar efter. 

A vvikelsehantering 
Vid de tillfällen en avvikelse föreligger ska verksamheten åtgärda den samt se över processer 
och rutiner i enlighet med bild 2 ovan. Avvikelser hanteras fortlöpande av enhetscheferna. Av 
intervjuer framkom att avdelningschefer regelbundet får en sammanställning från MAS om 
vilka avvikelser som inte har färdigställts. 

En del i avvikelsehanteringen är handläggning av synpunkter och klagomål , vilka ska hanteras 
enligt rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen redogör för ansvar, hur synpunkter/klagomål 
ska dokumenteras samt rapporteras. Vidare finns rutiner för avvikelsehantering enligt Sol/LSS 
samt enligt HSL. Rutinerna beskriver processen för avvikelsehanteringen samt 
utredningsansvariga. Vi har även tagit del av rutinen lex Sarah rapport, vilken uppger när 
rapportering enligt lex Sarah ska ske och ansvar i processens olika delar. Vi har inte tagit del 
av specifik rutin för lex Maria men av patientsäkerhetsberättelsen framgår att MAS ska 
kontaktas vid allvarliga avvikelser. MAS utreder och bedömer sedan om anmälan enligt lex 
Maria till IV02 ska genomföras. Vid anmälan informeras nämnden och vårdtagaren eller i 
förekommande fall anhöriga. Svaret från IVO återkopplas sedan till nämnd, berörd personal, 
vårdtagare och eventuellt anhöriga. 

Resultatet av avvikelsehanteringen sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. I 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse kan vi utläsa att en ökning av antal avvikelser inom ett 
verksamhetsområde har identifierats under året. Utifrån detta har MAS och SAS startat en 
utredning som bidrog till ökad utbildningsinsats samt strukturella förändringar inom 
föreliggande verksamhet. Vidare anges att externa avvikelser har ökat (se fotnoter nedan för 
förklaring), som ett resultat av ökad mängd avvikelser gällande samverkan kring utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Tabellen nedan redovisar antal rapporterade avvikelser under 
år 2019: 

Tabell 3: inrapporterade avvikelser under år 2019 
Avvikelse Antal 

Avvikelse enligt Lex Maria 

Synpunkter/klagomål enligt 
HSL 

2 Inspektionen för vård och omsorg . 

3 

Hanterad 

Ja 

Ja 
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Avvikelse från externa aktörer3 

Avvikelse till externa aktörer4 

Avvikelse ang . övrig HSL5 

Avvikelse ang. 
läkemedelshantering 

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 

5 

22 

230 

1025 

Ja 

Framgår ej 

Framgår ej 

Framgår ej 

Avvikelsen enligt lex Maria anmäldes till IVO, som beslutade att utredning och handläggning 
av avvikelsen var tillfredställande. Vidare hade IVO inga synpunkter på insatta åtgärder. Vad 
gäller läkemedelsavvikelserna anges i patientsäkerhetsberättelsen att de är många och 
ökande i mängd sedan år 2016. Därav har verksamheten upprättat förbättringsförslag att införa 
digital signering. Avvikelser angående övrig HSL har också ökat sedan 2019 med viss nedgång 
från år 2018 till år 2019. Förbättringsförslag för år 2020 är att införa digital signering av 
rehabiliteringsåtgärder samt att aktivt arbeta med avvikelser på team-möte. Enligt intervjuade 
används avvikelsehanteringen för att lära sig av misstag i verksamheten och det sker 
förbättringar utifrån resultatet. Det ska tilläggas att vi saknar rapporterade avvikelser utifrån 
Sol i patientsäkerhetsberättelsen. 

Utmaningar inom det systematiska förbättringsarbetet 
Intervjuade uppger att det saknas ett tillräckligt IT-system som underlättar planering och 
uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet. Vid granskningens tidpunkt krävs en del 
handpåläggning för att kontrollera och följa upp avvikelser. Enligt intervjuade saknas även 
dokumentation över att rutiner och processer uppdateras utifrån avvikelse. Detta innebär att 
det inte går att följa förbättringsarbetet fullt ut. 

3 Avvikelser från andra vårdgivare gällande verksamheten . Har i huvudsak handlat om brister i 
informationsöverföri ng . 
4 Vid samarbete eller samverkan med övriga vårdaktörer. Rör främst informationsöverföring, 
kommunikation eller bristande bemötande av vård och omsorgstagare eller personal. 
5 Brister i medicinska omvårdnaden , information, utebliven träning samt brister i medicintekniska 
produkter. 
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Bedömning 
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är ändamålsenlig. 
Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt prognos inte uppnår 
måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring ansvar och roller, då 
beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat system för att samla 
rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst rör hälso
och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänstlagen brister. Det 
förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen och förbättringsarbetet, vilket 
medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas ett samlat grepp för ett 
systematiskt kvalitetsarbete . 

Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bedrivas, som omfattar de områden som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd. Dock 
återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna i olika dokument, vilket medför att det 
är svårt att få en överblick av arbetet som bedrivs. Det är därför av vikt att slutföra det redan 
påbörjade arbetet med att revidera styrande dokument och utveckla kvalitetsledningssystemet. 

Vi bedömer att organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet till viss del är tydl igt definierat. 
Roller och ansvarsfördelning mellan funktionerna finns dokumenterat, dock återfinns detta i 
olika dokument, vilket medför svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. Vidare anses processer och rutiner inom kvalitetsarbetet välfungerande då 
de uppfattas efterlevas i verksamheten och då medarbetare inkommer med förbättringsförslag 
löpande. Dock saknas ett system som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för 
olika funktioner. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalyser, egenkontroll och 
avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat ledningssystem för kvalitetsarbetet. 
Granskningen visar att riskanalyser främst upprättas vid förändringar i verksamheterna och 
det sker samverkan mellan enheter vid riskutvärdering. Vi bedömer detta vara positivt, men vill 
uppmärksamma nämnden på vikten av att genomföra riskanalys utifrån upprättade processer 
och rutiner för att finna risker i den befintliga verksamheten såväl som risker som uppstår vid 
förändringar. Vi bedömer vidare att det hade varit mer tidseffektivt och ändamålsenligt att 
genomföra kontroller utifrån resultat av riskanalys . Vad gäller egenkontrollen saknas 
dokumentation av resultat och förbättringsförslag vid vissa uppkomna avvikelser/brister, vilket 
vi bedömer bristfälligt. Det saknas även dokumentation över hur och när processer och rutiner 
uppdaterats utifrån avvikelse. Utifrån detta bedömer vi att det till viss del bedrivs ett 
systematiskt förbättringsarbete . 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt Ja. Enligt prognos kommer vård- och 
kvalitetsarbete som omfattar de områden som omsorgsnämnden dock inte uppnå 
anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? måluppfyllelsen utifrån KF:s mål fullt ut. Vidare är 

det svårt att få ett samlat grepp om 
ledningssystemet utifrån att aktiviteter och roller 
inom det återfinns i olika dokument. Det råder 
även tidsbrist i förvaltningen för att utveckla det 
ytterligare utifrån behoven . Vi ser dock positivt på 
att det påbörjats ett arbete med att utveckla 
ledningssystemet. 

Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet Delvis. Organisering och ansvar inom 
tydligt definierat? kvalitetsarbetet återfinns i dokument som avser 
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kvalitetsledningssystemet och rutiner. Dock 
saknas samlad ansvarsbeskrivning . Enligt 
intervjuade efterlevs processer och rutiner i 
verksamheten. Det råder dock avsaknad av IT-
system som samlar rutiner och processer på ett 
ställe för de olika funktionerna, vilket innebär 
svårigheter att på enkelt sätt få överblick över sina 
ansvarsområden . 

Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt Delvis. Det systematiska förbättringsarbetet 
förbättringsarbete? består av riskanalyser, egenkontroll och 

avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat 
ledningssystem för kvalitetsarbetet. Dock 
genomförs riskanalys främst utifrån 
arbetsmiljörisker och det saknas riskanalys utifrån 
processer och rutiner, vilket vi anser bristfälligt. 
Vidare förekommer brister i dokumenteringen av 
arbetet, vilket föran leder svårigheter att följa upp 
förbättringsarbetet fullt ut. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

.,. utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 

.,. säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 

.,. tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 
lagrum. 

Båstad den 1 september 2020 

Negin Nazari 
EY 

lmelda Bengmark 
EY 
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Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

Vård- och omsorgschef 

Avdelningschefer 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Socialt ansvarig socionom 

Dokument 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg, 2015 

Arbetsdokument för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för vård och omsorg, 
2019 

Skiss över nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (arbetsdokument) 

Vård- och omsorgsnämndens budget och nämndplan för 2020 

Patientsäkerhetsberättelse för 2019 

Arshjul för MAS 

Rutinhantering 

Dokumentationshandbok för SOL och LSS, 2019 

Rutin för loggkontroller, 2020 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom Vård och omsorg, 2019 

Rutin för avvikelsehantering Sol/LSS, 2018 

Rutin för avvikelsehantering HSL, 2019 

Rutin för Lex Sarah rapport, 2019 

Instruktioner vid riskbedömningar inför förändringar i verksamheten 

Guide och mall för riskbedömning, 2018 

Mall för granskningsunderlag inför intern revision 

lnformationsbrev inför internrevision 

Intern kontrollplan med återrapportering, 2020 

Uppföljning, tertial 1 för vård- och omsorgsnämnden, 2020 

Medarbetarundersökning för hela Båstad kommun, 2018 

Kommunövergripande handlingsplan utifrån medarbetarundersökning, 2019 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-10-03 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-12-05 
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Bilaga 2. Kommunfullmäktiges mål och måluppfyllnad för vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges mål, beslutade den 19 juni år 2019 samt prognos om måluppfyllnad . 
Fokusområde Mål Prognos av Vård- och 

omsorgsnämndens måluppfyllnad 
år2020 

Medborgaren 

Hållbar 
samhällsutveckling 

Medarbetaren 

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

Mål 2: Båstads kommun är 
välkomnande, professionell och 
serviceinriktad. 
Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra 
och likvärd iga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och 
vuxna. 
Mål 4: Båstads kommun erbjuder 
vård och omsorg med god kvalite -
jämlikt, tillgängligt och efter den 
enskildes behov 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med 
arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6: Båstads kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott 
företagsklimat. 
Mål 7: Båstads kommun har en rik 
natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 
Mål 8: Båstads kommun är en 
attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Kommer inte nå målet. 

Saknas prognos. 

Kommer nå målet till stor del. 

Kommentar: Är på god väg att uppnå 
målet utifrån indikatorerna, fallskador, 
personalkontinuitet, LSS-brukarens 
självbestämmande. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn 
kompetensutvecklingsplaner för 
samtliga. 

Saknas prognos. 

Kommer delvis nå målet. 
Kommentar: Är på god väg att nå 
målet utifrån indikatorerna 
medarbetarengagemang och 
personalomsättnlng. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn sjukfrånvaro. 

Hållbar Mål 9: Båstads kommun investerar Kommer inte nå målet. 
ekonomi för framtiden - med god ekonomisk 

hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Källa: Båstad kommuns hemsida samt må/uppföljning i vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 1 
för 2020. 
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Bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens nämndmal 

Mål 

Mål 1: Vård- och 
omsorg staga ren . 
(KF:s mål 1, 2, 4) 

Mål 2: 
Medarbetaren. 
(KF:s mål 2, 9) 

Mål 3: Kvalitet. 
(KF:s mål 2, 4, 7) 

Mål 4: Ekonomi. 
(KF:s mål 9) 

Bidrag 

Minst 85% av vård
och omsorgstagarna 
ska vara nöjda med 
bemötande, 
trygghet, delaktighet 
och 
personalkontinuitet. 

Minst 70 % av 
medarbetarna ska 
anse att Vård och 
omsorg i Båstad är 
en attraktiv och 
utvecklande 
arbetsplats som 
man vill 
rekommendera 
andra att söka sig 
till. 

Kvalitetsrevisioner 
genomförs enligt 
fastställd plan, 
årligen och ska visa 
godkända resultat. 

Budget ska vara i 
balans vid årets 
utgång. 

Plan 

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

•Utveckla förutsättningarna för 
spetskompetenta medarbetare som ett led 
att öka kvalitet och attraktivitet genom 
karriärvägar. 
•Kompetensutveckling hos medarbetare för 
att möta både dagens och framtidens 
behov. 
•Delaktighet och möjlighet att påverka 
arbetets utveckling. 
•Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare 
per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd 
utbildning. 
•Medarbetare ska ha tillgång till 
ändamålsenliga arbetslokaler samt 
utrustning 
som krävs för arbetsuppgiften. 
•Utveckla samarbetet med andra 
vårdaktörer avseende patientsäkerhet. 
•Uppmärksamma hälsorisker hos personer 
med funktionsnedsättning. 
•Skapa ökad miljömedvetenhet bland 
verksamhetsområdets medarbetare. 
•Arbeta aktivt med resultaten från 
kvalitetsrevisioner. 

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

Källa: Nämndplan med budget 2020 för Vård- och omsorgsnämnden. 

Mätmetod 

Vårdtagar-enkät 
årligen och Öppna 
jämförelser 

Medarbetarenkät 
årligen. 

Gransknings 
resultat. 

Rapport vid varje 
nämndsammanträde, 
tertialrapport och 
årsbokslut. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2020-08-25, kl. 16.00 - 17.10 

Plats Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 
UlfJiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, punkterna 1-3 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef, punkterna 1-3 
Åsa Teveldal, avdelningschef, punkterna 1-3 

Frånvarande Representant från RBU 
Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Reumatikerförbundet 
Representant från Parkinsonföreningen 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
- Christin Johansson presenterar sig. 

1 (2) 

- Haga Park öppnade som planerad med att boenden från Ängagården ihop med personal 
flyttade in. I dag finns det 23 boenden. Christin hoppas på en större invigning längre fram. 
- Information om Corona. Kommunen införde besöksförbud på alla särskilda boenden 8 mars. 
Det är ändå viktigt både att överleva och leva - ett rikt liv. Nu är det besök utomhus med 
plexiglas och plan vid sämre väder tas fram inför hösten. Viktigt att basala hygienrutiner följs 
och visir i vårdnära arbeten. Personalen provtas ständigt. 
- Behovet av hemtjänst har sjunkit och flera har tackat nej till särskilt boende. 
- Förhöjd grundbemanning i särskilda boenden. Bra då många hade sjukfrånvaro. 
- Om smitta. Under våren ett fall inom hemtjänsten och nu tre fall på Skogsliden. Ej inom LSS. 
Christin uttrycker oro inför hösten då många verkar ha glömt att hålla avstånd. Utskick till 
samtliga hushåll med information. Stora anslagstavlor runt om i kommunen. Kommunen har 
nekat hemtjänst till deltids boenden. 
- Företag har hjälpt till med skyddsutrustning. Rapporterar varje vecka till Socialstyrelsen. 
Det finns ett nödlager hos länsstyrelsen. 
Det var sammanträde i vård- och omsorgsnämnden 24 augusti, berättar Ulf. Huvudfrågorna 
var Corona och ekonomin. Viktigt att hitta möjligheter till besparingar. Förslag att lägga ner 
mottagningsteamet och integrera arbetet i hemtjänsten. Budgetberedningen har gett 
nämnden i uppdrag att lägga tre förslag: minus 1 %, minus 2% och plus 1 %. 
- Kalle frågar om det blir byggnation av ett nytt LSS-boende. Åsa svarar att just nu finns det 
inget behov, men att utredning pågår. Även en fråga om daglig verksamhet som är i gång, men 
inte med lika många deltagare. Det ska vara tryggt. 



4. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

5. Ledamöterna informerar 
Information om att Skånetrafiken kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 27 augusti. Då är det bland annat tänkt att KTR:s brev från i februari ska besvaras. 

6. Övriga frågor och information 
Nej. 

7. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 6 oktober kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 9 september 2020 .. 

Justerare 

2 (2) 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-09-21 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 2020-05-01 - 2020-07-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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