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Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 23 november 2020 kl. 13.00 - 15.50. 

UlfJiewertz (M), Ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Irene Ebbesson (S), Vice ordförande. 
Jenny Hamringe (L), Ledamot. Deltar på distans. 
Rustan Svensson (M), Ledamot. Deltar på distans. 
Kerstin Larsson (KD), Ledamot. Deltar på distans. 
Ib Nilsson (C), Ledamot. Deltar på distans. 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot. Deltar på distans. 
Eva Maltesson (BP), tjg. ers. för Ingrid Edgarsdotter (BP). Deltar på distans. 
Claes Sjögren (BP), Ledamot. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, Sas. Deltar på distans. 
Åsa Meltzer, ekonom. Deltar på distans. 
Lena Täringskog, avdelningschef. Deltar på distans. 
Åsa Teveldal, avdelningschef. Deltar på distans. 
Sandra Sturk, Mas. Deltar på distans, del av mötet. 

Claes Sjögren. Ersättare: Irene Ebbesson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 24 november 2020 kl. 16.00. 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-23 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-11-25 till och med 2020-12-17 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Henrik Andersson 
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Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 4av20 

VN § 91 Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver 
ordföranden. För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen 
ska ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från "oppositionen''. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och 
ner, utifrån val protokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till 
ersättare men som inte behöver justera det aktuella protokollet blir istället 
föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 24 november 2020 kl. 16.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-11-23 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av20 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande inkomna synpunkter från Bjärepartiet 
och behandlas i samband med dagens informationsärenden: 

- Förslag till åtgärd för att komma tillrätta med brist på platser för kognitiv 
svikt respektive kortvård. 

- Förslag till åtgärd för att få mer nöjda medarbetare och bättre arbetsmiljö. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 6 av20 

VN § 93 Dnr VN 000003/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

Notering 

Beslut 

a) . Uppdaterad information om coronapandemin ( covid-19) - Sandra Sturk. 

b ). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende - Christin Johansson 
(Se bilaga). 

c). Information om nuläge avseende verkställighet av vård- och omsorgsboende 
samt externa placeringar - Christin Johansson (Se bilaga). 

d) . MAS och SAS informerar - Ingrid Pettersson/Sandra Sturk. 

e) . Inkomna synpunkter från Bjärepartiet (Se bilaga): 

- Förslag till åtgärd för att komma tillrätta med brist på platser för kognitiv 
svikt respektive kortvård. 

- Förslag till åtgärd för att få mer nöjda medarbetare och bättre arbetsmiljö. 

Synpunkterna från Bjärepartiet ovan framställs via Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP). Förvaltningen återkopplar till ett vård- och omsorgs
sammanträde längre fram, förslagsvis i januari 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer - Utdragsbes tyrkande 

/ 
ft7!~ 



BÄITRE OMSORG I BÅSTAD - STYRKORT 

Verksamhet: Enhet: Månad: Ar: 

Totalt Totalt vård- och omsorg Aret hittills 2020 
- --C Verksamhet 

Sjukfrånvaro 
- - - -

Snitt förra året: 
Trend: 

Mål för period: 

Övertid 

Snitt förra året: 
Trend: 

Mål för period: 

8,0% 

;,J 

• 
0,9% 

6,8% 
+1 ,21% 
6,1% 

1,1% 
-0,26% 
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januari februari m;us april m•J Juni /ull augusti september 

Trenden gäller mot samma tidsperiod föregående år. Pilarna anger mer, mindre eller inom 0, 2 %. 
Målet motsvarar en förbättring om 10 % mot samma period året innan. 

= mål uppn. = upp till 3 % sämre än målet = sämre än 3 % under målet. 

Hemvårdstimmar 120 700 Beläggning boende 
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Information om nuläge avseende verkställighet av vård- och 
omsorgsboende samt externa placeringar 

Vård- och omsorgsnämnden har efterfrågat kontinuerlig information kring antalet 
personer som väntar på plats i vård- och omsorgs boende. 

Boende med somatisk inriktning 

1 (1) 

I dagsläget finns 1 lediga plats vid Åsliden, vilket innebär att alla aktuella personer med 
beslut kan erbjudas plats. 

Boende med inriktning kognitiv svikt 
I dagsläget väntar 13 kommuninvånare och 2 personer från annan kommun på boende 
med demensinriktning. 

Externa placeringar 
LSS - 1 ärende, boende och dagverksamhet 
SOL - socialpsykiatri: 4 ärenden 
SOL - äldrepsykiatri: 3 ärenden 
SOL - dagvård kognitiv svikt: 1 ärende 

Internatboende vid anpassad skolgång: 3 ärenden 

Lena Täringskog 
Avdelningschef 



Till Vård o Omsorgsmötet 23 november 2020, 

Bjärepartiet har några frågor o förslag till mötet den 23 november: 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

2020 -11- 2 0 
DnrY.li..'.'?.f?.J?..Q.~ ... y 
l..,.~.L .. Q ..... ::.i.9..'?. ... .. 

Förslag till åtgärd för att komma till rätta med brist på platser för kognitiv svikt respektive 
kortvård. 
Vi föreslår att man flyttar boende (efter deras medgivande förstås!) med somatisk diagnos från 
Åsliden i Östra Karup, till Haga Park i Förslöv. Vi beräknar att man kan frigöra 20-23 platser på 
bottenplanet på Åsliden och att personer med kognitiv svikt kan få plats där. Vi har i nuläget lång kö 
och brist på platser. 
Vidare föreslår vi att kortvårdsplatserna blir på plan 2 på Åsliden. 
Förslaget bör kompletteras med konsekvensbeskrivning, det har vi inte gjort. Vi anser att de positiva 
konsekvenserna bör överväga eventuellt negativa sådana, som att flytta äldre personer, om det är 
emot deras vilja att flytta. Vi vill inte ha ett nytt ärende som flytten från 3-4an . 

P6. Vägledningsdolmment avseende biståndshandläggning enl SoL inom V o 0 

Frågor/synpunlcter 
* Hur mycket avlösarservice har vi i dagsläget, vem utför den samt kostnad för den. 
* Vård i livets slutskede I vak, på säbo, i ordinärt boende? Kostnad? Vi anser det vara viktigt att 
man kan /får ha någon vid sin sida när livet tar slut. En del har anhöriga nära, som vill o kan sitta 
med, andra har det inte. 
* Ledsagning till sjukvårdsinrättning. Vi anser att detta borde gå före ledsagning till sociala 
aktiviteter ( som ju ändå är inställda i nuläget) Förekomst och kostnad idag? 

Fråga: Hur stor beräknas besparingen bli för respektive åtgärd ovan? 

Och : TACK för att vårt förslag om att kunna få mer än en låda mat verkar ha bifallits! 

Förslag till åtgärd för att få mer nöjda medarbetare och bättre arbetsmiljö 

(bp) föreslår att det görs en kompetensinventering hos alla medarbetare, för att säkerställa att vi har 
rätt person på rätt plats. 
Man kan undersöka* aktuell utbildning. *ev vidareutbildning *språkkunskaper i svenska OCH i 
aimat språk. 
Frågor som exv Vad är du bra på? Vad vill du lära dig mer om? kan ge en bra bild om var och vad 
man behöver kompetensutveckla. Det är nog så bra med utbildning (kunskap är lätt att bära) men 
för medarbetare med adekvat utbildning och många års erfarenhet känns det mindre meningsfullt att 
gå utbildning tillsammans med personer som har mycket kvar att lära av det grundläggande. Det blir 
en sorts slöseri med resurser, som kunde användas bättre 

för bjärepartiet 

Ingrid Edgarsdotter 
Marimme Mjöberg -Eriksson 
Claes Sjögren 
Eva Maltesson 
Gutmel Sebelius Böcker 
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VN §94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

7 av 20 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-11-16, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, tillsammans med utökat 
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 
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Vård- och omsorgsnämnden 

RESUL T ATRAPPORT, TKR 

HEMVÅRD 

- varav hemvårdspeng 

- varav utförare hemvård 

SÄRSKILT BOENDE 

- varav boendepeng 

- varav köpta korttidsplatser 

- varav utförare boende 

RAM 

- varav centralt 

- varav myndighetsenhet 

- varav externa placeringar Sol 

- varav stöd och omsorg 

- varav hälso- och sjukvård 

- varav verksamhetsövergripande äldreomsorg 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 

Januari - oktober 2020 

Utfall 

-46 069 

-42 787 

-3 282 

-62 340 

-50 448 

-6 088 

-5 804 

Budget Avvikelse 

-46 741 

-46 992 

250 

-53 192 

-53 737 

0 

545 

672 

4205 

-3 532 

-9147 

3 289 

-6 088 

-6 349 

-117 894 -111 778 -6115 

-6 414 -5 340 

-12 051 -12 843 

-5 300 -2 333 

-35 023 -32 726 

-32 802 -32 015 

-26 304 -26 521 

-1074 

792 

-2 967 

-2 297 

-786 

218 

-226 304 -211 712 -14590 

Ekonomisk månadsrapport 
Januari - oktober 2020 

Helår2020 Förändring Föregående 

Budget Prognos Awikelse av prognos prognos 

-56 390 

-56 390 

0 

-64667 

-64 667 

0 

0 

-55 950 

-51640 

-4 310 

-76 657 

-61387 

-6 900 

-8 370 

-135 248 -143 898 

-6421 -8811 

-15 428 -14 528 

-2 800 -6 500 

-39 628 -41928 

-38 745 -39 995 

-32 226 -32 136 

440 

4 750 

-4 310 

-11 990 

3 280 

-6 900 

-8 370 

-8 650 

-2 390 

900 

-3 700 

-2 300 

-1250 

90 

-400 

-500 

100 

-200 

200 

-400 

0 

100 

-500 

1100 

-335 

-800 

585 

50 

840 

5 250 

-4410 

-11 790 

3 080 

-6 500 

-8 370 

-8 750 

-1890 

-200 

-3 365 

-1500 

-1835 

40 

-256 305 -276 505 -20 200 -500 -19 700 
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Prognos oktober 

• Ytterligare -0,5 mkr skyddsmaterial 

• Total prognosavvikelse -20,2 mkr 

- varav Coronarelaterat -9,2 mkr 

- Prognos exklusive Covid-19-11,0 mkr 

~ __ [liJ BÅSTADS 
~ ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 
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Antal hemvårdstimmar per månad 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
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Ackumulerat antal hemvårdstimmar 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning) 

Antal hemvårdstimmar - trend 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn Kostnad (kr) 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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KOMMENTAR TILL RESULTATRAPPORT VN 2020 JANUARI-OKTOBER 

VÅRD OCH OMSORG (-20,2 mkr) 

HEMVÅRD (+0,4 mkr) 

Hemvårdspeng ( +4,8 mkr) 
Antalet utförda hemvårdstimmar har vänt sedan sommaren och ligger i oktober på ett högre utfall 
än budgeterad nivå, vilket gör att förväntat överskott hos beställaren har justerat ner med -0,5 
mkr. 

Utförare inom hemvård (-4,3 mkr) 
Prognosen hos utförare av hemvård har förbättrats med 0,1 mkr i och med att antalet utförda 
hemvårdstimmar har ökat successivt sedan sommaren. Kostnaderna har dock inte kunnat dra ner 
i motsvarande utsträckning som beräknat. 

SÄRSKILT BOENDE (-12,0 mkr) 

Boendepeng ( +3,3 mkr) 
Prognosen har förbättrats med 0,2 mkr till följd av fler tomma lägenheter än beräknat under 
hösten, delvis till följd av Coronapandemin. Att korttidsavdelningen endast belägger med 
enkelrum ger ett överskott om 2,8 mkr då budgeten är beräknad på fler platser. 

Kostnad för köpta korttidsplatser (-6, 9 mkr) 
Antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat reduceras som planerat, vilket ger en 
prognosförsämring om -0,4 mkr. 

Utförare inom särskilt boende (-8,4 mkr) 
Prognosen oförändrad. Coronapandemin har genererat merkostnader kring bemanningen i 
samband med sjukfrånvaro eller extra bemanning vid smitta eller befarad smitta, vilka har 
återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnandet av Haga Park och stängningen av Ängagården genererar 
merkostnader under året vilka inte är budgeterade. Korttidsavdelningen har under våren till 
största del bedrivit verksamheten i enkelrum för att minska risken för smittspridning. 

RAM (-8,7 mkr) 

Centralt (-2,4 mkr) 
Verksamheten är i en ansträngd situation till följd av Coronapandemin. Behovet av att köpa in 
skyddsmaterial har ökat vilket försämrar prognosen med -0,5 mkr. Totalt sett beräknas kostnader 
för att köpa in skyddsmaterial uppgå till en kostnad om -4,7 mkr. 

Myndighet (+0,9 mkr) 
Prognosen för personlig assistans i extern regi och Försäkringskassans 20 första timmar har 
förbättrats till följd av översyn i något ärende samt att ett ärende varit budgeterat som att 
kommunen ska bära full kostnad men ärendet har godkänts av Försäkringskassan. Ett ärende 
övergår till intern regi och innebär en kostnad för stöd och omsorg. 

Köpta externa placeringar SoL (-3,7 mkr) 
Prognosen har försämrats med 0,3 mkr till följd av någon fördyring i dygnspris samt någon 
tillkommen placering inom dagvård. 

Stöd och omsorg (-2,3 mkr) 
En prognosförsämring på -0,8 mkr har gjorts till följd av en felaktig uppbokning av intäkter i 
bokslutet för 2019 som får negativ resultateffekt på -0,5 mkr under 2020. Detta är nu helt utrett 



och kommer inte att ha någon resultateffekt kommande år. Utöver detta övergår ett personligt 
assistans-ärende till kommunens regi den 1 december som påverkar resultatet med -0,2 mkr, 
vilket blir en prognosförbättring på myndighetsenheten. 

HSL (-1,3 mkr) 
Total prognosförbättring för HSL är +0,6 mkr. Enheten för hälso- och sjukvård har förbättrat sin 
prognos med +0,5 mkr till följd av aktivt arbete med bemanningen, men också att hela budgeten 
för förbrukningsmaterial kopplat till uppstart av Haga Park inte kommer att utnyttjas, liksom att 
äldre bilar inte har hunnit bytas ut i planerad takt vilket ger ett överskott. Enheten för 
rehabilitering har förbättrat prognosen med +0,2 mkr till följd av uppkommen vakans som inte 
kommer att besättas under året. 
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Beskrivning 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 
sammanträde samt att verksamheten ska rapportera risk- och 
konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan vid aktuella fall. 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-11-12, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och 
lägger den till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-11-12 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till : Vård- och omsorgsnämnden 

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 
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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. Åtgär
der har genom åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan näm
nas 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: 

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

• Digital strategi - viktigt för en effektiv organisation och för att kunna möta de kom
mande demografiska utmaningarna 

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 åtgärder ekonomi i balans 2020 

2 (2) 



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020 

Förslag på 
åtgärder 
Besparing 1 st 
larm bil 

Mottagnings
teamet 

Minskat köp av 
korttidsvård 
Uppsägning 
Citadellet 

Utbildnings
insatser 

Åtgärder för att nå målen Effekt 2020 

Redan vidtagit -50 

Helårseffekt 
2021 Status 

-100 KLAR 

Kommentar 

Omställning till att ordinarie hemvårdsgrupper ansvarar för mottagning pågår. 
Medarbetarna som är kvar arbetar i Covid-19 teamet och utgör en förstärkning av den 
befintliga hemvårdsorganisationen under tiden som det inte finns några konstaterade fall 
bland våra vård- och omsorgstagare. Besparing som rör rehabpersonal är verkställd 
genom att uppkommen vakans under hösten inom enheten återbesätts med personal som 
deltagit i mottagningstemet. Besparing av ssk är hanterad genom att inte återbesätta 

Beslut på VN 2020-08-24 -1 246 -2 646 Pågår annan tjänst vid uppkommen vakans 
I samband med översyn av boendepeng kommer ett förslag att arbetas fram som innebär 
möjlighet att köpa fem korttidsplatser internt genom dubbelbeläggning eller externt genom 

Coronarelaterade kostnader samt köp av plats under 2021 . Så länge Coronapandemin fortsätter kommer dubbelbeläggning 
öppnat Haga Park i april -3 500 Pågår ej att ske på kommunens egen korttid 

Redan vidta it -390 KLAR Lokalen övertogs av individ och familj per den 1 september 

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 

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 bemanningslösningar och 

Stöd och omsorg Översyn av budget och bemanning -355 -600 Pågår samplanering , vilket också hanteras inom ramen för Heltidsresan. 

Kontor Än@h_ällan 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 
Besparing Översyn samt risk- och 
hemvårds- och konsekvensanalys under hösten 

-570 

Uppkommen vakans under hösten återbesätts med medarbetare som arbetat inom 
mottagningsteamet. En översyn av resurser kommer att göras under hösten inför nästa år 

Pågår och också kopplat till uppstart av Haga Park plan 2 

boendepeng 2020 -4 578 Pågår Ärendet föredras på VN den 23 november 

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 -2 646 -13 600 

Il;; 
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Beskrivning av ärendet Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens givna uppdrag. Med anledning av det rådande budgetläget 
så fanns ett särskilt uppdrag att föreslå förändringar som medför vissa 
begränsningar för den enskilde men trots detta uppfyller en skälig levnadsnivå. 
Revideringen har föregåtts av en gedigen omvärlds bevakning samt granskning 
av relevanta, prejudicerande samt aktuella kammarrättsdomar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-11-13, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och avdelningschef Lena Täringskog 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall med följande ändring: Bjärepartiet 
yrkar att nämnden stryker orden "Rätten att tacka nej till en boendeplats 
tas bort": vi måste respektera vårdmottagarnas önskemål. 

Proposition 

Irene Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): Bifall med följande tillägg: 
Vägledningsdokumentet ska följas upp i september 2021 med tonvikt 
på beslutade förändringar. 

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag samt tillägget 
från Irene Ebbesson m f1 och finner att nämnden bifallit detta. Därefter ställer 
ordföranden proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs ändringsyrkande 
och finner att nämnden avslagit detta yrkande. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Marianne Eriksson Mjöbergs yrkande. 
NEJ -Avslag till Marianne Eriksson Mjöbergs yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 3 JA-röster, 5 NEJ-röster samt 1 som avstår 
enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Eva Maltesson (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 3 5 1 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att avslå 
Marianne Eriksson Mjöbergs ändringsyrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar : 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat vägledningsdokument 
enligt förslag. 

2. Vägledningsdokumentet ska följ as upp i september 2021 med tonvikt 
på beslutade föränd ringar. 

Till förmån för sitt avslagna yrkande reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer 
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Datum: 2020-11-13 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000191/2019-900 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Revidering av Vägledningsdokument avseende biståndshandläggning 
enligt socialtjänstlagen inom Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat vägledningsdokument enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård och omsorgsnämndens givna upp
drag. Med anledning av det rådande budgetläget så fanns ett särskilt uppdrag att föreslå för
ändringar som medför vissa begränsningar för den enskilde men trots detta uppfyller en skälig 
levnadsnivå. Revideringen har föregåtts av en gedigen omvärlds bevakning samt granskning av 
relevanta, prejudicerande samt aktuella kammarrättsdomar. 

Bakgrund 

Vägledningsdokument arbetades fram 2016 och reviderades första gången 2017. Vid genom
lysningen av verksamheten 2017 framkom behov av ytterligare revidering samt behov av pro
cesskartläggning. Processkartläggningen visade att vägledningsdokumentet inte ger någon 
styrning avseende frekvens av insats, vilket hänvisas till verkställigheten att avgöra. 

2019 års revidering innehöll därför en tydligare styrning kopplat till skälig levnadsnivå, vilket 
ytterligare har förstärkts i den aktuella revideringen. Huvudsyftet med dokumentet är att vara 
ett verktyg för biståndshandläggarna samt att bidra till en likvärdig bedömning av behov. 

Ekonomi 
Revideringen innebär att vissa insatser har reglerats i omfattning, för att möta den ekonomiska 
situationen samt en tydligare hänvisning till skäliga levnadsvillkor. Detta gäller tex. följande: 

• Avlösarservice - från 20 timmar till 16 timmar per månad 
• Vård i livets slut - behov av vak bedöms enbart utifrån ett hälso- och sjukvårdsper

spektiv 
• Ledsagning beviljas inte till sjukvårdsinrättningar, men liksom tidigare till aktiviteter 
• Social samvaro tas bort en egen insats och blir en del av promenad, ledsagning eller 

kontaktperson 
• Rätten att tacka nej till en boendeplats tas bort, intentionen är att erbjuda det boende 

som önskas så långt det är möjligt. Rätten att byta boende kvarstår. 
• Möjlighet att beställa 2 matlådor om dagen, om det finns läkarintyg som styrker beho

vet. 



2 (2) 

En likvärdig vård och omsorg oberoende var man bor, är ett tydligt nationellt mål för såväl 
kommunal omsorg som regional sluten- samt öppenvård. 

Biståndshandläggare, avdelningschefer, enhetschefer samt vård och omsorgschef, har varit 
delaktiga genom inläsning och förslag. 

Lena Täringskog 
Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 
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Äldreomsorgens värdegrund 

"Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka_för möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra". 

Syftet med vägledningen 

Syftet med vägledningen är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att 
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på likvärdigt sätt 
oavsett handläggare. 
Vägledningen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis samt 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Vägledningen gäller aldrig utan undantag, en helhets bedömning av den enskildes totala 
situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 

Till vård- och omsorgsverksamhetens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den 
enskilde att ta emot hjälp eller en insats. 
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov behöver 
hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 §rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet ska inriktas på att den 
enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. 

Prioritering av utredningar och verkställande av insats 

Enligt Förvaltningslagen är alla myndigheter skyldiga att utreda ärenden så skyndsamt som 
möjligt. Myndighetsenheten har som målsättning att utredning om särskilt boende ska vara 
klar inom 2 månader och hemtjänst inom 2 veckor. Utredning kan inte alltid inledas 
omedelbart för samtliga inkomna ansökningar. Detsamma gäller verkställande av insatser, 
varför prioritering av ärenden måste ske. Orosanmälan omhändertas dock inom 24 timmar 
och en förhandsbedömning görs av behovet. 
Handläggningstiden kan påverkas av om intyg från annan aktör behöver inhämtas. Om 
handläggningstiden försenas ska handläggaren meddela den sökande samt ange skälet till 
förseningen. 

Det är också viktigt att handläggningen vid en myndighet inte medför onödiga kostnader för 
såväl den enskilde som för kommunen. 
Beslutade insatser ska inledas snarast efter beslut, med hänvisning till prioritering enligt 
verkställighetsförteckning. 



Ansvarsfördelning 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstad skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov 
samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 

Biståndshandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser, utformar mål för insatsen och lämnar 
sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet. 
Vård- och omsorgsnämndens utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar 
för att planera, genomföra och följa upp de bedömda behov och mål som finns angivna i 
uppdraget. 

• Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om VAD som ska utföras. 
• Utförare ansvarar för HUR utförandet ska ske 

Skälig levnadsnivå 

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

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga, måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för den 
önskade insatsen i förhållande till andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Ansökan om bistånd för insatser i ordinärt boende avslås och utökade insatser nekas i 
ärenden där behovet är omfattande, en skälig livsnivå inte kan tillförsäkras och kostnaderna 
för de sammantagna insatserna för kvarboende i ordinärt boende väsentligen överskrider den 
för särskilt boende/korttidsplats. 

Informationsskyldighet 

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

Tidsbegränsning, omprövning samt uppföljning av beslut 

Enligt handläggning och dokumentation inom socialtjänsten anses det vara lämpligt att 
tidsbegränsa besluten om behovet av insatserna antas kunna förändras över tid. Däremot 
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anses det mindre lämpligt att tidsbegränsa andra former av insatser exempelvis beslut om 
särskilt boende. 

• Bistånds beslut, förutom dem som avser särskilt boende. Övriga beslut tidsbegränsas 
regelmässigt. 

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

kontaktperson. Inför en avslutning upprättas en plan för hur kontaktpersonens insats 
ska fasas ut. 

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

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

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

• Återkallelseförbehåll/omprövningsklausul finns med i beslutet. Det är dock av 
avgörande betydelse hur förbehållet formuleras, se nedan. 

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

Kommunens ansvar för invånare 

Bosättningskommunen 

Med bosättningskommun i 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen (Sol) menas där personen är 
stadigvarande bosatt eller annan kommun som den enskilde har starkast anknytning till 
kommunen. 
Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser för enskilda, oavsett 
om hen vistas i annan kommun tillfälligt eller under en längre tid. Det kan till exempel vara 
om man vistas i sin sommarstuga under olika perioder under året. 

Vistelsekommunen 

Personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under kortare tid i en annan kommun 
till exempel vid en semestervistelse. 
Vistelsekommunen har på begäran av bosättningskommunen att bistå med utredning i vissa 
fall. Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för verkställighet enligt 
socialtjänstlagen enligt den ersättningsnivån som bosättningskommunen tillämpar och anger. 
För anvisning kring process och tillämpning av rutiner se process och tillhörande rutiner. 

Båstad kommun bistår inte med prövning av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för personer som vistas i kommunen under olika perioder av året. 
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Ansökan om bistånd inför flytt till annan kommun 

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

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

Asylsökande 

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

Kommunens ansvar för EU /EES medborgare 

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

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

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

Nordiska medborgare 

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

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

Likställighet gäller för allt socialt bistånd och tjänster. 

Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands 

När en person som ansöker om bistånd vistas utom landets gränser utan att vara bosatt 



utanför landets gränser, har högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det inte betyder att 
hemkommunerna är fria från ansvar (RÅ 1987ref17 4). 

Akut nödsituation 

Personer som inte bedöms ha en hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har bara rätt till 
bistånd för en akut vårdsituation som inte går att avhjälpa på annat sätt. Vad som är 
nödvändig hjälp för att avhjälpa den akuta nödsituationen bedöms i varje enskilt fall. 

Anhörigs ansvar 

Makepar/partnerskap 
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 4 § står att 
makar ska fördela sysslor mellan sig (Äktenskapsbalk 1987:230). 

Ett makepar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene av ett makepar har nedsatt förmåga. Detta 
innebär att om ett makepar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska båda beviljas 
insatser efter två separata utredningar. 

Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. Detta 
innefattar bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien samt toalettbesök. 

Sambor-
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker att "när det 
i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under 
äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt 
första stycket", det vill säga "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 
parförhållande och har gemensamt hushåll". 

I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, hänvisas parterna att 
omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också medföra att parterna får göra 
olika saker för att tillgodose hushållssysslorna i det gemensamma hemmet. 

Gemensamt hushåll 

Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp (inom 
familjen). Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad 
man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om det 
handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det finns hemmavarande barn över 18 
år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning förekommer normalt inte. 

I biståndsbedömningen ska handläggaren beakta om det finns hushållsgemenskap. Detta 
begrepp reglerar närstående makar /sambos ömsesidiga skyldighet att bidra till familjens 
underhåll. Med hushållsgemenskap menas att två eller flera personer stadigvarande bor i 
samma bostad 

Till familjens underhåll räknas vad som krävs för den gemensamma hushållningen. Den 
gemensamma hushållningen innefattar de sysslor som normalt utförs i ett hem såsom 
städning, matlagning, tvätt, inköp m.m. Däremot anses inte mera omfattande 
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omvårdnadsinsatser ligga inom vad man normalt bistår varandra med inom en familj. I ett 
hem där ena maken på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan utföra vissa 
sysslor får det ankomma på den andra maken att utföra dem. 

Bistånd i ordinärt boende 

Hemtjänst 

Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i ordinärt boende och 
innefattar även sociala insatser och matdistribution. Utgångspunkten ska alltid vara den 
enskildes integritet och självbestämmande. 

• Personlig omvårdnad - syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde för att 
tillgodose delli1es grundläggande behov. De handlar om praktiska insatser som t ex förflyttning 
eller personlig hygien såväl som psykologiska och sociala insatser. 

• Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och matdistribution. 

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

Behov av hemtjänst föreligger om den enskilde: 

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

Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde: 

• Själv kan utföra insats 

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

• Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser 

• Har rätt till insats genom annan huvudman 

• Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett 

Vård i livets slutsked 

Vid vård i livets slut, där det finns en medicinsk bedömning enligt hälso- och sjukvårdslagen att det 
finns ett behov av extra stöd, kan omvårdnad beviljas i form av vak Bedömning kan ske av den 
kommunala hemsjukvården samt av ASIH. 

Vak vid palliativ vård eller tillfällig oro enligt socialtjänstlagen beviljas inte. Om det finns ett utökat 
behov av insatser under en tidsperiod så erbjuds korttidsvård 



Personlig omvårdnad 

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

Personlig hygien 

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

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

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

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

På- och avklädning 

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

Förflyttning 

Insatsen är ett samlings begrepp och innebär bl.a. stöd för ändrad- eller bibehållande av 
kroppsställning, användning av transportmedel, förflyttning via hjälpmedel, lyft- och bärhjälp 
och förflyttning inomhus. 

Toalettbesök 

Beviljas utifrån den enskildes behov som en egen insats. 

Måltider 

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål/nattmål. Hjälpen avser 
stöd före, under och efter aktuella måltider. Behovet av stöd med att få lagad mat tillgodoses 
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genom matdistribution vid ett tillfälle per dag. I situationer där den enskilde enligt läkarintyg, 
har behov av anpassad kost i form av tillagad mat vid mer än ett tillfälle per dag, kan 
ytterligare en matlåda beviljas per dag till person som är beviljad matdistribution. Leverans 
av matlådor sker vid ett tillfälle per dag. 

Insatsen innefattar inte tillagning av någon form av måltid, det som beviljas är uppvärmning 
av färdiglagad mat och vid behov dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden och 
diskning. Insatsen utförs inte för andra personer i hushållet. 

Mål tidsstöd 

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

Tillsyn dag 

Insatsen tillsyn kan beviljas om inte trygghet kan tillgodoses via trygghetslarm. Tillsyn kan 
beviljas när inte finns behov av någon annan insats av personal vid tillfället. 
Tillsyn dag kan beviljas genom fysiskt besök hemma hos den enskilde. 

Av bistånds beslutet framgår antalet tillsyns besök per dag, som tillkommer utöver eventuella 
andra planerade besök 

Tillsyn natt 

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

Egenvård 

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

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



Trygghetsringning 

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

Utevistelse /promenad 

Promenader beviljas då den enskilde saknar förmåga att på egen hand gå ut. Insatsen innebär 
t.ex. att gå en promenad men omfattar även en stund av social samvaro. Promenad kan även 
tillgodoses i samband med gemensam handling/inköp med personal. Utevistelse kan även 
innebära vistelse på balkong/altan/trädgård. Promenad innefattar att ta på och av sig 
ytterkläder, ta sig ut ur bostaden samt promenera med eller utan hjälpmedel/stöd. 

Utevistelse kan beviljas upp till två gånger per vecka. Vid påvisat behov kan ytterligare 
promenader beviljas. 
Om insatsen inte verkställs pga att den enskilde inte vill gå ut, så ska detta dokumenteras vid 
varje tillfälle. Dokumentationen kan vid uppföljning av insatsen ligga till grund för att insatsen 
tas bort. 

Ledsagning 

Ledsagning innebär stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som tex. 
matservering, föreningsaktivitet/träffpunkt. Ledsagning innebär inte hjälp och stöd under 
aktiviteten, om behov av sådant föreligger kan ansökan om hemtjänst göras. 
Insatsen kan sökas som en regelbunden eller tillfällig insats och kan under en kortare period 
medverka till att den enskilde får upptäcka civilsamhällets aktiviteter och sociala samvaro. 

Ledsagning till sociala och kulturella aktiviteter kan beviljas med högst 6 timmar per månad. 
Om ansökan rör ledsagning till och från regelbundna ofta förekommande aktiviteter görs en 
individuell bedömning. 

Insatsen beviljas inte för resor till och från hälso- och sjukvårdsinrättningar, utan hänvisas 
till stöd av närstående och/eller den service som chaufför och/eller befintlig personal från 
annan vårdgivare har ansvar att utföra i dess uppdrag tex. sjukresor (Skånetrafiken/Region 
Skåne). 

Kontaktperson 

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

Insatsen beviljas till personer som har en nedsatt funktionsförmåga och/eller har ett mycket 
begränsat socialt nätverk och därmed riskerar isolering. 

Insatsen beviljas först när behovet av social stimulans inte kan tillgodoses genom befintligt 
kontaktnät, frivilligorganisationer, föreningsliv, ledsagning samt övriga sociala aktiviteter 



som finns att tillgå i närområdet. Insatsen ska ha ett framåtsyftande perspektiv dvs. ett tydligt 
mål är att insatsen ska syfta till att hitta sociala aktiviteter och successivt avvecklas. 

När en person har beviljats vård- och omsorgsboende avslutas insatsen direkt i samband med 
inflyttning. 
Insatsen kan beviljas vid max ett tillfälle per vecka. 

Serviceinsatser i ordinärt boende 

Städning 

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

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

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). I vissa fall kan rengöring av hjälpmedel ingå i 
insatsen. För sammanboende kan städning av två sovrum beviljas förutsatt att även den andre 
parten är beviljad insatsen städ. Den enskilde ska tillhandahålla rengöringsmedel och övrig 
städutrustning enligt kommunens riktlinjer. 

Städningen omfattar normalt damning/avtorkning, dammsugning och våttorkning av golv. 
Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ska rymmas inom 
den beviljade tiden. Husdjur i bostaden är inte ett skäl för mer frekvent städning. 
I hemtjänstens uppdrag ingår inte arbete i trädgård, högtidspyntning, putsning av silver, 
kristallkronor och dylikt, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, snöskottning eller städning som föranleds av annan 
hemmavarande vuxen. Vid behov av fönsterputs, storstädning eller sanering hänvisas till 
städfirma. 

Tvätt/klädvård 

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

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

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

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

Husdjur 

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

Inköp och ärenden 

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

I insatsen kan hjälp ingå med att skriva inköpslista samt uppackning av varor. Insatsen 
omfattar inte möjlighet att följa med till butik. Övriga inköp såsom apotek- och postärenden 
samt inköp via systembolaget ska ske via elektronisk beställning och beviljas enbart när 
elektronisk beställning inte är möjlig och då vid högst två tillfällen per månad företrädesvis 
dagtid på vardagar. 

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt apoteksvaror. 

Matdistribution 

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

Behovet beviljas som helt eller halvt matabonnemang det vill säga leverans varje dag 
alternativt leverans varannan dag. Tidsbegränsat beslut tillämpas. Besök på 
restaurang/hämtning av mat från restaurang beviljas endast i undantagsfall i samband med 
vård i livets slutskede. 

Avgränsning: Insatsen beviljas inte om den enskilde själv eller närstående har förmåga att 
tillaga mat eller kan ta sig till närliggande matservering/restaurang för att inta eller hämta 
mat. 

Trygghetslarm 

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

Trygghetslarm för personer under 80 år föranleds av en bistånds bedömning. 

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



enskilde eller närstående har förmåga att hantera larmet, kan tillgodogöra sig de 
instruktioner som hör till larmhanteringen. 

Korttidsvård 

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

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

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

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

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

• Som en tillfällig lösning i avvaktan på att kartläggning av omvårdnadsbehovet är 
färdigställd eller /samt omfattande bostadsanpassning genomförs. 

• När det föreligger svåra sociala problem eller missförhållanden i hemmet 

• Återhämtning/mobilisering 

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

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

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

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

Avlösning 
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Avlösning kan beviljas när en anhörig är i behov av ledighet för tex. återhämtning, för att 
uträtta ärenden eller delta i aktiviteter. Insatsen innebär ett tillfälligt övertagande av den 
anhöriges omsorg. Detta innebär tex att omvårdsinsatser som under denna tid hade utförts av 
anhörig, i stället utförs av avlösaren. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll 
vårdar en närstående i hemmet. Avlösningen kan beviljas med högst 16 timmar per månad, 
avlösartimmar kan inte sparas. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

Den enskilde är i behov av regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen utifrån kognitiv svikt. 
Dagverksamhet beviljas till personer som bor i ordinärt boende, som har en demensdiagnos 
eller liknande kognitiva svårigheter. 

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

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

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

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

Växel vård 

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

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

Behov av växelvårdsplats föreligger om den enskilde: 

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

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

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

Vård- och omsorgsboende 



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

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

Den enskilde har möjlighet att i samband med ansökan ange önskemål om ett specifikt 
boende, kopplat till den enskildes behov av somatiskt boende eller boende med 
demensinriktning. Rätten att tacka nej till erbjudande finns inte, men boendesamordnaren 
strävar efter att erbjuda boende enligt den enskildes önskemål. Möjligheten att byta boende 
finns och anmäls till boendesamordnaren. 

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

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

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

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

Parboende 

I de fall en äldre person över 65 år, make, sambo eller registrerade partner, är i behov av 
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med skälig 
levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende om de begär det. Med samma 
boende har Socialstyrelsen definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom 
samma boendeenhet. 
I Båstads kommun används benämningen makar men i likhet med den parboendegaranti som 
regleras i socialtjänstförordningen avses här makar, sambos eller registrerade partners. 

Med boende 

Vid medboende menas att en person flyttar till sin make/make på ett särskilt boende utan att 
själv ha bistånd till insatsen. 

~ 16 



Detta innebär att: 
• Ena parten beviljats bistånd av boende i form av särskilt boende 
• Att båda parter vill fortsätta att bo tillsammans i ett särskilt boende 
• Att den sökande till särskilt boende är en person som är över 65 år eller äldre 
• Medboende kan erbjudas på samtliga boende utifrån hur lägenheten är utformad 
• Medboende har inget eget hyreskontrakt och därmed har skyldighet att underteckna 

en överenskommelse om avstående från besittningsskydd 
• Person som har beviljats vård- och omsorgsboende, är den som kan ansöka om 

parboende för sin make/maka/partner och beslut ska då fattas enligt SoL 4:2. Detta 
ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. 

Om make/maka som har rätt till vård- och omsorgsboende avlider och kvarvarande 
make/maka då inte uppfyller kriterierna så överförs inte kontraktet för lägenheten. 
Konsekvenserna av det är att den medboende vid inflyttning bör ställa sig i bostadskö hos det 
kommunala fastighetsbolaget eller annan hyresvärd, för att kunna erbjudas en annan 
lägenhet som anses likvärdig. 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000126/2020 - 900 

Översyn av hemvårds- och boendepeng 2020 

Sida 

11av20 

Beskrivning av ärendet Genom vård- och omsorgsnämndens beslut den 24 augusti 2020 § 63 om 
åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 så beslutades om en besparing på 
verksamhet som finansieras av hemvårds- och boendepeng. Förvaltningen fick 
i uppdrag att utreda om detta var möjligt genom en översyn av respektive peng. 
Resultatet redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Åsa Meltzer 2020-11-12, med tillhörande bilaga. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändrad 
finansiering för korttidsvård från peng till en ram för åtta platser 
(enkelrums beläggning) samt en tilläggsfinansiering via peng vid 
eventuell dubbelbeläggning. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om en 
ändrad finansiering för växelvård från peng till ram för två platser. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nya nivåer för hemvårds
och boendepeng 2021. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt godkänna rapporten 
och lägga den till handlingarna. 
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Datum: 2020-11-12 

Handläggare: Åsa Meltzer 

Dnr: VN 000126/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Översyn hemvårds- och boendepeng 2020 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
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1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändrad finansiering 
för korttidsvård från peng till en ram för åtta platser (enkelrumsbeläggning) samt en 
tilläggsfinansiering via peng vid eventuell dubbelbeläggning 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om en ändrad finansie
ring för växelvård från peng till ram för två platser 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nya nivåer för hemvårds- och boendepeng 
2021 

4. Vård och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Genom vård- och omsorgsnämndens beslut § 63 den 24 augusti 2020 om åtgärdsplan för eko
nomi i balans 2020 så beslutades om en besparing på verksamhet som finansieras av hem
vårds- och boendepeng. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda om detta var möjligt genom en 
översyn av respektive peng. Resultatet redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Hemvårdspeng 
Översynen av hemvårdspengen har resulterat i ett antal olika förslag på åtgärder för besparing. 
Vägledningsdokumentet har setts över och insatser som kan tillgodoses på annat sätt än ge
nom hemvård har identifierats, vilka är: 

• Ledsagning till vårdinrättningar 
• Social samvaro 
• Minska avlösarservice från 20 till 16 timmar per månad 
• Vak SoL extraordinär insats 

Åtgärderna är en del av förslaget till nytt vägledningsdokument som behandlas i Vård- och 
omsorgsnämnden den 23 november. 

Ett arbete har även påbörjats med att se över hur resultatet har blivit av de schabloner som 
infördes 2018 efter Lumells genomlysning år 2017. En åtgärd som har identifierats är att 
minska schablonen för stöd vid förflyttningar från 33,75 till 31 timmar per månad. 

Fortsatt arbete med hemvårdspengen 
Under 2021 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas, vilket i dagsläget förväntas effek
tivisera nuvarande arbetssätt med mindre manuell hantering vid planering och uppföljning av 
insatser inom hemvården. Detta kan efter införande innebära möjlighet att dra ner overhead
kostnader i form av administrativ personal. 
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I samband med att Hel tidsresan införs så arbetar förvaltningen mot att flera områden kommer 
att kunna samplanera och använda personalresurser på ett effektivt sätt. Syftet är också att 
antalet timvikarier ska minska då ordinarie personal går upp och arbetar heltid vilket genere
rar en större kontinuitet för vård- och omsorgstagaren. 

Verksamheten kommer under 2021 att fortsätta översynen av schabloner för att utvärdera hur 
de nya schablonerna från 2018 har fallit ut. Om detta arbete kan ge någon besparing är svårt 
att bedöma i dagsläget. 

Det har i översynen framkommit att tidigare lagda besparingar på bilar för hemvården inte har 
kunnat uppnås. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan under 2021 för att se vilka 
åtgärder som är möjliga. Verksamheten arbetar redan idag aktivt med att använda elcyklar vid 
kortare rundor vilket är gynnande ur såväl hälso- som miljöperspektiv. 

Utöver ovanstående finns även mindre åtgärder som kommer att ses över, bland annat juste
ringar i schema- och planeringsåtgärder, se över matdistributionen ut till vård- och omsorgsta
garen, alla inköp görs digitalt, med mera. 

Boendepeng 
I arbetet med boendepengen har en total översyn gjorts av samtliga kostnader som utförare 
inom särskilt boende behöver ha för att bedriva verksamheten. Kostnadsposter som har be
lysts har varit: 

• Grundbemanning 
• Extra kostnader vid förhöjd bemanning 
• Chef och assistent 
• Utbildning och trivsel 
• Pedagogiska måltider 
• Livsmedel 
• Städ 
• Övriga kostnader 

Arbetet har resulterat i en samsyn kring vilken budgetnivå som är rimlig per plats för samtliga 
kostnadsposter utom för städ. Arbetet har präglats av kostnadsmedvetenhet och genomförts 
utifrån att översynen också innehöll ett besparingsuppdrag. Ett beslut har fattats av förvalt
ningen om vilken budgetnivå för städ som ska ingå i boendepeng, dock kommer ett arbete att 
fortgå under 2021 tillsammans med lokalvårdsorganisationen inom Teknik och service för att 
nå i mål. 

Utöver ovanstående har arbetet även belyst principer för ersättning avseende: 

Korttidsvård 
Förvaltningens förslag är att ändra finansieringsmodell för korttidsvården från en pengbase
rad ersättning till att finansiera verksamheten med en rambudget som ska omfatta utrymme 
för åtta stycken korttidsplatser, det vill säga enkelrumsbeläggning. Beställaren avsätter sedan 
budget centralt för att kunna köpa extra korttidsplatser antingen genom dubbelbeläggning på 
den egna korttidsavdelningen med maximalt sex platser, alternativt genom att köpa externa 
korttidsplatser. 

Växel vård 
Förvaltningen föreslår att verksamhet för växelvård finansieras via ram då verksamheten är av 
fluktuerande karaktär vilket gör det svårt för utföraren att planera och ställa om sin verksam
het i den takt som en pengfinansiering kräver. 
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Typ av boende 
För särskilt boende avser förvaltningen att ersätta utförarna enligt principen en peng per bo
ende. Tidigare har särskilda boenden kunna få ersättning via peng för somatik respektive de
mens beroende på vilka vård- och omsorgstagare som för närvarande finns i verksamheten. I 
och med att verksamheten nu har beslutat att bedriva mer renodlade boenden för demens och 
somatik utifrån vad lokaliteter och faciliteter är lämpade för så kommer samma peng att utgå 
för samtliga vård- och omsorgstagare på ett boende från och med år 2021. 

Beläggningsgrad/ersättning efter dödsfall 
För ersättning efter dödsfall till utförare inom särskilt boende så görs en anpassning till väg
ledningsdokumentet genom att ersättning från och med 2021 kommer att utgå för tio dygn, att 
jämföra med dagens modell där ersättning upphör dag efter dödsfall. Utförarna bedöms inte ha 
möjlighet att minska på sina kostnader i motsvarande utsträckning eftersom bemanningen inte 
påverkas av något enstaka dödsfall i verksamheten. Enligt vägledningsdokumentet är det av
satt sju dagar för ut- respektive inflyttning, totalt 14 dagar. För att behålla incitament för utfö
rare att göra snabba in- och utflyttningar vid möjlighet så kommer ersättning för den nyinflyt
tade vård- och omsorgstagaren att utgå från och med inflyttningsdag, vilket innebär att vid 
snabbare inflyttning än tio dagar så utgår dubbel ersättning. 

Renovering 
Frågan om ersättning till utförare inom särskilt boende ska utgå eller ej under tiden som ett 
rum renoveras är ej inte färdigutredd. Förvaltningen avser att under 2021 kartlägga och lägga 
en plan för renovering av rummen på särskilt boende och korttidsavdelningen tillsammans 
med Båstadhem. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 

Hemvårdspeng 
Effekten av föreslagna åtgärder inom hemvård är något svåra att förutse då flertalet aktiviteter 
och åtgärder korrelerar med varandra. Erfarenhet från andra kommuner visar att införande av 
heltid som norm via hel tidsresan initialt sett kan innebära en fördyring, förvaltningen tittar på 
ett förslag för att möjliggöra att sätta av pengar centralt som en buffert för detta under en 
initial period. Det är också osäkert hur snabbt som ett nytt verksamhetssystem kan innebära 
effektiviseringar. Besparing genom neddragning av insatser förutsätter att Vård- och omsorgs
nämnden beslutar om nytt vägledningsdokument. 

Boendepeng 
Genom översynen av boendepeng så har utförare inom särskilt boende och korttidsvård fått en 
bättre förståelse för hur stort budgetutrymme det finns för sina kostnader, och följsamheten av 
budget förväntas därför kunna förbättras. Möjligheterna att hålla sin budget har också förbätt
rats i och med beslut om att ge ersättning för tio dagar efter dödsfall. 

Förvaltningen bedömer också att budgetföljsamheten för korttid och växelvård har bättre 
förutsättningar genom en ramfinansiering plus möjlighet till tilläggsfinansiering vid dubbel
beläggning då denna typ av fluktuerande verksamhet inte möjliggör anpassning av beman
ningen i takt med förändringar i beläggning. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng 
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Givet att Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om nytt vägledningsdokument med 
inarbetade förslag så beräknas utförarna inom hemvård att kunna minska ner på följande 
insatser: 

• 3 000 timmar för ledsagning till vårdinrättningar 
• 1 000 timmar för social samvaro 
• 1 800 timmar för stöd vid förflyttningar genom minskad schablon 
• 500 timmar för vak SoL extraordinär insats 

Sammantaget ger ovanstående neddragning en minskning med 6 300 timmar, vilket innebär en 
besparing på 2, 7 mkr. 

Inom ramen för översynen har även budgeterad nivå för omvårdnadsavgifter setts över. I pro
gnosen för oktober månad finns ett överskott på omvårdnadsavgifter med 1,1 mkr jämfört med 
budget. Till detta ska hänsyn tas att antalet hemvårdstimmar har sjunkit avsevärt under del av 
året till följd av Coronapandemin. Förvaltningen bedömer det därför som möjligt att höja bud
geten med 1,0 mkr för omvårdnadsavgifter, vilket ger ett större ekonomisk utrymme som är 
att likställa med en besparing. 

Förvaltningen bedömer det även vara möjligt att under sista delen av året kunna minska ner på 
administrativ personal kopplat till införande av heltidsresan som då kommit längre samt att 
nytt verksamhetssystem då ska vara infört. Total besparing för 2021 för detta beräknas uppgå 
till 0,2 mkr. Vad helårseffekt av detta kan bli kommer förvaltningen att återkomma med under 
2021. 

Hemvårdens besparing och höjda intäkter uppgår genom översynen till totalt 4,0 mkr under 
2021. 

Boendepeng 

Översynen av boendepeng har gett ett antal ekonomiska konsekvenser. Utrymme har gjorts för 
finansiering av ytterligare 15 demensplatser på Skogsliden, vilket också ger bättre ekonomiska 
förutsättningar för att bedriva verksamhet då lokaliteten lämpar sig bättre för demensplatser. 
Bemanningen i pengen är beräknad per plats men genomförs i praktiken på avdelningsbasis, 
där en demensavdelning har färre platser än en somatikavdelning och därför blir ersättningen 
högre för demenspeng än för somatikpeng. De somatikavdelningar som nu omvandlas till 
demensavdelningar innehåller sju respektive åtta platser, vilket är i paritet med övriga 
demensavdelningar i kommunen. Kommunens somatikavdelningar innehåller elva till tolv 
platser. 

I budgeten så har utrymme tillförts för köp av tre externa platser inom särskilt boende på årlig 
basis, samt fem externa korttidsplatser på årlig basis. Förvaltningen kan välja att istället för 
externa korttidpslatser köpa platser internt genom dubbelbeläggning på kommunens 
korttidsavdelning enligt beslutad peng, denna möjlighet kommer inte att utnyttjas så länge 
Coronapandemin pågår. Utrymme har även gjorts för att budgetera med full beläggningsgrad 
på grund av ändrad princip för ersättning vid dödsfall. 

Genom förslaget att verksamhet för korttids- och växelvård finansieras via ram samt en 
tilläggspeng vid dubbelbeläggning på korttidsvården bedömer förvaltningen att det finns 
bättre förutsättningar till budgetföljsamhet i och med verksamhetens flukurerande karaktär. 
Vid en beräkning av kostnad per plats blir det dock dyrare att bedriva korttid i intern regi med 
enkelsrumsbeläggning än att köpa en extern korttidsplats, en plats skulle för 2021 kosta 
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2 519 kr/dygn, attjämföra med en kostnad för extern plats på 2 337 kr/dygn 1. Priset för intern 
korttidsvård sjunker dock under priset för extern plats vid cirka två dubbelbeläggningar på 
helårsbasis. Detta beror framförallt på att det inte är optimalt att bedriva korttidsverksamhet 
på två plan. Förvaltningen utreder för närvarande hur korttidens verksamhet kan optimeras. 

I prognosen för 2020 som ledde fram till beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 så 
hade utförare inom särskilt boende efter maj månad ett underskott på -5,6 mkr som de 
önskade ta del av i åtgärdsplanen. I genomlysningen har arbetet haft avstamp i att försöka hitta 
lösningar för att bedriva verksamheten inom befintlig ram, vilket i stort sett har lyckats. 
Verksamheten behöver ett tillskott på 0,2 mkr för den interna driften. Till detta har det också 
tillförts medel för del av köp av externa korttidsplatser med 1,7 mkr och för köpta platser inom 
särskilt boende med 2,4 mkr. Boendepengens besparing i relation till beslutad åtgärdsplan blir 
därför sammanlagt 2,6 mkr. 

Enligt beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 så skulle översynen av hemvårds- och 
boendepeng identifiera en besparing om 4,6 mkr. Totalt uppgår identifierad besparing till 
6,6 mkr. Identifierat överskott har dock behövts för att täcka upp för ytterligare tillkommande 
kostnader i verksamheten, bland annat för två nya personliga assistansärenden. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Boendepeng 2021 
Hernvårdspeng 2021 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

1 Antagande om att priset till 2021 justeras med OPI 3 %. Pris för köpt korttidsplats 2020 är 2 414 kr, varav 
Båstads kommun har kostnad för 94 % eftersom momsåtersökning kan göras med 6 %. En extern korttidsplats 
kostar då 2 269 kr år 2020. 
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Vård & omsorg 

Hemvårdspeng 

Hemvårdspeng ordinärt boende 2021 
Justerad med 2020 års löneökning och kapitalkostnader 

Omsorg 
Egen verksamhet 

Service 
Egen verksamhet 

Dubbelbemanning (Omsorg) 
Egen verksamhet 

Total volym 

Antal timmar 
budget2021 

122 723 

7 405 

14400 

144 528 

T:/ekonomiavdelningen/Ekonom VoO/Pengsystem/Resmsfördeln ingsmodell VoO 

Jan-mar 
kr/timme 

455 

342 

140 

Apr-dec 
kr/timme 
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Vård & omsorg 

Boendepeng 

Dygnspris boende 2021 
Justerad med 2020 års löneökning och kapitalkostnader 

Vård och omsorg somatik 
Vård och omsorg demens 
Korttid vid dubbelbeläggning 

Antal platser och beläggning i budget 2021 

Demens 70 platser 
Skogsliden 46 platser 
Almgården 24 platser 

Somatik 73 platser (helår) 
Åsliden 33 platser 

Jan-mar 
kr/dygn 

1493 
1697 
1057 

Haga Park 36 platser från den 1januari,48 platser från den 1 september 

T:/ekonomiavde lningen/Ekonom VoO/Pengsystem/Resursfördeln ingsmode ll VoO 

Apr-dec 
kr/dygn 
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Nämndsplan med budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller verksamheten. I granskningsrapporten från december 2018 
rekommenderar revisorerna en översyn av kommunens målstyrningsprocess, 
som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. Med anledning 
av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson och 
utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-11-17, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Notering "Andel registrerade i BPSD-register boende på Säbo" i nyckeltalsbilagan 
kan strykas helt. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande ändring sist i beslutet: Fastställa 
nämndens driftbudget för 2021. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndsplan 2021 som underlag 
för Vård och omsorgs verksamhetsplanering 2021 samt fastställer 
nämndens driftbudget för 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-17 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000124/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndsplan med budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndsplan 2021 som underlag för Vård och 
omsorgs verksamhetsplanering 2021 samt fastställer nämndens driftbudget för 2020. 

Bakgrund 
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Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 

I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut. Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 

Ekonomi 
Kapitel 9 i nämndsplanen innehåller nämndens driftbudget, som utgår ifrån ramen som 
tilldelats nämnden enligt kommunfullmäktigebeslut den 21oktober2020. Vård- och 
omsorgsnämnden får till 2020 tillskott med 11,2 mkr för att öppna plan 2 av Haga Park samt 
medel för att implementera ett nytt verksamhetssystem. Vård- och omsorgsnämnden antog 
den 24 augusti en åtgärdsplan för ekonomi i balans som innebär att ett antal åtgärder kommer 
att verkställas under 2020 och 2021, bland annat nedläggning av kommunens 
mottagningsteam minskat köp av korttidsplatser, uppsägning av lokaler, neddragning av 
socialt innehåll samt besparingar inom hemvårds- och boendepeng. Under hösten har översyn 
av ersättningssystemen gjorts och förslag på åtgärder tagits fram, vilka nämnden kommer att 
besluta om i november månad. En del åtgärder kommer att ha delårseffekt under 2021 då 
parallellt arbete med bland annat implementering av heltidsresan pågår. 



Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Sari Bengtsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
Kommunledningskontoret 

Förslag till nämndsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
Förslag till nämndsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden - nyckeltals bilaga 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Vision för Vård och omsorg: 

"En optimal resursanvändning där insatser fördelas och utförs enligt befintligt behov och 
med god kvalitet" 
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Optimal resursanvändning handlar om förmågan att hushålla. Varje medarbetare är vid rätt 
resursanvändning medveten om vilka resurser som finns eller kan göras tillgängliga. 
Resurser är utöver pengar även tid, lokaler, medarbetare m.m. Insatsfördelning sker efter 
konstaterat behov hos vårdtagarna men behöver också omprövas vid förändringar. 

Båstads kommun ska ge god service till kommuninnevånare som på olika sätt är i behov av vård, 
stöd och omsorg. Insatserna ska präglas av god kvalitet som gör att alla ska kunna känna trygghet, 
gemenskap och delaktighet. 

Medarbetarna är vår mest betydelsefulla resurs och det är därför viktigt att verksamheterna 
bedrivs på ett sätt som gör att alla känner delaktighet, har möjlighet att påverka arbetsplatsens 
utveckling samt egen utveckling och karriärvägar. 

Ulf jiewertz 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Irene Ebbesson 
Vice ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under 
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära 
eventuella ändringar. 

I Nämnd 

Förvaltning 

Styrmodell för Båstads kommun 

Vision/ledstjärna: "Ett bättre sätt att leva" 

Ekonomistyrning 

Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 

Resursfördelning till 
nämnderna 

Målstyrning 

Fokusområden 
och inriktnings 

mål --·--
Resurser till 

verksamheterna 

Detaljbudget 

Nämndsplaner 
med ev. egna 

mål 

Strat egier och 
aktiviteter 

Värdegrund 

Kvalitetsstyrning 

Kvalltetssåkrlng av 
grunduppdraget. 

kommunövergripande 
prioriteringar 

Nämndernas 
prioriteringar I 

kvalitetsarbetet 

Verksamhetsspecifikt 
systematiskt 

kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

2.1. Vision/ledstjärna 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det 
framtida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030 / 
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I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN :s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: 
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan 
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela 
resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas 
uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av 
tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara 
resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som 
sker i organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering- Uppföljning och analys -Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat 
inspiration från SKL:s "styrsnurra". 

Planering 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk 
plan för de nästkommande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att 
bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och 
utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhets
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av 
planeringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 
syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare 
som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt 
myndighetsutövning. 

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

Vård- och omsorgsram 

Centralt (ledningsresurser) 

Inom begreppet Centralt ryms Vård och omsorgs ledningsresurser, förutom de ledningsresurser 
som ryms inom resursfördelningsmodellen i resultatenheterna för vård- och omsorgs boende och 
hemvård. 

Myndighetsenhet 

Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar samtliga 
områden inom Vård och omsorg. Myndighetsenheten ansvarar också för hanteringen av 
institutionsplaceringar, från beslut, planering och uppföljning samt upprättande av avtal med 
externa utförare kopplat till upphandlade verksamheter. Undantaget är köp av korttidsplatser 
som hanteras av korttidsenheten. 
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Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar 

Stöd och omsorg arbetar med att verkställa beslut gällande insatser till personer med funktions
nedsättningar, både enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Soci
altjänstlagen (So L) 

Personlig assistans 
Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funkt
ionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis 
behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS. 
Insatsen inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt 
anpassad bostad. Syftet med insatsen är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska ha möj
lighet att skapa sig ett eget hem. I insatserna gruppbostad och servicebostad ingår omvårdnad, fritid 
och kultur. I båda boendeformerna finns det en fast personalgrupp som kan ge omvårdnad i den 
egna lägenheten utifrån den enskildes behov. 

Daglig verksamhet 
Insatsen daglig verksamhet omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller aut
ismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada, det vill säga personer som ingår i 
grupp ett och två i den personkrets som beskrivs i LSS och som är i yrkesverksam ålder. Verk
samheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett 
övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare 
eller längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad. Verksamheten kan vara i både gruppform och indi
viduella placeringar, till exempel på företag. Den dagliga verksamheten i Båstad verkställer även 
beslut om meningsfull sysselsättning enligt SoL. 

Boendestöd/Socialpsykiatri 
Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård- och omsorgstagare 18-67 år med en psykisk 
funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat bestå av hjälp att bryta sin isolering, strukturera 
sin vardag eller stöd i att utföra vardagsuppgifter. 

Korttidsvistelse och stödfamilj 
Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1-3 
som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för vårdnadshavar
na. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även 
innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger. 

Korttidstillsyn 
Korttidstillsyn är för skolungdomar med funktionsnedsättningar över 12 år och ges i anslutning 
till skoldagen och/eller under lov. Korttidstillsyn vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte 
klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge ele
ven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. 

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 
Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 
beviljas avlösarservice i hemmet. 
Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funkt
ionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor. 
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Kontaktpersoner 
Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i fritids
aktiviteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SoL. 

Hälso- och sjukvård 

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för dem som inte 
själv eller med hjälp kan ta sig till vårdcentralen, eller i vårdform enligt Hälso- och sjukvårdsavta
let. Till hemsjukvården hör också rehabilitering i hemmet, något som kan vara aktuellt efter sjuk
dom eller olycka. Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av arbetsterapeut eller sjukgymn
ast/fysioterapeut. Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som rehabilitering i hemmet är alltid 
primärvårdsläkare. Hemsjukvården har även ett habiliteringsansvar för vissa personer inom LSS 
och socialpsykiatrin. 

Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel, exempelvis rollator, rullstol och hygien
hjälpmedel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. Arbetsterapeut, 
sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktions bedömning och förskriver 
individuellt utprovade hjälpmedel. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstöd 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende, 
anhörigverksamhet, demensteam, trygghetstelefoner, dagverksamhet SoL, lokaler inom vård och 
omsorg samt hyror för blockuthyrningen av lägenheter på kommunens vård- och omsorgs bo
ende. 

Resultatenheter 

Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 
organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 
områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård- och 
omsorgs boende. 

Hemvård 

Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 
Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 
och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 
måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 
även insatser av delegerad hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsboende 

Särskilt boende 
I kommunen finns vård- och omsorgs boenden avsedda för vård- och omsorgstagare med så 
omfattande omvårdnads behov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 
Vård- och omsorgs boende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 
omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet. 

Korttidsboende /växelvård 
I kommunens regi finns ett antal korttidsplatser avsedda för korttidsvård. Korttidsvård är ett 
komplement till hemvård då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna bo
staden, men rapporteras under vård- och omsorgs boende. 
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I kommunens regi bedrivs även växelvård. Vistelse på växelvård avlastar anhöriga samt ger mil
jöombyte och stimulans för enskild. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 

Kommunen kommer att ha stora utmaningar i framtiden där allt färre ska försörja allt fler. De 
demografiska förändringarna är utmanande med allt fler äldre som också ställer höga krav på en 
god vård och omsorg. Vi ska leverera hög kvalitet till en lägre kostnad vilket innebär att verk
samheterna måste effektiviseras. Vi vårdar allt sjukare i hemmen på grund av snabb utskrivning 
från sjukhusen, vilket ställer krav på kommunen att ha utbildade medarbetarare såväl i omvård
nad som i de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård. En framtida utmaning är också att 
kunna anställa och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett ökat samarbete både internt och 
externt måste till för att kunna bibehålla kvaliteten för medborgarna. Psykisk ohälsa behöver 
uppmärksammas. Ofrivillig, upplevd ensamhet kan vara en riskfaktor. 

En ansträngd ekonomisk situation har föranlett vård och omsorgsnämnden att anta en rad beslut 
och åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Effekterna av åtgärderna ska följas upp. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

• Vård- och omsorgs boendet Haga Park kommer att öppna upp sitt andra plan under året. 

• Välfärdsteknik ska fortsätta att användas, utvecklingsområdena ska öka. En digitalise
ringsstrategi ska ligga som grund för den fortsatta utvecklingen. 

• Arbetet med att åstadkomma fler heltidsanställningar och minska på behovet av timvika
rier genom projektet "Heltidsresan" är ett viktigt arbete som kommer att implementeras 
och följas upp 

• Utöka samarbetet med civilsamhället bland annat rörande hälsofrämjande och förebyg
gande arbete 

• Införande av nytt verksamhetssystem under 2021 

• Uppföljning av förändrade ersättningar i hemvårds- och boendepeng 

• Genomföra planerade åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 

• Tillvarata statliga satsningar genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom 
verksamhetsområdet 

• Tillvarata statliga satsningar om förstärkt äldreomsorg på ett strategiskt sätt som stödjer 
nämndens prioriteringar och mål 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 24 juni 2020 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden. Målen är oförändrade sedan 2019: 

Fokusområde Medborgaren: 
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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 likvärdiga 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. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

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. 

Fokusområde Medarbetaren: 

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

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

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

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

Ökningen av antalet äldre de närmaste åren och i framtiden kräver extra planering och priorite
ring för att finna alternativa lösningar så det förmodade ökade vårdbehovet kan tillgodoses. Sär
skild tonvikt läggs på behov hos personer med kognitiv svikt och funktionsnedsättning. 

Under år 2021 fortsätter planeringen för att ett nytt särskilt boende ska stå klart år 2025-26. 

Antalet personer med funktionsnedsättning, som har behov av insatser i olika former, följs nog
grant för att kunna möta denna grupps framtida behov. 

Ny digital välfärdsteknik ska tillvaratas, såväl för att kunna effektivisera verksamheten som för 
att kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalite. 

Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö ska införas där så är möjligt. 
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8.1. Nämndsmål/effektmål 

Indikatorer och målvärden framkommer på bilaga 

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

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Äldre och funktionsnedsatta i Båstads kommun ska kunna bibehålla god hälsa och delta 

aktivt i samhälls- och föreningsliv. 
• Minska ensamhet och social isolering genom att utveckla samverkan med civilsamhället 

Mål 2 Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Myndighetsutövningen ska hålla hög kvalite, vara förståelig samt följa rättspraxis inom 

området. 
• Båstad kommun ska erbjuda god vård och omsorg och kunna ge insatser efter befintliga 

behov 
• Medarbetare ska ha rätt kompetens för sina uppdrag 

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

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Genom samverkan i kommunen medverka och möjliggöra för medarbetare att få tillgång 

till kompetensutveckling i kommunens egen utbildningsverksamhet 

Mål 4 Båstad kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och efter 
den enskildes behov 
KF har fastställt en rad indikatorer som framgår av bilaga 

Vård och omsorgsnämndens mål : 
• 4.1 Vård och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga. 
• 4.2 Vården och omsorgen ska kännetecknas av god kvalite och kontinuitet 

Mål 5 I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Inte relevant för nämnden 

Mål 6 Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före
tagsklimat 

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog och samarbete med näringslivet 

Mål 7 Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart 
samhälle. 
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Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Använder digitala lösningar för möten och sammankomster när det är lämpligt 
• Använder alternativa kommunikationer när det är möjligt, till exempel elcykel 
• Samverkar med mål tidsservice för att minska matsvinnet 

Mål 8 Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Vård och omsorgsnämndens mål: 
• 8.1 Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på heltid. Varje medarbetare ges 

möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö och utveckling på arbetsplatsen 

Mål 9 Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effek
tivt resursutnyttjande. 

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
• Budgeten ska vara i balans vid årets utgång 
• Nämnden följer månatligen upp ekonomin via nyckeltal 
• Uppföljning och analyser av vidtagna åtgärder 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, 
den 31 augusti samt den 31 december. 

Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplanen. 

9. Ekonomisk översikt 

9.1. Ramförändringar från Kommunfullmäktige 

Ramförändringar från KF 

(tkr) 

Vård- och omsorgsnämnden 

- Varav förändring Löneökningar 

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 

- Varav omprioritering och effektivisering 

Bokslut 

2019 

-261448 

Budget I Budget 

2020 2021 

-255 462 -276 331 
-5 985 

-3 319 

175 
I 

- Varav övriga tillskott -11740 j 

9.2. Effektiviseringar och omprioriteringar 

Förändring 

2020-2021 

-20 869 

Vård- och omsorgsnämnden antog den 24 augusti en åtgärdsplan för ekonomi i balans som inne
bär att ett antal åtgärder kommer att verkställas under 2021, bland annat nedläggning av kom
munens mottagningsteam, minskat köp av korttidsplatser, uppsägning av lokaler, neddragning av 
socialt innehåll samt besparingar inom hemvårds- och boendepeng. Under hösten har översyn av 
ersättningssystemen gjorts och förslag på åtgärder tagits fram, vilka nämnden kommer att be
sluta om i november månad. En del åtgärder kommer att ha delårseffekt under 2021 då parallellt 
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arbete med implementering av hel tidsresan pågår samt att ett nytt verksamhetssystem kommer 
att införas under året. 

9.3. Sammanställning driftbudget 

Driftbudget 

Bokslut Budget I Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Vård- och omsorgs nämnd -479 -390 -399 -9 

Hemvårdspeng -55 432 -56 397 -52 013 4384 

Boendepeng -66 143 -64659 -71205 1 -6546 

Vård och omsorg Ram -139 873 -135 248 -152 714 -17 466 

Summa -261927 -256 694 -276331 -19 637 

*Budget 2020 vid T2 

9.4. Sammanställning investeringsbudget 

lnvesteringsbudget 

Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Inventarier vård och omsorg -400 -570 j 

Trygghetstelefoner -350 

Elcyklar -50 

Arbetstekniska hjälpmedel -300 -150 

E-hälsa och välfärdsteknik -300 -500 

Inventarier Haga Park -2150 -1600 -4250 

Verksamhetssystem -275 -550 

Summa 0 -3550 -3095 -4800 



Nyckeltalsbilaga 
Nämndsplan 2021 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Förklaringar: 
• Nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s nyckeltal/mättal [ --- • u • n m-n • I 

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

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

I I 

• Nyckeltal vi följer upp på KF- nivå är kopplade till 12 av FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling. 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Äldre och funktionsnedsatta i Båstads kommun ska kunna 

bibehålla god hälsa och delta aktivt i samhälls- och föreningsliv 

• Minska ensamhet och social isolering genom att utveckla 
samverkan med civilsamhället 

Indikatorer: 

senaste värde riket värde 
värde kommun-
och ~ruppen 

trend 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, i 
(U00402) 64 59 60 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 

i 
(U00408) 38 39 38 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) ~ 

71 73 73 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB:s 

' medborgarundersökning 62 61 56 
Nöjd-medborgar-Index - äldreomsorgen (U20400) SCB:s 
medborgarundersökning 

' 46 49 49 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta 
av ensamhet, andel (%) (U21478) t 

17 12 12 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras 
ofta av ensamhet, andel (%)(23481) 

16 ' 19 17 

Styrdokument: Kommunens översiktsplan, näringslivspolicy 

Senaste 
mätning 
(år) 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2020 

2020 

Målsättning 
eller målvärde 

70 

48 ..... 
Indikatorer KF 

76 

66 

50 

+---- Indikatorer VN 
12 

14 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och 
serviceinriktad 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Myndighetsutövningen ska hålla hög kvalite, vara förståelig samt följa rättspraxis 

inom området. 

• Båstads kommun ska erbjuda god vård och omsorg samt kunna ge insatser efter 
behov efter utskrivning från sjukhus. 

• Våra medarbetare ska ha rätt kompetens för sina uppdrag 
Indikatorer: 

senaste värde alla värde Senaste Målsättning 
värde och kommuner kommun- mätning eller målvärde 
trend gruppen (år) 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s • medborgarundersökning, (U00401) 51 53 so 2019 62 
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 
och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) t 85 84 86 2019 80 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%)(U00413) 67 t 56 66 2019 62 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%)(U00486) 94 t 88 88 2019 90 ..__ 
Medelvårdstid som utskrivningsklar, antal dagar (N20403) 

t 
2,2 2,5 2,2 2019 2,5 

Andel undersköterskor bland vårdpersonalen (%), egen 
undersökning 

75% 85% ... 
Andel stödassistenter i bostad med särskild service/daglig 
verksamhet LSS 

88% 90% 

Indikatorer KF 

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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Genom samverkan med kommunens verksamheter medverka och möjliggöra för 

medarbetare att få tillgång till kompetensutveckling i kommunens egen 
utbildningsverksamhet 

Koppling till Agenda 2030: m 
Indikatorer: 

senaste värde värde Senaste Målsättning 
värde och alla 
~rend kom. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
871 t hemkommun, andel (%) {N15428) I 84,6 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
868 ... {%) {N15557) I 88 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
65 2 ... (%) {N17461) I 70,5 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun t 
N17500\ 15,3 14,2 

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014 -2021 

kommun- mätning 
~ruooen (år) 

88,6 2020 

87 2018 

68,4 2019 

14,2 2019 

eller målvärde 

89 

89 

83 

...... r-_ Indikatorer KF 
15 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Nämndsmål 4.1.: Vård- och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara 
delaktiga 

Nämndsmål 4.2: Vården ska kännetecknas av god kvalitet och kontinuitet 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 
senaste värde värde Senaste Målsättning 
värde och alla kommun- mätning eller 
trend kommun grupp (år) målvärde 

er 
Brukarbedömning särski lt boende, äldreomsorg, helhetssyn 

86 t Andel nöjda(%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 81 85 2020 85 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 

2 223 ! (U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 3109 3 071 2018 2 200 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel 

88 • r- Indikatorer KF och 
nöjda(%) (U21468) KKIKSocialstyrelsen 90 92 2020 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel {%) (U28532) SKR:s t 
undersökning anpassat t ill personer m. funktionsnedsättning 89 73 78 2019 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 

t ,aker som är viktiga, andel (%) {U26420) (SKR) 93 83 80 2019 
Nämndsmål 4.1. Vård- och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- bemötande, andel t 
nöjda (%) (U21504) 97 97 97 2020 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Trygghet, andel{%) • (U21505) 86 88 91 2020 
Brukarbedömning hemtjänst äld reomsorg- hänsyn till åsikter 

t och önskemål, andel {%) (U21463) 86 88 88 2020 

Styrdokument: Vård och omsorgsprogram 2017-2025 

85 VN 

8 

85 

Indikatorer 

97 VN,nämnsmål 4.1 

90 

88 

lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

{::/Uk-



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

Indikatorer: 

senaste värde värde Senaste Målsättning 
värde och alla kom- kommun- mätning eller målvärde 
!trend mu ner ~ruoo (år) 

Nämndsmål 4.1.Vård- och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga (forts.) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-bemötande, 
98 t andel nöjda (%) (U23520) 94 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- trygghet, andel • (%) {U23521) 88 88 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till t åsikter och önskemål, andel {%) {U23461) 95 79 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för 

89 t personalen, andel {%) {U23480) 85 
Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får bestämma 

78 • om saker som är viktiga hemma, andel {%) {U28525) 83 
Nämndsmål 4.2.Vården ska kännetecknas av god kvalite och kontinuitet 

Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren t möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 17 15 

' . ---- . ,... .. ---
Andel inskrivna i mobilt vårdteam enligt Hälso- och 
siukvårdsavtal 9% 

95 2020 

92 2020 

85 2020 

90 2020 

83 2019 

16 2020 

,..__ ...._ Indikatorer VN, 
98 Nämndsmål 4.1. 

92 

90 

90 

83 

15 Indikatorer VN, 
....._ - nämnsmål 4.2. 

30% 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Ej relevant för nämnden - endast för kännedom 

Koppling till Agenda 2030: •••• 
Indikatorer: 

senaste värde alla 
värde och kom-
trend mu ner 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen{%) t (N00955) Arbetsförmedlingen 3,1 3,8 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 

~ Andel (%){N00973)SCB 32 35 
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6 t 1 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel(%) 

•• (N17434) SCB och Skolverket 
79,6 79,9 

värde Senaste 
kommun- mätning 
grupp (år) 

2,5 2020 

40 2019 

0,6 2019 

75,4 2018 

Målsättning 
eller målvärde 

2,3 
~ Indikatorer KF 

58 

0,5 

82 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god dialog och 
samarbete med näringslivet. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 

senaste värde värde alla 
och trend kommuner 

Företagsklimatet enl. ÖJ(lnsiktl totalt NKI, (U07451l 71 9 73 
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande t omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4 3,4 
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år Q 
%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2 12,5 

Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
;ör verksamheter, Ja/Nej 

Ja -

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy 

värde 
kommun-
grupp 

73 

-

Senaste Målsättning 
mätning eller målvärde 
(år) 

2019 75 

2019 4 

2020 22 

2019 Ja 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Använder digitala lösningar för möten och sammankomster när 
det är lämpligt 

• Använder alternativa transportmedel när det är möjligt, t.ex. 
el cykel 

• Samverkar med måltidsservice för att minska matsvinnet 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värde alla värde 
och trend kommuner kommun-

grupp 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U0780l}Avfall 
:>Verige 

531 " 503 569 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%} t (U07514} Ekomatcentrum 21 30 28 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel(%} (U00437} 

42,1 " Miljöfordons Sverige, KKIK 34,5 18,4 
5kyddad natur totalt, andel (%) (N85054} SCB 9,7 t 6,4 11,7 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

m 
Senaste 
mätning 
(år) 

2019 

2019 

2019 
2018 

Målsättning 
eller målvärde 

500 +- Indikatorer KF 

35 

50 
9,7 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Nämndsmål 8.1. Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på 
heltid. Varje medarbetare ges möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö 
och utveckling på arbetsplatsen. 

Koppling till Agenda 2030: B 
Indikatorer: 
HME hela Vård o omsorg 75 konsekvens ingen jämförelse senaste värde 

värde och alla 
trend kommuner 

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

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s t 
personal- och lönestatistik {novemberstatistiken) 56 75 

~ 
~jukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i 
lÄR)(N00090) 5,5 6,5 
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) novemberstatistik 

12 ' 11 
Medarbetarengagemang(HME)hemtjänst äldreomsorg -
rT"otalindex (U21200) egen undersökning 

69 74 
Medarbetarengagemang(HME)särskilt boende äldreomsorg-
rT"otalindex (U23200)egen undersökning 

78 75 
Medarbetarengagemang(HME)omsorg om personer med 
~unktionsnedsättning - Totalindex (U25200)egen undersökning 

81 78 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

värde Senaste 
kommun- mätning 
grupp (år) 

78 2019 

65 2019 

6,7 2019 

12 2019 

71 2019 

76 2019 

81 2019 

Målsättning 
eller 
målvärde 

80 

56 

5,2 

10 

74 

80 

83 

Indikatorer KF 
1..-

~ Indikatorer 

VN 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
(forts.) 

Nämndsmål 8.1. Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på 
heltid. Varje medarbetare ges möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö 
och utveckling på arbetsplatsen. 

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 

senaste värde alla 
värde och kommuner 
trend 

Heltidsanställda månadsavlönade, inom omsorg för äldre 
t och personer med funktionsnedsättning, andel(%)SKL:s 31 57 

personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 

)iukfrånvaro inom vård och omsore:, totalt f%Hee:en statistik\ 7,63% 

Andelen utförda vård och omsorgstimmar av timanställda 15% 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

värde Senaste 
kommun- mätning 
grupp (år) 

43 2019 

Målsättning 
eller 
målvärde 

so 

7,0% 

10% 

..- I Indikatorer 

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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Budget ska vara i balans vid årets utgång. 
• Nämnden följer månatligen upp ekonomin via nyckeltal 

Koppling till Agenda 2030: 13 

Indikatorer: 

senaste värde 
värde och Alla 
trend kommuner 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av ... ,katteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden 0,5% 1,4% 
Investeringar (exkl. VA-investeringar) ska finansieras till 50 
procent med skattemedel. Att uppnås under 

46% ... mandatperioden. 66,9% 
Budgetavvikelse i % -8,5% 

Styrdokument: budget 

värde Senaste 
kommun- mätning 
grupp (år) 

2019 

2019 
2019 

Målsättni 
ng eller 
målvärde 

~ Indikatorer KF 

2% (2.6} 
Indikatorer 

I VN 50% 
0% 

~ BÅSTADS 
KOMMUN 

0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 

VN §99 Dnr VN 000123/2020 - 905 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

13 av 20 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Inför 
2021 har maxtaxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. 
Avgifterna är till stora delar samstämmiga med avgifter för 2020, med en 
årlig uppräkning av beloppen. Förslaget baseras på lagstiftning samt analys 
av nuvarande taxor och användning av dessa samt omvärldsbevakning av 
närliggande kommuners avgiftsnivåer. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-11-06, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000030/2019 - 700 

Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3 2020 

Beskrivning av ärendet Rapporteringen omfattar de beslut som under 2020-04-01 - 2020-06-30 
och där tid mellan beslut och verkställighet har överstigit tre månader. 

Rapport kvartal 3 innehåller följande ej verkställda beslut som redovisats 
till IVO: 

Socialtjänstlagen, SoL: 
Totalt fanns åtta ej verkställda beslut gällande insatsen vård- och 
omsorgsboende. 
Två personer har sedan inrapporteringen erbjudits boende och flyttat in 
på särskilt boende efter inrapporteringsperioden. 

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

Sida 

14 av 20 

Rapportering av förändringar i verkställighet med anledning av pandemin: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Under perioden har elva personer haft avbrott i verkställighet alternativt 
inte fått påbörja insatsen växelvård, vilket har inrapporterats till IVO. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-11-06. 

Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Redovisningen för kvartal 3 2020 godkänns. 

2. Informationen skickas vidare som en delgivning till kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-11-06 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Information av redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO, gällande kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Redovisningen för kvartal 3 2020 godkänns. 

2. Informationen skickas vidare som en delgivning till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen omfattar de beslut som under 200401 - 200630 och där tid mellan 
beslut och verkställighet har överstigit 3 månader. 

Rapport kvartal 3 innehåller följande ej verkställda beslut som redovisats till IVO: 

Socialtjänstlagen, SoL 

Totalt fanns 8 ej verkställda beslut gällande insatsen vård- och omsorgs boende. 

2 personer har sedan inrapporteringen erbjudits boende och flyttat in på särskilt 
boende efter inrapporteringsperioden. 

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

Rapportering av förändringar i verkställighet med anledning av pandemin 

Under perioden har 11 personer haft avbrott i verkställighet alternativt inte fått 
påbörja insatsen växelvård, vilket har inrapporterats till IVO. 

Lena Täringskog 
Avdelningschef 

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

1 (1) 



lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000086/2020 - 700 

Sida 

15 av 20 

Båstads kommuns remissvar avseende betänkandet "Översyn 
av insatser enligt LSS och assistansutredningen" (SOU 2018:88) 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna 
remissvar på denna utredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och avdelningschef 
Lena Täringskog 2020-11-10, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Avdelningschef Åsa Teveldal och avdelningschef Lena Täringskog föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar 
det som sitt eget. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-10 
Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000086/2020 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Båstads kommuns remissvar avseende betänkandet "Översyn av 
insatser enligt LSS och assistansutredningen" (SOU 2018:88) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna 
utredning. 

Aktuellt 
Båstads kommun överlämnar bifogat remissvar, se bifogat yttrande. 

Åsa Teveldal 
Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Socialdepartementet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Lena Täringskog 
Avdelningschef 

Remissvar från Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 

1 (1) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-23 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN000086/2020-700 

Ti 11: Socialdepartementet 

S2019/00088/SOF 

Yttrande över remiss - betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) 

Yttrande 
Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att 
begränsa möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och 
varaktig funktionsnedsättning samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra 
personliga behov för personer med assistans. Detta innebär att Båstads kommun inte tar hänsyn 
till dessa förslag i yttrandet. I övrigt kommenteras de förslag och bedömningar som Båstads 
kommun har synpunkter på. 

Sammanfattning 
Båstads kommun är positivt till en huvudman för personlig assistans men ser samtidigt stora 
utmaningar vad det gäller gränsdragningsproblematik mellan stat och kommun. Det framstår 
som orimligt att kommunerna ska ha ett fortsatt kostnadsansvar för de 20 första timmarna i 
assistansersättningen. 

Båstads kommun uppfattar att det är tydligt att förslagen i utredningen i stor utsträckning syftar 
till att minska kostnaderna specifikt för personlig assistans. Personer som idag har personlig 
assistans kommer sannolikt istället att hänvisas till någon av de nya insatserna för vilka 
kommunen är huvudman. Det finns risk för kostnadsövervältring från stat till kommun. Det är 
svårt att beräkna kostnader då det är ovisst vilka insatser personer kommer att söka och 
gränsdragningen mellan insatserna inte är tydlig. 

Båstads kommun är positiva till att sjukersättningen för ordinarie assistents sjukfrånvaro ska 
ingå i schablonersättningen för personlig assistans. 

Båstads kommuns bedömning är att utredningens förslag till insatser möjliggör flexiblare 
lösningar än nuvarande LSS-lagstiftning. Det är positivt med de nya insatserna personlig service 
och boendestöd som bör ge större möjligheter för de som kan och vill bo i ordinärt boende. 
Båstads kommun gör dock bedömning att det inte är lämpligt att insatsen personlig service och 
boendestöd ska kunna beviljas i den enskildes bostad om denne bor i bostad med särskild 
service. Detta utifrån att det i insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritid och 
kultur och därför inte ska behöva kombineras med andra insatser. · 

De nya insatserna förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd till barn är svårbedömda. 
Insatserna bedöms kunna ge positiva effekter för målgrupperna men är oklara vad det gäller 
innehåll och vem som kan beviljas insatsen. Utifrån oklarheter gällande insatserna ser Båstads 
kommun fortfarande en risk förgränsdragningsproblematik mellan stat och kommun. Följden av 
utredningens förslag riskerar att bli en övervältring av kostnader till kommunen. 



Båstads kommun är negativa till utredningens förslag om att annan särskilt anpassad bostad 
fortfarande föreslås vara kvar som en boendeform enligt LSS. 

Båstads kommun har synpunkter på utredningen i följande avsnitt 

Kapitel 5: Bostaden 
Annan särskilt anpassad bostad 
Båstads kommun stödjer inte utredningens förslag om att boendeformen annan särskild 
anpassad bostad ska kvarstå som en insats i den nya LSS-lagstiftningen. Om insatsen ändå 
kommer att kvarstå i en ny LSS-lagstiftning bör lagstiftaren tydliggöra bedömningskriterierna 
för boendeformen. Båstads kommun anser att det bör framkomma att denna insats inte ska 
ersätta den ordinarie bostadsmarknaden. Det bör även tydliggöras vilken typ av anpassningar 
som bostaden ska innebära och hur rätten till annan särskilt anpassad bostad förhåller sig till 
exempelvis bostadsanpassningsbidrag. 

Boendeformerna gruppbostad och servicebostad 
I bostad med särskild service, gruppbostad och servicebostad, bör alla behov tillgodoses kopplat 
till omvårdnad, fritid och kultur och bör därför inte kombineras med andra insatser. Utifrån 
detta vill Båstads kommun framhålla att insatsen personlig service och boendestöd inte bör 
kunna beviljas samtidigt för stöd inom boendet. Gruppbostad och servicebostad bör även 
fortsättningsvis vara den insats som ska tillgodose hela individens behov av stöd, omsorg och 
praktiska göromål i den enskildes hem. 

Insatsen personlig service och boendestöd 
Båstads kommun är positiv till den nya insatsen personlig service och boendestöd då den 
omfattar större delen av den personliga livsföringen och är mer flexibel än den nuvarande 
insatsen ledsagarservice. Likaså är det positivt att boendestöd föreslås bli en del av en LSS
insats. Att brukare ska kunna få stöd i ordinärt boende bidrar till självständighet och ökad 
delaktighet i samhället. Med den nya insatsen kommer den sökande som har behov av så väl 
praktisk som social hjälp som också kan omfatta omvårdnad och egenvård samt motivationsstöd 
kunna få det inom ramen för LSS-lagstiftningen. Därmed kommer behovet av kompletterande 
stödinsatser som boendestöd och hemtjänst enligt SoL att minska. Båstads kommun stödjer 
dock inte att personligt stöd och boendestöd ska kunna beviljas för stöd i den enskildes bostad 
om denne bor i bostad med särskild service, gruppbostad eller servicebostad. 

Kapitel 6: Barn och familjer 
Insatsen avlösarservice 
Båstads kommun anser att det är positivt att utredningen lyfter fram att stödet till familjer behöver 
samordnas i högre utsträckning och att avlastning i högre grad behöver vara anpassad utifrån 
individuella behov. 
Insatsen avlösarservice i hemmet förslås av utredningen ändras till avlösarservice utifrån att det 
tydligt ska framgå att insatsen inte är begränsad till att endast ges i hemmet. Båstads kommun 
delar utredarens förslag och anser att det är mer ändamålsenligt och skapar en större flexibilitet 
med utgångspunkt i den enskildes och familjens behov. 

Personligt utformat stöd i det dagliga livet 
Förebyggande pedagogiskt stöd i LSS 
Båstads kommun anser att insatsen är svårbedömd då den är otydligt beskriven, både avseende 
innehåll och vem som kan beviljas insatsen. Båstads kommun kan se fördelar med att stöd som 
förutsätter ingående kunskap om individen är en egen insats, men det finns farhåga att insatsen 
är för lik personlig assistans. Detta kan innebära en risk för gränsdragningsproblematik mellan 
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stat och kommun samt en risk i att den nya insatsen leder till en överskjutning av kostnader från 
staten till kommunerna. 

Personligt stöd till barn i LSS 
Båstads kommun anser att även denna insats är svår att yttra sig över då förutsättningarna har 
förändrats och förslaget om att insatsen personlig assistans ej omfattar barn under 16 år är 
borttaget. Insatsen personligt stöd till barn kan komma att göra stor skillnad för barn och 
föräldrar men även här kvarstår en eventuell gränsdragningsproblematik gentemot 
Försäkringskassan och den personliga assistansen. Eftersom förslaget om att begränsa 
assistansen för personer under 16 år inte längre kvarstår finns det frågetecken om innehållet i 
insatsen personligt stöd till barn i LSS också kommer att förändras. 

Kapitel 11 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun 
Båstads kommun är mycket positiva till att staten föreslås vara huvudman för all personlig 
assistans. Den nuvarande uppdelningen har skapat svårigheter då kommuner och 
Försäkringskassa gjort olika bedömningar. En huvudman innebär också en effektivisering av de 
samlade samhällskostnaderna eftersom samma behov inte behöver utredas och beslutas av flera 
olika aktörer. 
Kommunernas medfinansiering av de 20 första timmarna per vecka av statlig assistans bör tas 
bort. Den är administrativt krånglig och påverkan på utbudet av övriga LSS-insatser är troligtvis 
mycket marginell. Om assistansen blir helt statlig leder medfinansieringen till att kommunerna 
får finansiera hela kostnaden för de som beviljas max 20 timmar per vecka vilket framstår som 
orimligt för en insats som beviljas av en annan myndighet. Huvudregeln måste istället vara att 
den myndighet som ansvarar för en insats också bär kostnadsansvaret för densamma. Båstads 
kommun ställer sig också mycket frågande till utredningens bedömning att en medfinansiering 
kan bidra till att kommunerna erbjuder LSS-insatser och andra kommunalt beslutade insatser av 
god kvalitet. Det finns inget samband mellan kommunernas kostnadsansvar för assistansbeslut 
och kommunens inställning till hur andra insatser erbjuds och verkställs. Att de insatser som 
kommunen ansvarar för ska vara av god kvalitet är därtill särskilt reglerat i lag. Båstads 
kommun avstyrker därför utredningens förslag att den kommunala medfinansieringen av statlig 
assistans ska finnas kvar. 

Kapitel 12 Privata aktörer och ekonomisk ersättning för personlig assistans 
Utredningens förslag om att det ska vara krav på kollektivavtal eller kollektivavtalslilmande 
villkor för att få anordna personlig assistans är positivt. Båstads kommun instämmer med 
utredaren att schablonbeloppet för personlig assistans ska kompensera för sjuklönekostnader. 
Kommunen instämmer i utredningens med att kommunens ansvar ska vara begränsat till att 
tillfälligt tillgodose den assistansberättigades behov i det fall en ordinarie anordnare inte 
tillhandahåller en vikarie. Båstads kommun önskar dock att lagstiftaren gör ett förytligande 
gällande kommunens ansvar att tillfälligt tillgodose den assistansberättigades behov på så sätt 
att det endast rör akut uppstående situationer. 

Kapitel 13 Kvalitet; uppföljning och tillsyn 
Att företräda en person och samtidigt ge stöd enligt LSS till hen. Båstads kommun är positiv till 
förslaget att se över hur regelverket fungerar när det gäller gode män, förvaltare och andra 
ställföreträdare samt att utbildningsmaterial tas fram med syfte att öka förståelsen och 
kunskapen om den enskilde individens behov och de utmaningar som kan komma att uppstå. 

Kapitel 17 Konsekvenser av förslagen 
Båstads kommun vill, beträffande konsekvenserna av förslagen, särskilt lyfta fram att då vissa av 
förslagen inte kommer att genomföras påverkas även de kostnadsanalyser som gjorts i 
utredningens 17 :e kapitel. 
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Båstads kommun instämmer inte i bedömningen att kommunernas kostnadsökningar och 
kostnadsminskningar till stor del tar ut varandra. Förutom de omställningskostnader som 
förslaget innebär kommer lagstiftningen att innebära att kommunernas samlade kostnader ökar. 
Såsom utredningen beskriver handlar förslaget om att stärka ändamålsenligheten för den 
enskilde samt kvaliteten, vilket kommer innebära kostnadsökningar. 
Kommunen instämmer inte heller i att kommunernas långsiktiga administrationskostnader 
beräknas bli i princip oförändrade. En mer flexibel lagstiftning och anvandandet av parallella 
insatser kommer innebära ett ökat tryck på utredningar och beslut för kommunens handläggare 
samt på kommunens verkställare av insatser. Det är viktigt'att kommunernas kostnader inte 
underskattas för att lagstiftningen ska få de positiva effekter som lagstiftaren eftersträvar. 
Kompensationen till kommunsektorn bör därför vara avsevärt högre än de cirka 340 miljoner 
kronor som utredningen föreslår. 
Vad det gäller den nya insatsen personlig service och boendestöd framgår inte någon ekonomisk 
effekt kopplat till personer som i dagsläget har boendestöd enligt SoL. Med anledning av att LSS 
har högre ambitionsnivå borde det leda till högre kostnader för kommunerna för denna grupp. 
Även påverkan på kommunernas avgiftsintäkter från avgifter är en sådan förändring som bör 
tas med, eftersom LSS insatser inte är avgiftsbelagda. 

Båstad 2020-11-23 

~~:!? 
Ulf Jiewertz 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Beskrivning av ärendet Under våren 2017 gjorde Lumell en genomlysning av vård och omsorg där 
syftet var att utreda om verksamheten var ändamålsenlig samt vad de 
ekonomiska problemen berodde på. Lumells slutsats i utredningen var att vård
och omsorgsverksamheten var ändamålsenlig och uppfyllde ett vårdtagarbehov 
hos den del av befolkningen som verksamheten ansvarar för. Enligt Lumells 
genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgs
verksamhetens underskott att ett flertal av verksamhetens kostnader helt 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

eller delvis saknade täckning i verksamhetens budget. Lumell lämnade 
elva rekommendationer som de föreslog att genomföras på politisk- och 
tjänstemannanivå. 

Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-11-16, med tillhörande bilaga. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Rapporten skickas till kommunstyrelsen för delgivning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000136/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Rapport utifrån Lumells genomlysning av vård- och 
omsorgsverksamheten i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Rapporten skickas till kommunstyrelsen för delgivning. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Under våren 2017 gjorde Lumell en genomlysning av vård och omsorg där syftet var att 
utreda om verksamheten var ändamålsenlig samt vad de ekonomiska problemen berodde på. 
Lumells slutsats i utredningen var att vård- och omsorgsverksamheten var ändamålsenlig och 
uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen som verksamheten ansvarar för. 
Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksam
hetens underskott att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning 
i verksamhetens budget. Lumell lämnade elva rekommendationer som de föreslog att 
genomföras på politisk- och tjänstemannanivå. 

Aktuellt 
Utifrån Lumells slutsats arbetades det fram en handlingsplan för att kunna åtgärda de 
utmaningar som genomlysningen hade gett. Stort arbete har lagts på att försöka förbättra, 
utveckla och effektivisera vård- och omsorgsverksamheten och i rapporten redovisas och 
beskrivs vad i de elva punkterna som har åtgärdats. 

Ingrid Pettersson, Sas Vård och omsorg 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport utifrån Lumells genomlysning av vård- och omsorgs-verksamheten i Båstads kommun 



RAPPORT 

UTIFRÅN 

LUMELLS GENOMLVSNING AV 

VÅRD- OCH OMSORGS VERKSAMHETEN I BÅSTADS 
KOMMUN 

~ ~ 20-11-12 



Sammanfattning 

Utmaningarna för vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun föranledde den 
genomlysning som gjordes av Lumells under våren 2017. 

Syftet med genomlysningen var att utreda verksamhetens ändamålsenlighet och utreda vad de 
ekonomiska problemen berodde på samt vilka åtgärder som kunde utföras för att förbättra, 
utveckla och effektivisera verksamheten. 

Inledning 

Slutsatsen från Lumells genomlysning var att Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 
var ändamålsenlig då verksamheten uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen 
som verksamheten ansvarar för, på ett sätt som uppvisar relativt god kvalitet både sett ur ett 
medarbetar- och ett brukarperspektiv till relativt låga kostnader. Mot bakgrund av identifierade 
utmaningar lämnade Lumells elva rekommendationer som föreslogs att genomföras på politisk 
och tjänstemannanivå. 

Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksamhetens 
underskott samt att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning i 
verksamhetens budget. 

Resultat 

1. Budgetanpassning 
Hemvårds- och boendepengen är under översyn. 
2018 gavs en utökning i budgeten på 10 miljoner för att täcka kostnader för förhöjd 
hemvårdspeng (kringtid, bilkostnader, semesterersättning), boendepeng, 
semesterersättning för timanställda, ersättning för semesterdagar m.m. Samtidigt 
sänktes volymen av hemvårdstimmar med ca 4 mkr samt ett generellt sparbeting på 1,5 
mkr. 

2. Inför nytt beräkningssätt för verksamhetskvalitetsmål 
En övergripande nämnds plan har tagits fram där Kommunfullmäktige satt sina mål som 
sedan bryts ner i de olika nämnderna. Vård och omsorgsnämdens har mätbara 
indikatorer som är kopplade till målen. 

3. Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten 
Vård och omsorgsnämnden har tagit fram styrkort som är kopplade till ekonomin och 
följs upp på varje nämnds möte. Vissa nyckeltal och volymer som är kopplade till 
ekonomin följs också upp i styrkortet till exempel beläggning på vård- och 
omsorgsboende, hemvårdstimmar, sjuktal och övertid. 

4. Projekt för verksamhetseffektivisering 
Önskeschema i Timecare är avskaffat. Nytt digitalt schema läggningsprogram Multi Acess 
kommer att implementeras i samband med att Heltidsresan sätts igång. 
Nytt verksamhetssystem har köpts in, Life Care och i systemet finns en planeringsmodul 
för verkställighetens insatser, beräknas implementeras under 2021. Ruttoptimering är 
gjord och Kommunens karta- och GIS avdelning har varit behjälpliga. Utifrån dagens 
möjlighet har det gjorts vad förbättringar som är möjligt för att utveckla Intranet. 



På grund av ökad vårdtyngd och tidigare utskrivning från sjukvården har antalet 
sjuksköterskor utökats, det har också använts Hsl- undersköterskor för att avlasta för 
sjuksköterskornas arbete vilket fallit väl ut. 
Översyn av Boendepengen pågår. 

5. Projekt för inköpseffektivisering 
En inköps grupp från Vård och omsorg har bildats, gruppen träffar regelbundet 
upphandlingsansvarig för att hålla sig uppdaterade i avtals basen när nya upphandlingar 
har gjort eller avtal som upphört. Vård och omsorg har utarbetat goda rutiner för inköp. 

6. Verksamhetsfocus på sänkt övertid 
När Lumell gjorde genomlysningen av Vård och omsorg 2017 låg övertiden på 2%. Idag 
ligger övertiden på 0,9 % och i och med att Heltidsresan införs 2021 så är förhoppningen 
att denna siffran ska minska ytterligare. Övertiden redovisas på Vård och 
omsorgsnämndens möten i styrkortet. 

7. Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 
Vid Lumells genomlysning låg sjuktalet på 7,5 % idag ligger det på 7,9 %. Det är en 
ökning med 0,4% men ökningen beror till största del att vi har under 2020 har en 
pågående Pandemi. Under 2019 låg sjuktalet på ett snitt på 6,8 %. Åtgärder som vidtagits 
är att vid sjukdom ska alltid medarbetaren ha kontakt med sin chef så att chefen har 
möjlighet att fånga upp andra orsaker till frånvaro . Vid flera upprepade korttidsfrånvaro 
så kontaktas Företagshälsan för rehabsamtal. Det förekommer också att medarbetare 
som har mycket korttidsfrånvaro får lämna endagsintyg från läkare redan första dagen 
vid frånvarotillfället. 

8. Utredning av stöd och omsorg 
Myllefallet har idag tre lägenheter till grupp boendeplatser och i två lägenheter bor vård
och omsorgstagare med personlig assistans. 
Schemaöversyn på LSS-boenden görs kontinuerligt och följer de boendes behov vilket 
kan variera. 
2021 kommer assistansersättning höjas med 3,5 % från 304,3 kr per timme till 315 kr. 
I LSS-utjämningsystemet som utjämnar kostnadsskillnaderna för kommunernas LSS
verksamhet betalade Båstads kommun: 
2017 31790231kr 
2020 26 742 772 kr 
2021 ligger det preliminära utfallet på 24 950 504 kr 

9. Rutiner för bättre bilanvändning 
En övergripande fordonsorganisation för alla kommunens fordon startades under 
hösten 2019 och drivs av personal som ligger under räddningstjänsten. Den 
övergripande organisationen har gjort att det är en bättre översyn av kommunens 
fordon och att bilarna roterar runt så de används optimalt. Vård och omsorg betalar idag 
en schablonkostnad per bil till fordonsorganisationen + leasingkostnad och 
bränslekostnad. 

10. Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 
Biståndshandläggarna följer de riktlinjer som vård och omsorgsnämnden beslutat i 
Vägledningsdokument, det har reviderats flertalet gånger senast 20191211 var det uppe i 
Vård och omsorgsnämnden för beslut. För att möta de framtida utmaningarna och den 



ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i pågår en ständigt diskussionen 
mellan verksamheten och politiken "vad är skälig levnadsnivå" och "vad kan tillgodoses 
på annat sätt" för att använda våra resurser på rätt sätt. 

11. Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 
Kringtid är den tid som inte är insatstid hos vård- och omsorgstagaren utan sådant som 
till exempel transport till och från vård- och omsorgstagare, dokumentation, 
genomförandeplan, tankning av bilar, apt, utbildning m.m. 
Schabloner är den ersättningsmodell som verkställaren får för utförandet av insatser. 

En grupp tillsattes och gick igenom schablonerna för att få ett mer rättvisande 
ersättningssystem och nya schabloner trädde i kraft 2018. 
Kringtiden för hemvården har höjts från 25 % till 30% och serviceinsatser har 
sänkts till 15 % från och med 2018 
Ett försök att mäta kringtid och insatstid i Alfa E-planering gjordes under 2018 men 
man fick aldrig tekniken att fungera. Det har också gjorts mätningar manuellet och 
dessa visar på en kringtid runt 50% men inte helt tillförlitligt kan finnas felkällor. Det 
har köpts in Digitala nycklar till hemvården som håller på att installeras hos vård
och omsorgstagarna, när allt är plats så finns det möjlighet att mäta tiden som 
personalen är hos vård- och omsorgstagaren 
Pågår en översyn av hemvårdspengen och schablonerna. 
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Remissvar - Förslag på förändring av den politiska 
organisationen 
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Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgs nämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på 
förändring av Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i 
korthet att man under nästa år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som 
ska utses av kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-11-16, 
med tillhörande bilaga. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring 
av den politiska organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt 
rör vård- och omsorgsnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000127 /2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska organisationen 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring av den politiska 
organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt rör vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på förändring av 
Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i korthet att man under nästa 
år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som ska utses av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Olof Nilsson, kanslichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss - Förslag på förändring av den politiska organisationen - underlag 1 

1 (1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

18 av 20 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 5 november 2020 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

CJ/f~ 
/ 
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Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ekonomirapport januari-september 2020 för Båstads kommun. 

b ). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-10-06. 

c). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 
- Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun. 

d). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 
- Sammanträdesplan 2021. 

e) . Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 
-Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

19 av 20 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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VN § 106 Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

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

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från ekonomichefen 2020-11-13. 

b). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-09-01- 2020-09-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

20 av 20 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


