
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 27 mars 2017 

Plats och tid: OBS: Samling kl. 11.00 på Åsliden i Östra Karup för studiebesök och lunch. 
Därefter sammanträde kl. 13.00 i Astrakanen, kommunkontoret. 

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Ekonomisk månadsuppföljning Jenny Hägglöf 

4. Informationsärenden: --

a). Synpunkter/kommentarer/diskussion kring maten på lunchen 
b). Angående framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv 
c) . Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat 

nej till särskilt boende 
d). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten: Lägesrapport 
e). Nya enhetschefer: Anna Johansson och Annika Miiller-Hansen 
f). Svar på synpunkt angående avgift på trygghetslarm 
g). Elstolpar mm på Skogsliden i Båstad: Lägesrapport 

5. Tillsyn av IVO på korttiden Skogsliden - Yttrande Jenny Bengtsson 
(Omedelbar justering!) 

6. Förebyggande åtgärder vid fall - höftskyddsbyxa Emma Pihl 

7. Lägesbeskrivning gällande vikarieanskaffningen inför Emma Pihl 
sommaren 2017 

8. Utökning av antalet platser på Aromagården och Myllefallet Emma Pihl 

9. Vägledningsdokument enligt Lag (1993:387) om stöd och service Magnus/Johannes 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

10. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden --
11. Delgivningar --

12. Delegations beslut --

Båstad den 20 mars 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~~~ 
Sekreterare 
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--
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Ulf J iewertz justeringsperson. 
I tur att justera är Olle Larsson med Irene Ebbesson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Olle Larsson utses som justeringsperson. 
2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 31mars2017 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format \ha - 2-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format \ha -3-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 - 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en ekonomisk 
redogörelse vid varje sammanträde. 

Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom, Jenny Hägglöf. 

Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

170116\fel! talet kan inte representeras I angivet format.\ha - 4-
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

' '-- .. , I V I . ··---- . .............................. ;:;.( 
:Jc..a./. .J::.:.1..~.2 .. 

- - ·-· ·------·--- ~------- -

TÖTAL VÅRD & OMSORG 

RESULTAT KF - BESTÄLLARE 
~ - --- -

Hemvårdspe.ng 

·-

-

PERIODENS 
UTFALL 

Jan - Feb 17 
-------·--- - ···~· ··· · --· 

.. 

37 293 304 - - - --- -

16. 611 547 

7 445 165 

9 166 382 

PERIODENS PERIODEN$ 
BUDGET AWIKELSE 

Jan - Feb 17 Jan - Feb 17 
- -- ···-

36 764 790 -528 505 
-

·18 094 934 1483387 -

8 413 019 967 854 

9 681 915 515 533 Boende~eng _ _______ . ----- - ---- --- -- --

RESULTAT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 20 681 757 18 669 856 -2 011 892 

Resultatenheter 

Hemvård 1 412 359 214 082 -1198276 

Vård- och omsorgsboende 1 319 595 111 550 -1208045 

Summa 2 731 954 325 632 .;2 406 321 

Centralt . 1 473 764 1 654 764 181 002 

Myndighetsenheten 755 270 780 351 25 082 

Stöd och Omsorg 6 748 751 6 011 564 -737 186 

Hälso- och sjukvård 4 723 968 4919138 195 174 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 4 248 050 4 978 407 730 357 

Summa 17 949 803 18 344 224 394 429 

PROGNOS TOTAL BUDGET 
2017 (årsawlke/semot 

budget) 
~ - - - -·---

216 457 000 -3 310 000 

108 547 818 1 7.00 ODO 

50 468 010 1700000 

58 079 808 0 -- --- . 

107 9.09 182 -5 010 000 

0 -800 000 

0 -1100 000 

0 -1 900 000 

9 767 070 80 000 

4 554 234 0 

35 166 486 -4170 000 

28 754 009 0 

29 667 383 980 000 

107 909 182 -3 110 000 



Beställare: +1,7 mkr 

Under årets två första månader har trenden fortsatt från 2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än 
budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 151 000 timmar jämfört med budget 154 000 timmar. Detta 
ger ett prognostiserat överskott om 1 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 700 tkr. 

Resultatenheter: ~1,9 mkr 

Hemvården prognostiserar ett underskott om 800 tkr, främst beroende på ett avgångsvederlag och 
vikariekostnader för vård livets slut under jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en beläggning på 95 procent, vilket beror på en 
extraordinär situation där många lägenheter tomställts under samma period. Verksamheten räknar 
med full beläggning inom kort. Underskottet om 1, 1 mkr beror delvis på den lägre beläggningen, vilket 
innebär lägre intäkt för verksamheten. Det beror även på ett ökat behov av bemanning, då många 
vård- och omsorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. Verksamheten har i vissa fall behövt 
sätta in dyra vikarielösningar, där vikarietid har fallit ut som övertid. Åtgärder har dock omedelbart 
satts in för att minimera övertiden. 

Skogslidens korttidsboende har haft 94 procent beläggning, av budgeterat 12 platser. Den successiva 
förändringen till särskilt boende på Bjärehemmet pågår, och under januari till februari har en 
korttidsplats funnits kvar. 

Vård och omsorg exkl. resultatenheter: w3, 1 mkr 

Stimulansmedel om 412 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorg har mottagits i februari 2017 och 
fördelas på verksamheterna löpande under året utifrån planerade insatser med målet om en ökad 
bemanning. 

Underskottet om 4,2 mkr för stöd och omsorg beror på ett antal poster där Vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två platser på gruppboendet Myllefallet (3 mkr) 1 en extra 
köpt plats inom psykiatrin (700 tkr) samt ett utökat behov av boendestöd (500 tkr). 

Under våren 2017 pågår en genomlysning av Vård och omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram 
åtgärdsförslag till en budget i balans. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

I nformationsärenden 

Tjänsteskrivelse 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Synpunkter /kommentarer/ diskussion kring maten på lunchen 
b). Angående framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende 
d). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten: Lägesrapport 
e). Nya enhetschefer: Anna Johansson och Annika Miiller-Hansen 
f). Svar på synpunkt angående avgift på trygghetslarm 
g). Elstolpar mm på Skogsliden i Båstad: Lägesrapport 

Förslag till beslut 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

170116\fel! talet lian inte representeras i angivet format \ha _ 7 _ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-13 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000021/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Jenny Bengtsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
IVO:s meddelande om komplettering 
Komplettering kring ärende Dnr 8.5-4858/2017-4 - Svar från MAS 

Tillsyn av IVO på korttiden Skogsliden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Inspektionen för Vård och Omsorg gjorde den 28/2 2017 en föranmäld inspektion på korttids
vården Skogsliden i Båstad efter inkomna klagomål från enskild gällande brister i 
omvårdnaden. 

Aktuellt 
Inspektionen innefattade intervju med omvårdnadspersonal, enhetschef samt omvårdnads
ansvarig sjuksköterska. IVO begär förutom journalkopior även en komplettering från 
medicinskt ansvarig sjuksköterska kring följande områden: 

• Redogörelse för hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar med omvårdnads
processen i det vardagliga arbetet samt vid förändrade hälsotillstånd. 

• Beskrivning av hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar med uppföljning av 
patientens läkemedelsbehandling, effekter och biverkningar. 

• Redogörelse för hur det säkerställs att sjuksköterskor i kommunen har tillgång till 
tillräckligt läkarstöd. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Yttrandet godkänns och skickas till IVO som nämndens eget yttrande. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Båstad enligt ovan 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

-8-



IRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

1 (3) 

Vård & omsorg 

Datum 

2013-03-13 

Handläggare 
Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Vårtdnr 
VN 000021/2017-700 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 4106 
203 12 Malmö 

Komplettering kring ärende Dnr 8.5-4858/2017-4 

Svar från medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Redogörelse för OAS (omvårdnadsansvarig sjuksköterskas) arbete med 
omvårdnadsprocessen i det vardagliga arbetet. 

Bedömning- Initialt vid ankomst görs en första bedömning i form av inskriv
ningssamtal med patient och ev närstående/anhöriga. Detta innefattar 
anamnes och aktuell situation. Vårdplan upprättas utifrån aktuella behov och 
omvårdnadspersonalen involveras i eventuellt delegerade arbetsuppgifter. 
Kontinuerligt deltar OAS i teamträffar. På korttiden håller man teamträffar 3 
gånger/vecka. Teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska 
och undersköterska samt enhetschef. Teamet samverkar och identifierar 
problem och behov hos de patienter som vistas på korttiden. Teamets syn
punkter tillsammans med OAS personliga möte med patienten ligger sedan 
till grund för sjuksköterskans fortsatta bedömning av behov och åtgärder. 

Planering- Målet för korttidsvistelsen definieras och OAS skapar vårdplaner 
utifrån patientens behov och kallar vid behov till en SI P(samordnad individu
ell plan) med behandlande läkare och övriga professioner. 

Genomförande- Vårdåtgärder från teamet planeras in för patienten och ge
nomförs av de olika professionerna i teamet. 

Båstads kommun 

Vård &omsog 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

-9-



2 (3) 

Utvärdering- Varje vårdtagares specifika behov och resultat tas upp på team
träffen och utifrån detta samt besök hos patienten görs utvärdering av resul
tat och mål. 

Redogörelse för OAS arbete med omvårdnadsprocessen vid nytillkomna 
symtom/förändrat hälsotillstånd. 
Utöver ovanstående redogörelse för hur OAS arbetar strukturerat som 
grundläggande arbetssätt så uppmärksammas nytillkomna sym
tom/förändringar enligt följande. 
OAS går varje morgon igenom dokumentation från föregående dygn på de 
patienter som vederbörande ansvarar för. Detta tillsammans med en kom
munikation med personalen ligger till grund för prioritering av individuella 
besök hos patienterna. En sjuksköterska är ansvarig för hela korttiden och 
kommunicerar dagligen med personalen från båda grupperna på de olika vå
ningarna. Kontinuerlig kommunikation med personalen under arbetspasset 
ger indikationer på om prioriteringarna ska ändras och om nytillkomna situ
ationer uppstår. 
Beskrivning av OAS arbete med uppföljning av patientens läkemedelsbe
handiing, effekter och biverkningar. 
Läkemedelsbehandlingen ligger som en del i det som teamet lyfter och som 
OAS följer upp vid personaliga besök hos patienten och utvärderingen av ef
fekter och biverkningar görs på samma sätt som övriga behandlingar och om
vårdnadsåtgärder. 
Är läkemedelsbehandlingen nyinsatt eller nyligen förändrad finns detta med 
som specifik frågeställning när det gäller verkan och biverkan vid teamträf
farna. 
Redogörelse för hur det säkerställs att sjuksköterskor har tillgång till till
räckligt läkarstöd. 
I Båstads kommun finns tre vårdcentraler, två privata och en offentlig. Det är 
i huvudsak på dessa vårdcentraler våra patienter är listade. Sjuksköterskorna 
har tid för läkarstöd på respektive vårdcentral enligt ett schema: 
-Capio vårdcentral har 30 min/vecka till samtliga sjuksköterskor 
-Båstad-Bjäre läkarpraktik har 30 min x 2/vecka för samtliga sjuksköterskor 
samt en stående hembesökstid varannan fredag på Skogslidens vård boende. 
-Förs lövs vårdcentral har 30 min x 2/vecka för samtliga sjuksköterskor. 
Utöver detta tillkommer bokade hembesök med respektive läkare och akuta 
hembesök från Falck läkarbilar samt telefonrådgivningsmöjlighet med VI P 
nummer till samtliga vårdcentraler. 
Utöver detta erbjuds utbildning från vårdcentralerna, 3 halvdagar/halvår. 

-10-



3 (3) 

Dessa insatser regleras i ett lokalt avtal för Läkarmedverkan för rådgivning, 
stöd och fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården. 
Vårt kvalitetssäkringsarbete med avvikelsehanteringen visar att awikelser 
kring möjligheten att komma fram på telefon och även få återkoppling av lä
kare har identifieras vid enstaka tillfällen under senaste halvåret och dessa är 
under utredning med respektive vårdcentral. 
Samarbetsmöte med vårdcentralerna sker regelbundet, i detta forum lyfter 
vi eventuella synpunkter på behov av läkarstöd och liknande insatser. 

Båstads kommun 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

-11-



Henrik Andersson - Information från IVO 

Från: Lars Rahm <lars.rabm@ivo.se> 
Till: Lars Rahm <lars.rabm@ivo.se> 
Datum: 2017-02-2113:06 
Ärende: Info1mation från IVO 

8AsTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

\2Pl7, -02- 2 1 ~/ ; · 
Dnr.Y.l.V..Qf?..Q.Q.?..y 
1::.a.lf: .. : .. 1::.t2 .. e. .... 

Sida 1av1 

Kopia: Camilla Kindahl <Camilla.Kindahl@ivo.se>, Birgitta Hofvendahl <birgitta .... 
Bifogade filer: 201702211248.pdf 

Till berörda vårdgivare/nämnder 
Vänligen vidarebefordra till berörda MAS/MAR 

Information till vårdgivare angående förändrat arbetssätt på IVO och som kan påverka vårdgivarens 
administration. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO} 
Lars Rahm 

Lars Rahm 
Enhetschef 
hälso- och sjukvård & socialtjänst/LSS 
Direkt: 010 - 788 53 53 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Box 4106 
20312 MALMÖ 
Växel: 010 - 788 50 00 
www.ivo.se 

file:///C:/Users/henand2/AppData/LocaVTemp!XPgrpwise/58AC410CBASTAD-AD... 2017-02-21 -1 2- 1 
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Inspektionen för vård och omsorg Februari 2017 

Till berörd vårdgivare 

Information om förändrat sätt att kommunicera 
med hälso- och sjukvårdspersonal 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vill informera er om nedanstående 
förändring då det kan påverka er adminish·ation. 

NO har förändrat sättet att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal som 
är berörda av enskildas klagomål. Anledningen är att vi har haft svårt att 
säkerställa att berörd hälso- och sjukvårdspersonal har m1derrättats om anmälan 
och fått möjlighet att yth·a sig över anmälan och förslag till beslut. 

Förändringen innebär att det är IVO som tar ställning till om enskild hälso- och 
sjulcvårdspersonal behöver lmderrättas. Tidigare överlämnade vi det ansvaret till 
vård.givarna i många ärenden. 

I de fall IVO anser att enslåld hälso- och sjukVårdspersonal ska undeITättas 
skickar vi med en separat sluivelse till namngiven personal tillsammans med 
utsldcket till vård.givaren. Det gäller i samband med "Underrättelse och begäran 
om handlingar" samt vid "Möjlighet att yttra sig överförslag till beslut". 

I dessa sla.ivelser ber vi er: 

• Snarast informera oss om berörd personal inte längre tjänstgör i 
verksamheten samt uppge vederbörandes personnummer. 

• Överläim1a bifogade skrivelser till berörd personal om de arbetar 
lcvar hos er. 

Det här kan innebära att ni behöver se över era rutiner för att till exempel tydlig
göra vem som kontrollerar att berörd personal arbetar kvar och vem som skickar 
bifogad sla.'ivelse till berörd personal. 

Har ni frågor? 
Välkommen att kontakta oss på telefon: 010-788 50 00. 

~ugdltv~c~Je 
Birgitta Hofvendahl 
Inspektör 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 
20312 MALMÖ 

Camilla Kindahl 
Inspektör 

Telefon 010-788 50 00 
www.ivo.se 

LarsRahm 
Enhetschef 

Org.nr 202100-6537 
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BEGÄRAN 

Inspektionen för vård och omsorg 2017-03-01 Dnr 8.5-4858/2017-4 1(1) 

Avdelning syd 
Camilla Kindabl 
Camiila.Kindabl@ivo.se B~stads kommun .. BÅSTADS KOMMUN 

Vard och omsorgsnamndWrd- och omsorgsnämnd 
269 80 BÅSTAD en 

~17 -03- 0 2 
Dnr~.N.0.'12.Q.P...~.y 
.. k..12/J.:::.~o.. 

Begäran om komplettering 
Inspektionen för vård och omsorg, NO, har genomföli en inspektion 
den 28 februari 2017 vid korttidsenheten på särskilda boendet 
Skogsliden. 

IVO begär en komplettering genom ett yttrande (ej verksamhetens 
rutiner) från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

En redogörelse för hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
arbetar med omvårdnadsprocessen i det vardagliga arbetet, dvs. 
bedömningar, omvårdnadsdiagnos och mål, planering, 
genomförande och uppföljning/utvärdering för nya patienter. 

En redogörelse för hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
arbetar med omvårdnadsprocessen i det vardagliga arbetet, dvs. 
bedömningar, omvårdnadsdiagnos och mål, planering, 
genomförande och uppföljning/utvärdering för patienter med 
nytillkomna symtom/förändrat hälsotillstånd. 

En beskrivning av hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
arbetar med uppföljning av patientens läkemedelsbehandling, 
effekter och biverkningar. 

En redogörelse för hur det säkerställs att sjuksköterskor i 
kommunen har tillgång till tillräcldigt läkarstöd. 

Handlingarna ska ha inkommit till IVO senast den 17 mars 2017. 
Kom ihåg att hänvisa till det diarienummer (Dnr) som finns högst 
upp till höger i detta brev. 

IVO gör dem1a begäran med stöd av 7 kap. 20§ patientsäkerhetslagen 
(2010:659). 
Har ni frågor? Välkommen att kontakta oss på telefon: 010-7885811. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

~Gtt.U( 
Camilla Kindahl 
Inspektör 

·+.V. . ..• 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

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

Fax +46 10 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-08 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000041/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Jenny Bengtsson och Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut om att erbjuda höftskyddsbyxa till vårdtagare med risk för fall 

Samråd har skett med: 
Arbetsgrupp för fallprevention 

Förebyggande åtgärder vid fall - höftskyddsbyxa 

Sammanfattning av arendet 
Fallolyckor är en vanlig orsak till lidande och fall hos vård- och omsorgstagare. Genom att 
identifiera risker och sätta in förebyggande åtgärder kan risken för allvarliga benbrott och 
onödigt lidande minskas. 

Aktuellt 

1 (1) 

Båstads kommun har haft en vård plan för fallprevention som rekommenderade att vårdtagare 
som bor på demensboende i kommunen kan få två par höftskyddsbyxor vid risk för fall. Denna 
åtgärd bör gälla samtliga vårdtagare oavsett boendeform. Detta kommer att minska det mänsk
liga lidandet och är en samhällsekonomisk besparing, till en årlig kostnad om cirka 130 tkr. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Alla vård- och omsorgstagare med bedömd fallrisk oavsett boendeform får två 
höftskyddsbyxor /år. 

Båstad enligt ovan 

Jenny Bengtsson Emma Pihl 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2017-03-08 
Handläggare 
Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Båstads kommun 

Höftskyddsbyxa till vårdtagare med risk för fall 

Prevention av höftfraktur med höftskyddsbyxa 
Bakgrund 

1 (1) 

Fallskador är en vanlig orsak till lidande och allvarliga frakturer med risk för komplikationer. 
I Båstads kommun drabbades 95 personer >65år av en fallskada som krävde sjukhusvård under 
2013. En höftfraktur beräknas kosta samhället minst 200 tkr och merparten av dessa kostnader 
bedöms finnas inom kommunal verksamhet. 

Livskvaliteten kan försämras betydligt efter en inträffad fallskada samt risken för lidande och 
död ökar vid hög ålder (källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB). Höftsk-ydds
byxor reducerar höftfrakturrisken med 60 % (källa: Nordicare). 

Enligt kommunens nuvarande riktlinjer erhåller alla vårdtagare som är boende på demensbo
ende två par höftskyddsbyxor /år kostnadsfritt vid behov. Dock är fallrisken inte enbart kopplad 
till demenssjukdom. 

Antalet fallincidenter i kommunen registreras i avvikelsesystemet och varje år inträffar ca 1100 
fallincidenter inom vård och omsorg. 

Bakgrundsdata 
Av Båstads invånare är 1137 personer >80 år. 
Båstad hade 26 höftfrakturer 2014 i åldersgruppen >80år, 30 % av dessa bodde på särskilt bo
ende dvs 8 personer och 70% bodde hemma dvs 18 personer (Källa Nordicare-Senior Alert). 

Kostnad höftskyddsbyxor är ca 5 79-714:-

Syfte 
Minska risken för höftfraktur i samband med en fallolycka i hemmet eller på boende. 

Kostnadsberäkning 
Alla vårdtagare med fallrisk (bedömd av HSL personal) får 2st höftskyddsbyxor /år. 
Kostnad: ca 65 personer (ordinärt boende) x 1200:- = 78 000:-
Kostnad: ca 44 personer (särskilt boende) x 1200:- = 52 800:-
Totalsumma = 130 800:-/år 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-14 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000033/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Lägesbeskrivning gällande vikarieanskaffningen inför sommaren 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun beräknas behöva ca 70 semestervikarier inom Vård och omsorg 
under sommarmånaderna juni - augusti 2017. Semestervikarier behövs utifrån att 
ordinarie medarbetare har rätt till tre veckors semesterledighet under perioden samt 
att många äldre och funktionsnedsatta medborgare från andra kommuner tillbringar 
sommaren på orten och behovet av vård- och omsorgsinsatser ökar. Vård och omsorg 
genomför en rad åtgärder för att entusiasmera och rekrytera sommarvikarier. 

Bakgrund 
Vård och omsorg står inför en stor utmaning vad gäller vikarieanskaffningen inför 
sommaren 2017. 
Personalförsörjningen inom Vård och omsorg samt hälso- och sjukvård har de senaste 
åren blivit allt svårare att tillgodose i såväl Båstads kommun som i hela landet. 
För att klara personalförsörjningen i sommar då ordinarie medarbetare har semester 
samt för att locka fler till arbete inom yrkesområdet så har enhetscheferna inom Vård 
och omsorg organiserat sig i arbetsgrupper där man planerar samt genomför åtgärder 
för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla medarbetare (ARUBA). 

För att ytterligare attrahera den målgrupp som är aktuell för arbete inom vård och 
omsorg sommaren 2017 så har en Ambassadörsgrupp bildats bestående av 
medarbetarrepresentanter från varje profession. 

Aktuellt 
Rekryteragruppen har utarbetat och annonserat sommarens platsannonser på 
Offentliga jobb. 
Enhetscheferna följer upp webbsidan varje vecka och rekryterar vikarier 
fortlöpande. 
Attraheragruppen och ambassadörerna deltar i rekryteringsmässor i Båstad och 
Laholm. 
Ambassadörsgruppen har även utarbetat en förenklad blankett där man kan anmäla 
intresse för att arbeta i vården. Blanketten och platsannonserna delas ut på 
rekryteringsmässorna. De intresseanmälningar som kommer in hanteras av 
enhetschefer. 
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2 (2) 

Ambassadörsgruppen samordnas av enhetschefer, entusiasmeras inför uppdragen 
av kommunens HR-enhet samt är representativt klädda i röda piketröjor med 
Båstads kommuns logga. 
Sjuksköterskeambassadörer kommer att besöka Högskolan i Halmstad. 
Undersköterskeambassadörer kommer att delta i den upplevelseverkstad som 
Vård- och omsorgscollege planerar genomföra i gemensamhetslokalen på 
Skogslidens vårdboende under april månad. 

För att ge semestervikarierna förutsättningar att leverera en kvalitativt god vård och 
omsorg och arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö kommer introduktionen för 
semestervikarier även detta år att ordnas i form av en veckas introduktionsutbildning 
bestående av både teori och praktik. 

Utöver dessa insatser arbetar Båstads kommun och Vård och omsorg med att skapa 
ferieplatser för sommararbetande ungdomar utan formell vård- och omsorgs
utbildning samt skapa utrymme för renodlade servicetjänster som ett sätt att 
locka ungdomar till vård- och omsorgsområdet. 

Övervägande/framtid 
Vård och omsorg ser en möjlighet att locka fler att arbeta som semestervikarier inom 
vård och omsorg genom att på ett organiserat sätt involvera ordinarie medarbetare i 
ambassadörskap att representera professionen. 
Att arbetsgrupper inom chefsledet fortsätter arbeta med att utveckla och attrahera 
medarbetare. 
Att skapa lockande platsannonser och annonsera i de kanaler son finns att tillgå. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000033/2017 - 7d0 

Semestervikarier till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Larsson (C) angående 
rekryteringen av semestervikarier till sommaren 2017. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

16av16 

Justerandcs signaturer I Utdragsbestvrl<andc 
' 

4'~ u~, 
'"' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Datum: 2017-03-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000042/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Anna Johansson 
Johannes Häll 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
LSS 9:9 

Tjänsteskrivelse 

Utökning av antalet platser på Aromagården och Myllefallet 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård och omsorg har i dagsläget inga lediga lägenheter avseende gruppboende och kommunen 
är i behov av att utöka antalet gruppbostadsplatser. Utifrån förvaltningens bedömning kan 
antalet platser på kommunens gruppbostäder utökas från fem till sex utan att det påverkar de 
boendes rätt till goda levnadsvillkor. Förvaltningen vill tillsammans med Båstadhem ta fram ett 
ombyggnadsförslag samt en kostnadsberäkning. 

Bakgrund 
På senare tid har Försäkringskassan blivit striktare i sina bedömningar kring personlig assi
stans och de nya bedömningarna från försäkringskassan resulterar nationellt ofta i ett lägre 
antal timmar grundläggande behov. Det leder till att vård- och omsorgstagare ansöker om 
insatserna personlig assistans och/eller boende enligt LSS 9:9 hos kommunen. Efter beslut 
fattats om verkställande om gruppboende ska vård- och omsorgsnämnden tillgodose detta 
inom tre månader. I dagsläget så finns det inga lediga platser i kommunens befintliga 
gruppbostäder, Aromagården och Myllefallet. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar inte i detalj hur boendet 
för vuxna ska vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvud
former kan urskiljas: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. 
Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som "bostäder med särskild service" vilket 
däremot inte gäller boendeformen "annan särskilt anpassad bostad". För samtliga boende
former gäller dock att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och 
permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel. Dessutom innebär ett boende i 
"bostad med särskild service" enligt LSS att omvårdnad ska ges utifrån individuella behov 
och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. (Se bilaga) 

Aktuellt 
På Aromagården i Båstad finns det fem lägenheter samt ett personalkontor som i sin 
utformning påminner om en lägenhet 

På Myllefallet i Förslöv finns det fem lägenheter varav tre bebos utav personer med personlig 
assistans och två lägenheter nyttjas av gruppbostaden, samt ett personalkontor som i sin 
utformning påminner om en lägenhet. 
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Utifrån försäkringskassans snävare beslut, bedömer förvaltningen att behovet av nya grupp
bostadsplaster kommer att öka markant inom en snar framtid. 

En förtätning i befintliga gruppboende är en möjlighet att inom en kort tidsrymd förbereda för 
framtida behov men denna omställning kräver invändig ombyggnation. En kostnadsberäkning 
för omställning av personalkontor till lägenheter samt tillskapande av nya personalytor kan tas 
fram av Båstadhem. 

Övervägande/framtid 
Vård- och omsorgsnämnden har tre månader på sig att verkställa beslut om gruppbostad enligt 
LSS 9:9. Efter tre månader rapporteras dessa beslut till IVO som ej verkställda beslut och vite 
kan komma att utgå. 

Även om det är kostnadseffektivt att ställa om lägenheterna beskrivna ovan kommer det inte 
att långsiktigt tillgodose Båstads kommuns behov av grupp bostadsplatser. Förvaltningen 
ämnar återkomma med en skrivelse kring det långsiktiga behovet innan sommaren. 

Ekonomiska överväganden 
Vård och omsorgs kostnad i detta läge är Båstadhems merkostnader för att ta fram en 
kostnadsberäkning vilket bl.a. inkluderar arkitektkostnader. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Båstadhem, ta fram en 
kostnadsberäkning kring en förtätning från fem till sex lägenheter på 
befintliga gruppbostäder i kommunen. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

LSS 9:9 

Tjänsteskrivelse 
2016-03-15 

1 (2) 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar inte i detalj hur boendet 
för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudfor
mer kan urskiljas: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. 
Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som "bostäder med särskild service" vilket där
emot inte gäller boendeformen "annan särskilt anpassad bostad". För samtliga boendeformer 
gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta 
hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. Dessutom innebär ett boende i "bostad 
med särskild service" enligt LSS att omvårdnad skall ges utifrån individuella behov och önske
mål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. De tre huvudformerna uteslu
ter inte andra boendealternativ. I konsekvens med lagens mål och grundläggande principer har 
lagstiftaren lämnat öppet för andra alternativ och för en utveckling av olika boendeformer. 
De grundläggande kraven på en bostad för vuxna enligt LSS utesluter dock vissa boendeformer. 
Insatsen kant.ex. inte ges i form av boende på sjukhem, korttidshem, hem för vård eller boende 
eller på folkhögskola. Målet är att människor med funktionshinder skall kunna leva och bo så 
likt andra människor som möjligt. En bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad kan dock, på grund av den offentligrättsliga regleringen, inte helt och hållet 
jämställas med ett vanligt hyresförhållande. 

Gruppbostad 
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I 
gruppbostaden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall 
täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funkt
ionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att 
lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten 
som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service 
och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att 
de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt an
slutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade 
att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter. De enskilda lägenheter
na skall vara fullvärdiga. Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsens 
mening bör det i regel endast vara tre till fem personer som bor i bostaden. Ytterligare någon 
boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i 
gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. För vissa personer med omfattande funkt
ionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är begränsat. 
Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse för att skapa förutsättningar för en 
betydelsefull gemenskap för de boende. 

Servicebostad 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast 
anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta 
samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt 
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Liksom lägenheter i 
gruppbostaden skall även servicebostadens lägenheter vara fullvärdiga. Inom denna mellan
form kan det rymmas flera olika typer av boende. Det som gäller för samtliga är att lägenheter
na skall vara fullvärdiga och att dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den 
egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder skall det också 
finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler 
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personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet 
integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. För att boendet i möj
ligaste mån skall vara som "en bostad som andras" och inte ha en institutionell prägel bör även 
samlokalisering med andra bostäder med särskild service undvikas. Det är olämpligt att yngre 
personer med funktionshinder erbjuds lägenhet i servicehus för äldre, enbart av det skälet att 
det där finns tillgång till service. 

Annan särskilt anpassad bostad 
Med "annan särskilt anpassad bostad för vuxna" avses en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning 
till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt LSS - t.ex. personlig assi
stans samt ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I denna 
boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. "Annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna" är inte att betrakta som en "bostad med särskild service" och 
kommunen kan därför inte anses ha ansvar för hälso- och sjukvården för de personer som bor i denna 
boendeform. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-15 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000131/2015-900 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Vägledningsdokument Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Vägledningsdokument enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid myndighetsutövning enligt LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 

Bakgrund 
Ärendehandläggning och behovs bedömning är den process som föregår och leder till ett beslut 
om bistånd. Behovsbedömningen ska fokusera på individens behov. Utredningarna ska präglas 
av ett förhållningssätt som stödjer den enskilde att få ett liv med meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. För att höja eller bibehålla funktionsnivån ska ett rehabiliterande synsätt 
genomsyra utredningarna. 

Aktuellt 
Syftet med vägledningsdokumentet är att vara ett stöd för LSS-handläggarna vid deras indivi
duella bedömningar, utredningar och beslut samt beskriva vilka kriterier som generellt gäller 
för att en person ska beviljas insatser enligt LSS. Likartad service och omvårdnad ska säker
ställas, det vill säga att beslutet fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med 
likartade behov, vilket också blir en tydlighet för verkställigheten. Vägledningsdokumentet 
klargör hur LSS ska tillämpas i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Godkänna vägledningsdokumentet för handläggning enligt LSS och att dessa 
riktlinjer ska gälla i Båstads kommun. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson 
Enhetschef 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

2017-03-15 

•• 

VAGLEDNINGSDOKUMENT 

Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid 

myndighetsutövning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är 
avgörande vid beslut om insats. 

Alla beslut ska prövas mot gällande laga0 förordningar, rättspraxis, förarbeten 
till lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 

1 
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1. SYFTE 
Dessa vägledande riktlinjer omfattar myndighetsutövning enligt LSS inom vård och 
omsorg i Båstads kommun. Riktlinjerna har i huvudsak syfte att stödja LSS-handläggarna 
vid deras individuella utredning, bedömning och beslut. 

Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid handläggning. 
Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 
Detta innebär att den enskilde, under vissa förutsättningar, kan beviljas mer eller mindre 
insatser eller få dem utförda i annan form än vad riktlinjerna anger 

Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till 
lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 
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2. LAGSTIFTNING 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, är en rättighetslag 
vars syfte är att garantera insatser för personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder stöd. Med begreppet funktionshinder avses medfödda eller förvärvade 
fysiska eller psykiska funktionshinder p.g.a. sjukdom eller skada. 

Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och 
jämlikhet i samhället, vilket innebär att individen ska kunna delta i samhällslivet på samma 
villkor som andra. 

Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till den enskildes 
individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver 
dem samt stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska enligt LSS 
garanteras goda levnadsvillkor. 

2.1 Goda levnadsvillkor 
I 5 § och 7 § LSS anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra 
och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Bestämmelserna om goda levnadsvillkor i 7 § LSS bör 
läsas tillsammans med 5 §och 6 § LSS. 

Punkter som är särskilt viktiga att beakta i bedömningen av goda levnadsvillkor är: 

• Jämlikhet i levnadsvillkor. 
• Full delaktighet i samhällslivet. 
• Kunna leva som andra. 
• Självbestämmanderätt. 
• Integritet. 
• Inflytande och medbestämmande. 

Även samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter är föreskrivet i 6 § 
LSS. Detta innebär att målet med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha 
sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Ambitionen ska vara att tillgodose den enskildes önskemål inom rimliga gränser för vad 
som är goda levnadsvillkor för alla medborgare. 

Rättighet till LSS- insatser innebär ingen inskränkning i områden som regleras genom 
andra lagstiftningar. 
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2.2 Personkretstillhörighet 
Vilka personer som omfattas av bestämmelserna i LSS framgår av 1 § LSS: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
(Personkrets 1). 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Orsak till 
skadan kan vara en olycka, skada eller en sjukdom. Personen har fått sin skada i vuxen 
ålder, d.v.s. efter 16 års ålder.( Personkrets 2). 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande, om de är stora eller förorsakar betydande svårigheter 
i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
(Personkrets 3). 

Prövning om huruvida personen omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS ska och kan 
endast företas i samband med en ansökan/begäran om insats.· 

Personkrets 1 och 2 ska alltid intygas med psykolog- eller läkarutlåtande, där diagnosen 
uttryckligen överensstämmer med begreppen i lagtexten. Med utvecklingsstörning avses 
diagnosen Mental retardation och med autism avses diagnosen Autistiskt syndrom. 

Diagnoser som faller under begreppet "autismliknande tillstånd" är idag t.ex. Retts syndrom 
och Aspergers syndrom. 

Bedömning av personkrets 3 görs av LSS-handläggaren. Till underlag för bedömning 
inhämtas de utlåtanden av expertis (läkare, psykolog, arbetsterapeut etc.) som behövs för 
att ta ställning till om: 

• Personen har ett funktionshinder. 
• Funktionshindret är varaktigt dvs. inte tillfälligt eller av övergående natur. 
• Funktionshindret är stort. 
• Funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 
• Funktionshindret medför ett omfattande behov av stöd och service. 

Tidsgränsen för när funktionshindret är varaktigt får bedömas i det enskilda fallet. 
Varaktigheten innefattar att funktionshindren ej ska vara av tillfällig eller övergående 
natur. Funktionshindrets varaktighet ska styrkas av läkare. 
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Betydande svårigheter innebär att inte på egen hand klara av vardagsrutiner som t.ex. 
hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, 
sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära 
att en person inte kan förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att 
kommunicera med andra. Begreppet bör även kunna användas om en person på grund av 
funktionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor. 

Både kvantitativa och kvalitativa aspekter får bedömas vid omfattande behov. Den 
enskilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara 
funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande avses att ett visst 
stödbehov föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. Behov av stöd bör 
uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av olika karaktär. Ibland kan det behövas 
stödinsatser av så speciell art att de trots mindre åtgång bör beaktas som omfattande. 

Stort behov innefattar att det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt 
påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, till exempel boende, fritid eller behov av 
habilitering eller rehabilitering. 

2.3 Rätt till insatser enligt LSS 
Rätt till insatser förutsätter enligt 9§ LSS följande: 

• Den enskilde omfattas av personkretsen enligt 1 §. 
• Den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring för att vara tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor och behovet inte är tillgodosett på annat sätt. 
• Den enskilde är bosatt i kommunen enligt samma regler som gäller för folkbokföring. 

För utländsk medborgare krävs permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd för 
folkbokföring. 

2.4 Tillfällig vistelse i kommunen 
För personer som omfattas av lagens personkrets och som tillfälligt vistas i Båstads 
kommun föreligger enligt 16 § 3 LSS en skyldighet att ställa resurser till förfogande endast 
vid akuta situationer. Som tillfällig vistelse räknas såväl en tillfällig genomresa som upp till 
sex månaders boende i t.ex. sommarbostad. Behovet av insats ska uppkomma under 
vistelsen och avse tillfälliga stödinsatser som den enskilde behöver omedelbart. 

En pågående LSS-insats kan endast tillgodoses genom vistelsekommunens försorg om det 
har skett en beställning från hemkommunen innan vistelsen till den enhetschef som 
ansvarar för verkställigheten i Båstads kommun. Beställningen måste inkomma till 
enhetschefen senast tre veckor innan vistelsen. Vid akuta situationer och då intyg inte är 
tillgängligt för att kunna utreda om personkretstillhörighet så bör Socialtjänstlagen beaktas. 

2.5 Förhandsbesked 
Av 16 § 2 LSS följer att en person som tänker bosätta sig i Båstads kommun har rätt att få 
sin begäran om insatser prövad enligt samma kriterier som en inom kommunen bosatt 
person. Detta innebär ingen rätt till förtur eller liknande. 
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Den enskildes avsikt att flytta till kommunen ska vara klar och bestämd vilket inte anses 
vara fallet om man vänder sig till flera kommuner samtidigt för att få ett förhandsbesked 
om vilka insatser som kan erbjudas i respektive kommun. 

I ett förhandsbesked ska personen lämnas besked om 

• Vilken rätt till insatser personen har vid inflyttning till kommunen. 
• Tidpunkten då sådana insatser kan erbjudas. Ett förhandsbesked gäller sex månader 

från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. 

2.6 Vem kan ansöka om insatser? 
Grundprincipen är att den enskilde själv ska ansöka. Om han/hon uppenbart saknar 
förmåga att på egen hand ta ställning till en ansökan kan ansökan göras av: 

• Vårdnadshavare (för underåriga). 
• Särskilt förordnad förmyndare (för underåriga). 
• Legal företrädare, t.ex. god man, förvaltare. 

Vid gemensam vårdnad av barn under 18 år måste båda vårdnadshavare ge sitt samtycke 
till att insats begärs. 

2. 7 Gemensamt hushåll 
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förutsätts att viss praktisk hjälp ges 
mellan de vuxna, det föreligger inte något ansvar för den andres personliga omvårdnad. 
Detta gäller även för par som sammanbor och föräldrar med hemmavarande barn över 18 
år. För makar finns detta reglerat i Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 2§. Några särskilda 
skäl att göra avsteg från denna bedömning, t.ex. med hänsyn till kulturellt betingade 
traditioner ska normalt inte göras. 

2.8 Föräldrar med funktionsnedsättning 
Föräldern med funktionsnedsättning kan vara aktuell för LSS-insatser utifrån sina egna 
behov, men inte för att tillgodose barnets behov eller för att kunna utöva sitt 
föräldraansvar. Planering görs alltid i samråd med Individ och familjeomsorgen, IoF, utifrån 
barnperspektivet. Se vidare i "Föräldrar med utvecklingstörning och deras barn vad finns 
det för kunskap" (Socialstyrelsen 2005:123-3). 

2.9 Enskilda över 65 år 
Personer över 65 år med funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om funktionshindret 
inte beror på normalt åldrande. Även när åldrandet förstärker en funktionsnedsättning kan 
den enskilde omfattas av lagen. Förutsättningen är att funktionsnedsättningen i sig inte är 
åldersrelaterat. Särskilda regler finns för personer med funktionsnedsättning över 65 år 
vad gäller personlig assistans enligt LSS. 
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Man har inte rätt till personlig assistans eller få utökning av redan befintlig personlig 
assistans efter 65 årsdagen. Ansökan måste ha inkommit innan 65 årsdagen. 

Möjligheten till daglig verksamhet upphör när den enskilde fyller 67 år. Personer som 
uppnått pensionsålder (67år) har möjlighet till social gemenskap och aktiviteter 
träffpunktsverksamhet, som kan vara förlagd till daglig verksamhet enligt LSS eller SoL. 

3. HANDLÄGGNING 
I Båstads kommun är det LSS-handläggare, som enligt delegation, tar emot den enskildes 
ansökan, utreder och bedömer personkretstillhörighet samt behov av insatser enligt 
delegationsordningen. Handläggaren utreder och beslutar i enlighet med LSS
lagstiftningens och Förvaltningslagens bestämmelser, samt utifrån vägledningsdokumentet. 
Handläggaren svarar också för uppföljning och omprövning av insatsen. 

e LSS-handiaggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om vilka insatser som ska 
utföras samt dess omfattning. 

• Utföraren ansvarar för verkställigheten av beslutet. 

3.1 Grundläggande förhållningssätt för myndighetsbeslut 
Handläggningen ska präglas av en helhetssyn, det vill säga ett brett perspektiv av den 
enskilde och dennes situation. Frivillighet och självbestämmande ska vara ledord vid 
handläggning av enskilda ärenden. Varje insats ska bedömas individuellt och 
tidsbegränsningen sätts efter detta på de insatser som så kräver. 

Det finns inga krav på hur en ansökan om insatser ska se ut, den kan vara muntlig eller 
skriftlig. Skriftlig ansökan är att rekommendera. Ansökningsblankett finnes på Båstads 
kommuns hemsida. Handläggaren ska ha bekräftat ansökan inom 10 arbetsdagar efter det 
att ansökan har inkommit. 

I samband med utredningen kan behov uppstå av att få kontakt med andra personer för att 
inhämta information som har betydelse för bedömningen. Eftersom det rör sig om frivilliga 
insatser krävs samtycke av den enskilde för att sådana kontakter ska kunna tas. Samtycke 
och dess omfattning ska noteras i personakten. 

Utredning, fram till bedömning, ska alltid kommuniceras vid avslag, samt vid behov. 
Kommunicering kan göras muntligt eller skriftligt, vilket det sistnämnda är föredraget. Vid 
avslag ska skriftlig kommunicering beaktas och vid behov av muntlig kommunicering bör 
de berörda delarna av utredningen läsas upp för den enskilde. Den enskildes synpunkter 
ska skrivas in under rubriken kommunicering. 
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3.2 Barnperspektivet 
Vid bedömning av behov av insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 
ska särskild hänsyn tas till barnets bästa i utrednings- och beslutsprocessen. Detta innebär 
bl.a. barnet/ungdomens rätt att utifrån sin förmåga ges möjlighet att uttrycka sin vilja. 
Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Betydelsen 
av barns åsikter ska avvägas mot ålder och mognad. 

Barn - ungdomar från 15 år som själva kan förstå vad saken gäller och har förmåga att 
uttrycka en vilja, kan inte ges särskilda insatser enligt lagen enbart på vårdnadshavarens 
eller annan ställföreträdares begäran. 

3.3 Utredning och bedömning 
Det ska alltid ske en individuell bedömning av både den enskildes behov av insatser och 
insatsens omfattning. 

För att bedöma den enskildes rätt till LSS-insats, prövas om den enskilde: 

1. Tillhör LSS personkretsen (1 §). 
2. Behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor (7 §). 
3. Behovet är inte tillgodosett på annat sätt (7 §). 
4. Samtyckertill insatsen (8 §). 

Verkställighetsfrågor som t.ex. resursbrist är inte en giltig avslagsgrund vid prövning av 
behoven. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån enskildes speciella situation och 
behov. Den sökta insatsens kriterier bejakats alltid vid behovsutredning. I utredningen bör 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning jämföras med villkoren för 
människor som inte är funktionsnedsatta, i samma ålder och med liknande förhållanden. 

3.4 Beslut 
LSS-handläggare fattar.beslut enligt fastställd delegationsordning. Utredningen leder fram 
till ett beslut om bifall, delavslag eller avslag av sökt insats. Beslut bör fattas inom fyra till 
sex veckor efter det att den information som krävs för utredningen finns hos handläggaren, 
i undantagsfall vid vissa insatser kan längre tid beaktas. Kommunicering bör ske av 
handläggare vid förlängd handläggartid utifrån ansökan. 

3.4.1 Överklagan 
Vid avslag har den enskildes möjlighet att överklaga beslutet. Besvärshänvisning medföljer 
beslutet som skickas rekommenderat via post. I den framgår hur man överklagar, vilken tid 
man har på sig (3 veckor) från det att man tagit del av beslutet samt vart överklagan ska 
lämnas. LSS-handläggaren tar del av överklagan och gör en bedömning om en omprövning 
ska ske av beslutet eller skickas till Förval tingsrätten. 
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4. INSATSER 
Inom ramen för LSS finns 10 insatser, vilka är frivilliga för den enskilde. 

4.1 Råd och personligt: stöd 

Enligt prop. 1992/93:159 framkommer följande beskrivning av ovanstående insats: 
• Komplement till tex. habilitering/rehabilitering och socialtjänst. Kvalificerade insatser 

från flera kompetensområden som behövs för att underlätta det dagliga livet. Insatser 
av rådgivande och allmänt stödjande karaktär där medicinska, psykologiska och 
pedagogiska aspekter av funktionshindret beaktas. 

• Stödinsatser av övergripande natur som till viss del tillhör hälso-och sjukvården. Dock 
ej insatser som är klart inom HSL:s område eller inom socialtjänst/vård och omsorg. 

Utifrån Region Skånes hemsida: 
"Region Skånes ansvar inom lagen omfattar rådgivning och annat personligt stöd. Övriga 
insatser inom LSS ansvarar kommunen för. 

Rådgivning och annat personligt stöd innebär att du som har en funktionsnedsättning har 
rätt till stöd av kvalificerad personal som förutom sin yrkeskunskap också har kunskap om 
hur det är att leva med stora funktionshinder. 

Det stöd våra experter erbjuder syftar till goda levnadsvillkor och till att underlätta för dig i 
vardagen. Du kan få rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped." 

Kontakt och ansökan ska ske till en LSS-handläggare på Region Skåne, telefonnummer 040-
33 30 00. För mer information se hemsidan: http://vard.skane.se/habilitering-och
hjalpmedel/stod-och-behandling/regler-och-rattigheter /vart-ansvar-inom-lss/ 

4.2 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för sådan assistans 

Med personlig assistans menas personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 
personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med 
sina grundläggande behov. 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 
biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans för andra övriga 
behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätt till biträde av personlig assistent föreligger endast för den som ännu inte fyllt 65 år. 
Har man beviljats personlig assistent före 65 årsdagen, har man dock rätt att behålla 
insatsen i samma omfattning även efter 65-årsdagen. 
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4.2.1 Syfte 
Insatsen personlig assistans syftar till att möjliggöra för personer att leva ett självständigt 
och oberoende liv. Enligt 6 § LSS ska verksamheten vara grundad på respekt för personens 
självbestämmande och integritet. Personen ska i största möjliga utsträckning ges inflytande 
och medbestämmande över insatser som ges. 

Insatsen ska tillgodose: 
1. Den enskildes behov av personligt utformad hjälp, för att klara hygien, äta, 

förflyttningar, för att klä på eller av sig eller för att kommunicera. 
2. Den enskildes behov därutöver av kvalificerad hjälp i andra situationer som ingår i 

det dagliga livet. Exempel på övriga behov kan vara städning, tvätt, nödvändig träning 
och fritidsaktiviteter. 

Rätten till personlig assistans är avsedd att omfatta personer med svåra funktionshinder 
och som behöver hjälp av annan person i situationer av mycket privat karaktär. Avsikten är 
att assistansen därutöver också ska ges i andra situationer där personen behöver 
kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet. 

Enligt 9a § första stycket LSS avses med personlig assistans personligt utformat stöd som 
ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora, omfattande och varaktiga 
funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Med detta uttryck avses 
hjälp med den personliga hygienen, hjälp med måltider, att klä på och av sig samt 
kommunicera med andra. Vid utredning och bedömning av insatsen personlig assistans 
tittar man på vad personen i fråga handgripligen inte klarar själv vid de grundläggande 
behoven. Man ska praktiskt och handgripligen inte klara att på egen hand kunna utföra 
momenten utan måste vara i behov av aktiv hjälp. Här tittar man då på vad den enskilde 
inte handgripligen klarar av utifrån sin funktionsnedsättning. I grundläggande behov ingår 
inte att man behöver stöd, tillsyn, vägledning, påpuffning, handräckning eller påminnas för 
att själv kunna utföra de olika momenten i beräkningen av de grundläggande behoven. Inte 
heller att avleda eller avbryta beteende. 

För att en hjälpinsats ska kunna ligga till grund för beräkning av de grundläggande behoven 
krävs det att stödet är av en mycket privat karaktär, fysiskt nära och uppfattas som mycket 
känslig för den personliga integriteten. 

Försäkringskassans ansvar 
Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap 2 § ska lämnas till 
personer som har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring med i genomsnitt 
mer än 20 timmar/vecka för sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig 
assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov 
om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Rätt till personlig assistans vid inläggning på 
sjukhus framgår i beslutet från försäkringskassan. 
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Kommunens basansvar 
• Kommunen är ansvarig för handläggning av personlig assistans till personer som 

behöver assistans för sina grundläggande behov under högst 20 timmar per vecka. 
• Kommunen är ansvarig för handläggning av ansökningar vid tillfälligt utökade behov av 

assistans. Exempel på ett tillfälligt behov av utökning kan vara en tillfällig försämring på 
grund av sjukdom eller vid resa som ej är av återkommande karaktär. 

• I avvaktan på Försäkringskassans (FK) beslut kan kommunen ta ett tidsbegränsat beslut. 
Bedömningen av insatsens omfattning - antal assistanstimmar-bör här ske med så stor 
restriktivitet som möjligt. 

• Kommunen står för kostnaden för de första 20 timmarna i veckan vid beslut från 
försäkringskassan. 

• Kommunen står för sjuklönekostnaderna oavsett utförare. 
• Kommunen har en skyldighet att ha en verkställighet för insatsen. 

4.2.2 Kriterier 
Kriterier för att beviljas personlig assistans 
Grundläggande behov innefattar enligt 9a § LSS; 
• Personlig hygien, att klä av och på sig. 
• Förflyttningar. 
• Matning. 
• Att kommunicera med andra. 
• Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. 

Utifrån Försäkringskassans vägledningsdokument 2006:3 reviderad upplaga version 15, 2017-
02-10: 

Personlig hygien 
Handläggaren behöver utreda vid vilka moment och på vilket sätt som den enskilde 
behöver hjälp eller stöd och vilken tid detta tar. Hela momentet toalettbesök ses som en 
helhet. Om den enskilde beskriver sitt behov av hjälp med personlig hygien vid till exempel 
morgon- och kvällsrutinerna som ett samlat behov, är det viktigt att utreda vad som ingår. 
Detta behöver göras för att i ett senare skede kunna bedöma om hjälpbehovet är av 
karaktären grundläggande eller annat personligt behov. Det innebär däremot inte att det 
behöver utredas tid för respektive delmoment som ryms inom beskrivningen av till 
exempel morgonhygien. Om den enskilde anger att morgonhygienen avser hjälp med dusch, 
tandborstning, kamning, rakning och toalettbesök och en tidsåtgång för detta behövs det 
alltså inte utredas hur mycket av denna tid som avser respektive delmoment om det inte 
behövs för att kunna skilja grundläggande behov från andra personliga behov. 

Klä av och på sig 
Handläggaren behöver utreda i vilka moment den enskilde behöver hjälp eller stöd med av
och påklädning. För att kunna skilja på grundläggande behov och andra personliga behov 
behöver handläggaren veta om hjälpen gäller kroppsnära kläder eller ytterkläder och om 
den försäkrade behöver hjälp med att ta fram och lägga undan kläder. 
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Hjälp med måltider 
Handläggare ska utreda den enskildes behov av hjälp vid måltider. Även här kan hjälpen 
avse både grundläggande och andra personliga behov. De här frågorna kan vara aktuella att 
besvara under utredningen, men listan är inte uttömmande. Tänk också igenom vilka 
följdfrågor som kan behöva ställas till exempel: 
• Vilken form av hjälp behövs? 
• Behövs hjälp med fram- och bortplockning? 
• Behövs hjälp med att dela maten? 
• Behövs hjälp vid alla måltider? 
• Om den försäkrade sondmatas - hur går sondmatningen till? 

Kommunikation 
Handläggaren utreder om och när den enskilde behöver hjälp eller stöd med att 
kommunicera med andra. Det kan handla om olika sätt att kommunicera, till exempel 
muntligt, skriftligt, via tecken eller bilder. Det kan handla om att tolka en persons naturliga 
reaktioner och signaler, olika symbolspråk, ett eget språk, teckenspråk eller otydligt tal och 
förmedla detta till en tredje person. Det är viktigt att utredningen visar i vilka situationer 
behovet av hjälp med att kommunicera uppstår för att nå delaktighet i den aktuella 
situationen. Även om behovet kan vara svårt att uppskatta i tid ska utredningen visa den 
aktuella tidsåtgången. Nedanstående frågor kan vara aktuella att besvara under 
utredningen, men listan är inte uttömmande. Tänk också igenom vilka följdfrågor som kan 
behöva ställas: 
" I vilka situationer behövs hjälp med kommunikation? 
• Behöver den försäkrade något hjälpmedel för att kommunicera? 
• Behövs en tredje person för att en kommunikation ska vara möjlig och begriplig? 
• Krävs det en särskild kännedom om personens uttryckssätt och förmåga att förstå och 

uppfatta andra för att kommunikationen ska vara möjlig och begriplig? 
• Var i består den särskilda kännedomen? 
• Förekommer kommunikation i kombination med en annan aktivitet? 

Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 
Endast personer som har en psykisk funktionsnedsättning kan komma ifråga för det 
grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper". Kontakten med 
personen själv ger endast till viss del svar på det. Utredningen kan behöva kompletteras 
med uppgifter från annat håll. Det är viktigt att utredningen visar i vilka situationer och 
vilken omfattning personen behöver hjälp av någon som har ingående kunskaper om henne 
eller honom, vad det är som gör att personen har behov som förutsätter ingående kunskap 
om henne eller honom och vad denna kunskap består av. 
• I vilka situationer behövs hjälp av någon med ingående kunskaper? 
• Vad behöver den personliga assistenten konkret göra i situationen? 
• Vilken kunskap om personen behöver man ha för att kunna utföra hjälpen? 
.. Hur får man de ingående kunskaperna om personen? 
• På vilket sätt använder man den ingående kunskapen i den konkreta situationen? 
• Vad händer om personen får hjälp av någon som saknar ingående kunskaper om henne 

eller honom? 
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ÖVRIGA BEHOV 
Hemliv 
Det behov av hjälp som den enskilde behöver i eller utanför hemmet ska vägas in om det 
finns rätt till assistansersättning. Därför behövs det utredas i vilka situationer hjälpen 
behövs och omfattning i tid. Exempel på uppgifter som behöver utredas är om den 
försäkrade behöver hjälp med att: 
• Laga mat 
• Handla eller uträtta andra ärenden 
• Sköta sin del av hushållsarbetet 
• Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättning 
• Träna 

Handräckning och andraförflyttningar 
Behovet av hjälp med handräckning och förflyttningar ska vägas in om det finns rätt till 
assistansersättning. Det kan vara behov med att ändra kroppsställning eller att förflytta sig 
i bostaden. Med handräckning menas mer oförutsägbar praktisk hjälp. 

Arbete och studier 
Om den enskilde arbetar eller studerar utreder handläggaren om han eller hon behöver 
hjälp under aktiviteten, samt omfattningen av hjälpbehovet och om det eventuellt 
tillgodoses på annat sätt. 

Fritid och andra samhällsaktiviteter 
Utred om den enskilde behöver hjälp för att kunna delta i olika fritids eller 
samhällsaktiviteter. Handläggaren behöver få uppgifter om vilken hjälp den enskilde 
behöver samt behovets omfattning och tiden för detta. 

Att fungera som förälder 
Om den enskilde har hemmaboende barn eller barn med umgängesrätt, så utreder 
handläggaren eventuellt hjälp behov för detta. 

Behov av hjälp under dygnsvilan 
För att handläggaren senare ska kunna bedöma om det finns några behov under dygnsvilan 
som ska tas med i beräkningen av assistanstimmar och det behövs en klar bild av den 
enskildes beskrivning av det upplevda eller anförda hjälpbehovet. Hjälpbehov under 
dygnsvilan kan till exempel vara aktiv tid, tillsyn som grundläggande behov, tillsyn som 
annat personligt behov, väntetid eller beredskap. Handläggaren behöver alltså få fram en 
klar beskrivning av hur behovet ser ut, hur frekventa insatserna är med mera. 

Hjälp inom annat område 
Avslutningsvis utreder handläggaren om den enskilde har ytterligare behov som inte täckts 
av ovanstående punkter. Personlig assistans beviljas med visst antal timmar per vecka. En 
individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. För att kunna vara aktuell för 
personlig assistans via kommunen bör man uppnå minst 16 timmar grundläggande behov i 
veckan. 

15 

-39-



Personlig assistans är primärt en insats för personer som har ett omfattande behov av stöd, 
d v s ett dagligt stödbehov. Vid bedömning av behovet ska hänsyn tas till eventuella 
hjälpmedel och anpassningar i bostaden som kan kompensera funktionsnedsättningen. 
Personal ska inte ersätta hjälpmedel och/eller anpassningar. 

Vid utredning om personlig assistans ska makars/sambos ansvar för varandra och det 
gemensamma hushållet, beaktas. Detta då utredningen bör utgå ifrån ÄktB 1 kap 2§ "Makar 
ska visa varandra trohet och hänsyn. De ska gemensamt vårda hem och barn i samråd verka 
för familjens bästa". 

Både barn och vuxna kan bli beviljade personlig assistans. För barn/ungdom ska det i 
utredning/bedömning tas hänsyn till barnets utveckling och föräldraansvaret med 
hänvisning till Föräldrabalkens (FB) 6 kap 2§, bestämmelser. 

4.2.3 Avgränsningar 
Behov av personlig assistans föreligger inte om behovet: 
• Avser sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
• Avser den omvårdnad sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge vid sjukhusvistelser. 
• Avser motivations- och aktiveringsinsatser för personer som har svårigheter att ta 

initiativ och att strukturera sin tid men helt eller i stor utsträckning själv klarar av att på 
egen hand sköta sina personliga behov. 

• Avser insatser som redan tillgodoses av personal i en gruppbostad eller servicebostad. 
• Avser insatser som ska ges av personal som behövs i barnomsorg, skola, särskola eller 

daglig verksamhet. 
• Avser insatser av servicekaraktär, förutom då de utförs med delaktighet tillsammans 

med den enskilde som ett led i det personliga stödet. 
• Avser omvårdnad av barn upp till tolv år under tillfällig sjukdom, då detta faller under 

begreppet föräldraansvar 

Vid avgränsningar gällande personlig assistans vid utlandsvistelse se Vård och 
Omsorgsnämndens beslut. 

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera 
assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:15 749) om 
bostadsanpassningsbidrag mm., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), har utretts (9a § LSS). Detta innebär inte "att det ska krävas att den enskilde 
visar att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt. Däremot bör det kunna krävas av 
den enskilde att denne undersökt och övervägt alternativa lösningar för att tillgodose 
behovet. Men även om den enskilde finner att behovet kan tillgodoses exempelvis genom 
bostadsanpassning, bör det även fortsättningsvis stå fritt för honom eller henne att välja att 
ansöka om dubbel assistans i stället. Det bör alltså räcka med att de alternativa lösningarna 
har utretts". (Prop.2009 /10:176) 
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Beslut 
• Beslutet om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar 
enligt 51 kap SFB. 

• Beviljas som personlig assistans för visst antal timmar per vecka. 

4.3 Ledsagarservice 

Ledsagarservice ska tillgodose, enligt 9 § 3 LSS: 
• Behov av att bryta isolering för personer med omfattande funktionshinder. Detta kan 

ske genom personligt stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller 
kunna gå ut och promenera. 

4.3.1 Syfte 
Av rättspraxis framgår att syftet med insatsen ledsagarservice 9 § LSS främst är: 

= Att tillgodose enskildas behov av att komma ut i sin närmiljö för att kunna delta i 
fritidsaktiviteter av vardaglig karaktär. 

Ledsagarservice lämnas som ett led i ambitionen att underlätta för den enskilde att utöva 
fritidsaktiviteter och där igenom ha kontakter med andra. Avsikten är att den enskilde ska 
få hjälp med att komma ut bland andra människor. Detta för att bryta den isolering som 
annars kan bli följden av omfattande funktionsnedsättning. Insatsen bör ha karaktären av 
personlig service och anpassas efter de individuella behoven. 

4.3.2 Kriterier för att beviljas ledsagarservice 

Enskilda har rätt till ledsagarservice: 
• Personligt stöd för att delta i kulturlivet och fritidsaktiviteter utanför det egna 

hemmet. 
• För att bryta isolering. 
• Behoven inte tillgodoses på annat sätt. 
• Barn under 12 år bör ej beviljas ledsagarservice eftersom det anses vara ett 

föräldraansvar. 

Ledsagarservice är i huvudsak avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön. 
Insatsen kan beviljas för delta i kulturliv och fritidsaktiviteter som den enskilde annars inte 
skulle kunna genomföra eller vara delaktig i. 

Ledsagarservice av tillfällig karaktär kan i undantagsfall beviljas utanför närområdet, om 
den enskilde har behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. Bedömningen av 
behovet ska tydligt dokumenteras i utredningen. Syfte och mål med insatsen ska tydligt 
framgå. I normalfallet beviljas inte utökad/tillfällig ledsagarservice i samband med 
semesterresa/rekreationsresa. 
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I bostad med särskild service ingår kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att 
bredda den enskildes sociala nätverk. Behovet av ledsagarservice ska därför tillgodoses 
inom ramen för bostad med särskild service. För att möjliggöra för den enskilde att utöva 
specifika individuella aktiviteter utanför boendet kan det dock undantagsvis finnas behov 
av ledsagning hos person som bor i boende med särskild service. 

När det gäller barn ska föräldraansvaret särskilt beaktas i bedömningen. Vårdnadshavare 
till barn med funktionsnedsättning har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt FB 6 
kap 1§ för barns omvårdnad och trygghet. Vårdnadshavaren ska svara för att barnet får 
den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 
omständigheter. Vid prövning avseende ungdomar 13 - 18 år ska särskilt beaktas om 
behovet av ledsagarservice är tillgodosett genom att ungdomen regelbundet kan ta del av 
fritidsverksamhet oberoende av föräldrars medverkan eller genom insatser som möjliggörs 
av vårdnadsbidrag eller handikappersättning. 

4.3.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett om den enskilde: 
• Har biträde av personlig assistent 
• Har behovet faktiskt tillgodosett på annat sätt t ex genom beviljad bostad med särskild 

service, föräldraansvar, insats av anhörig, barnomsorg, fritidsverksamhet, daglig 
verksamhet o s v. 

• Ledsagarservice sker aldrig i hemmet 
• Ingår inte omvårdnad eller transport i insatsen 

Vid prövning avseende personer som bor i bostad med särskild service ska behovet av 
ledsagarservice normalt anses tillgodosett 

• När den enskilde har faktiska möjligheter att komma ut i samhället 
• Den enskilde har faktisk tillgång till fritidsaktivitet minst en gång i veckan. Aktiviteten 

ska vara individuellt utformad. 

Om en verksamhet (9 § 9-10 LSS) genomför en gemensam resa är detta fortfarande att 
betrakta som basverksamhet och berättigar inte till ledsagning enligt LSS. 

4.3.4 Beslut om ledsagarservice 
Ledsagarservice beviljas med ett visst antal timmar per månad. Beslutet bör fattas utifrån 
att individen ska få möjlighet att leva och utöva fritidsaktiviter som andra i samma ålder. 
Riktlinje kring ledsagning per månad bör ej överstiga 20 timmar om inte särskilda behov 
föreligger. 
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4.4 Kontaktperson 

Biträde av kontaktperson är en insats som ska tillgodose enligt 9 § 4 LSS: 
e Behovet av en medmänniska när kontakt med anhöriga saknas eller behöver 

kompletteras. 
• Behovet av hjälp att bryta isolering. 

4.4.1 Syfte 
Syftet med insats i form av kontaktperson är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta 
eller komplettera kontakten med anhöriga och/eller vänner och på så vis bryta den 
enskildes isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället. Isolering kan i detta 
sammanhang tolkas som en upplevelse av utanförskap hos den enskilde, att den enskilde 
lever ett tillbakadraget liv och är i avsaknad av sällskap. 

Kontaktpersonen är en medmänniska som ska stötta den enskilde att komma i kontakt 
med andra människor och komma ut i samhället. Kontaktpersonen kan även ge råd till den 
enskilde i situationer som inte är av komplicerad natur. 

4.4.2 Kriterier för att bevilja kontaktperson 
Behov av kontaktperson föreligger när den enskilde: 

• Har ett bristfälligt socialt nätverk. 
• Inte själv kan tillgodose behovet av samvaro med andra. 
• Inte själv kan tillgodose behovet av en meningsfull fritid. 
• Behovet inte faktiskt är tillgodosett. 

Insatsen är ett icke professionellt stöd som ska ges av en person med stort engagemang och 
intresse för andra människor. Personen med funktionsnedsättning kan ha svårt att ordna 
för sig på sin fritid. En kontaktperson kan tillsammans med den enskilde genomföra olika 
aktiviteter och uppmuntra honom/henne att ta egna initiativ och knyta egna kontakter. 
Insatsen kontaktperson kan beviljas oavsett den enskildes boendeform för att hindra 
isolering och för att möjliggöra en oberoende kontakt utanför närstående och 
personalgruppen. För enskilda som bor i bostad med särskild service beviljas dock insatsen 
endast undantagsvis. 

Avsikten med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en medmänniska när 
social kontakt saknas eller behöver kompletteras. 

Något krav på särskild yrkeskompetens hos kontaktpersonen kan inte ställas. Detta innebär 
att insatsen inte kan beviljas när kravet på specialkompetens är alltför omfattande. 

I kontaktpersonsinsatsen ingår aldrig omvårdnadsinsatser. 
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Vid bedömning om behovet av kontaktperson ska särskilt beaktas om den enskilde behöver 
ett komplement till kontakten med anhöriga: 

• Genom avsaknad av social gemenskap. 
• Genom avsaknad av arbetsgemenskap 
• Genom avsaknad av någon att umgås med på fritiden. 

Vid bedömning av om det föreligger behov av kontaktperson ska särskilt beaktas om den 
enskilde i sin nuvarande situation riskerar att bli isolerad genom: 

• Ensamt boende 
• Avsaknad eller brister av social gemenskap/kontakter 
• Att inte kunna delta i samhällslivet. 

4.4.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett: 

• När behovet av sociala kontakter är tillgodosett på annat sätt t.ex. genom 
arbetsgemenskap, stöd från anhöriga, fritidsverksamhet eller annan social gemenskap. 

Barn och ungdomar som bor i föräldrahemmet och har en pågående skolgång anses 
normalt inte vara så isolerade att kontaktperson beviljas. Nedanstående bör även beaktas: 

• Vad som faller inom normalt föräldraansvar. 

eller för övrigt ska anses tillgodosett 

• Genom kontakter i skola och fritidsverksamhet. 

Kontaktperson enligt nivå 3 måste bedömas restriktivt och andra insatser ska beaktas i 
första hand. 

4.4.4 Beslut om kontaktperson 
Beslut fattas utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) riktlinjer gällande 
kontaktpersonsnivåer. 
• Nivå 1 - En till två träffar i veckan. 
• Nivå 2 - Två till tre träffar i veckan 
• Nivå 3 - Fyra träffar i veckan eller upp till varje dag i vecka. 

4.4.5 Omkostnader 
Ersättning till kontaktperson ska utgå enligt aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner och 
landsting. När den enskilde deltar i aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen ska 
han/hon själv betala sina kostnader. Ersättningen till kontaktperson består av: 

• Arvode. 
• Omkostnadsersättning. 
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4.5 Avlösarservice 

Avlösarservice i hemmet är en insats som ska tillgodose, enligt 9 § 5 LSS: 

• Anhörigas behov av att vila och få avkoppling. 
• Anhörigas behov av att kunna genomföra aktiviteter som individen inte deltar i. 
• Föräldrars behov av att ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. 

4.5.1 Syfte 
Syftet med insatsen är att möjliggöra för vårdnadshavare eller make/maka att bli avlastad i 
omvårdnads arbetet. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara i behov av avlösning för att kunna 
koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning 
vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt syskon. 

Anhöriga som vårdar vuxna personer med funktionsnedsättning i gemensam bostad kan 
även behöva av avlösning för vila eller genomföra egna aktiviteter. Avlösarservicens uppgift 
är omvårdnad av den funktionsnedsatta vilket innefattar all individuellt anpassad hjälp i 
den dagliga livsföringen som ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala 
behov. Insatsen ska vara av personlig karaktär genom att anpassas efter den enskildes 
behov och önskemål. 

4.5.2 Kriterier för att bevilja avlösarservice i hemmet 

Behov av avlösarservice i hemmet föreligger när den enskilde normalt får sitt behov av 
omvårdnad och tillsyn tillgodosett av föräldrar/anhöriga i sitt eget hem och dessa 
behöver avlösning i omvårdnads- och tillsynsarbetet: 

• För att få avkoppling. 
e För att kunna uträtta sysslor utanför hemmet. 
• För att kunna delta i olika aktiviteter som individen inte deltar i, exempelvis möten. 
• För att kunna ägna tid åt syskon till ett barn med funktionshinder. 

Vid prövning avseende mindre barn ska särskilt beaktas om behov av avlösarservice i 
hemmet föreligger med hänsyn till vad som normalt får anses falla inom ramen för FB 
gällande föräldraansvar. Jämförelse får göras med vad som är normalt för barn i samma 
ålder. 

Avlösarservice ska ges av en person som normalt inte står för omvårdnad och tillsyn av 
personen. 
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4.5.3 Avgränsningar 
Det ska särskilt beaktas om behovet kan anses vara tillgodosett genom insatser somt ex 

• Beviljad assistansersättning 
• Beviljad korttidsvistelse 
• Insatser som möjliggörs genom beviljat vårdbidrag. 
• Insatser som möjliggörs genom beviljad handikappersättning. 

Insatsen kan inte beviljas för att: 

• Insatsen ska tillgodose behov av barnomsorg 
• Anhörig blir avlöst för att kunna förvärvsarbeta 
• Syskon till det funktionshindrade barnet ska ej få sitt behov av barnpassning tillgodosett 

via avlösarservice. 

4.5.4 Beslut 
Beslut om avlösarservice i hemmet kan: 
• Beviljas som regelbunden avlösning i hemmet med ett visst antal timmar per månad 
• Beviljas vid enstaka tillfällen 
• Beviljas vid akuta situationer, exempelvis akut sjukdomsfall hos vårdnadshavare 

4.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats som ska tillgodose, enligt 9 § 6 
LSS: 

• Anhörigas behov av avlösning för att få avkoppling. 
• Personens behov av miljöombyte och rekreation. 
• Behovet av stöd för att bryta ett ensidigt beroendeförhållande mellan barn och 

föräldrar och därmed gagna den enskildes personliga utveckling. 

4.6.1 Syfte 
Korttidsvistelse ska erbjuda enskilda personer miljöombyte, rekreation och/eller personlig 
utveckling. Anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och ges utrymme till avkoppling. 

Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet för ungdomar /vuxna som bor i 
föräldrahemmet och därigenom bryta beroendeförhållanden mellan barn och föräldrar. 
Korttidsvistelse kan därmed även bli ett led i enskildas personliga utveckling. 
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4.6.2 Kriterier för att bevilja korttidsvistelse 
Behov av korttidsvistelse utanför det egna hemmet föreligger om: 

• Den enskilde får sitt behov av omvårdnad och tillsyn tillgodosett av föräldrar/ 
anhöriga i sitt eget hem. De anhöriga behöver kortare eller längre period av avlösning 
i omvårdnads- och tillsyns arbetet för att få utrymme för avkoppling. 

• Den enskilde har ett behov av miljöombyte och rekreation eller behöver minska 
beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar. 

Vid prövning avseende barn ska särskilt beaktas om behov av korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet föreligger med hänsyn till att behov av miljöombyte och rekreation utanför 
familjen får anses ringa för små barn och ökar successivt med stigande ålder. 

Jämförelse får göras med vad som är normalt för barn i samma ålder. 

Vid prövning av ansökan om korttidsvistelse ska särskilt beaktas om behovet kan anses 
vara tillgodosett genom andra insatser tex: 

• Beviljad personlig assistans 
• Avlösarservice i hemmet 

Korttidsvistelse utanför det gemensamma hemmet ska vara ett alternativ/ komplement till 
avlösarservice. I valet mellan de bägge insatserna ska den enskildes och anhörigas 
önskemål tillmätas största betydelse. Den enskildes eller en enskild familjs önskemål och 
behov bör så långt möjligt vara avgörande vid val av utformningen av korttidsvistelsen. 

Korttidsvistelse kan ske i olika former där de vanligaste är korttidshem, stödfamilj och 
läger. 

4.6.3 Avgränsningar 
Behovet är tillgodosett om den enskilde 

• Har sitt behov av miljöombyte och rekreation faktiskt tillgodosett på annat sätt, tex 
genom insatser i form av personlig assistans eller avlösarservice. 

• Bor i bostad med särskild service. 

Vid val av former för insatsen ska särskilt beaktas den unges behov av frigörelse och 
personlig utveckling. 

Korttidsvistelse bör inte beviljas för vuxna personer som är beviljade personlig assistans 
enligt 9 § 2 LSS eller enligt SFB (RegR 3191-04). För barn och ungdomar med assistans 

gäller en restriktiv individuell bedömning. 

Omfattningen av korttidsvistelsen grundar sig på en individuell bedömning av behovet. 
Handläggare har som skyldighet att rapportera beslutet till Försäkringskassan eftersom det 
påverkar beviljade assistanstimmar. 
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En klar gräns för att överväga annan insats är när behovet överstiger 14 dygn per månad. 
Barnets bästa ska i dessa fall särskilt beaktas. 

I de fall när föräldrar har delad vårdnad ska behovet av korttidsvistelse utgå från barnens 
behov medan föräldrarnas behov av avlastning ska stämmas av mot den tid de faktiskt 
ansvarar för barn. 

4.6.4 Beslut 
• Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per kalendermånad eller år. 
• Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn 

per månad. 
• Korttidsvistelse kan i avvaktan på bostad med särskild service i undantagsfall beviljas för 

längre period än 14 dygn/månad. 
• Kan beviljas i form av korttidshem, stödfamilj eller lägervistelse. 

Innefattar vid behov kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 

4. 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en insats som ska tillgodose, enligt 9 § 7 
LSS: 

• Behovet av tillsyn för skolungdom som är över 12 år när föräldrar/vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar. 

• Behovet av en trygg situation för skolungdom som fyllt 12 år när föräldrar/ 
vårdnadshavare förvärvsarbetar. 

4.7.1 Syfte 
Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar 
kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier. 
Det är därför nödvändigt att ungdomen under sådan tid kan tillförsäkras trygghet och få sitt 
omvårdnads- och tillsyns behov tillgodosett. 

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen 
måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. För vissa kan 
kommunens reguljära fritidsverksamheter med personligt stöd vara det bästa alternativet. I 
vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose 
önskemål som kan finnas bland funktionsnedsatta ungdomar om att träffa andra ungdomar 
i en likartad situation. 
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4. 7.2 Kriterier för att bevilja korttidstillsyn 
I Båstads kommun ansvarar skolan för utförandet av korttidstillsyn det år barnet är över 12 
år eller går ut årskurs 6. 

Behov av korttidstillsyn för skolungdom föreligger om den enskilde: 

• Är över 12 år, dock längst sommarlovet det år ungdomen slutat gymnasiet. 
• Behöver tillsyn på dagarna före/efter skoltid samt under lovdagar. 
• Vårdnadshavare studerar eller förvärvsarbetar. 

4.7.3 Avgränsningar 
Korttidstillsyn beviljas ej om: 

• Föräldrarna inte förvärvsarbetar eller studerar. 
• Ansökan avser obekväma arbetstider 

4. 7 .4 Beslut 
Korttidstillsyn beviljas under samma tider som för ordinarie skolbarnsomsorg. 

Korttidstillsyn kan beviljas under hela den tid elever går i grundskolan och gymnasieskolan. 

4.8 Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom är en insats 
som ska tillgodose, enligt 9 § 8 LSS: 

• Behovet av boende för barn och ungdomar med svåra funktionshinder och 
omfattande behov av omvårdnad, som trots olika stödinsatser inte, helt eller delvis, 
kan bo kvar i föräldrahemmet. 

• Behovet av att barnet eller den unge, utanför föräldrahemmet, ges möjlighet att 
etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer och i en 
trygg och konstant omgivning. 

4.8.1 Syfte 
Några få barn och ungdomar som omfattas av lagen, kan trots olika stödåtgärder inte bo hos 
sina föräldrar. För dem är bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för 
barn och ungdomar ett alternativ. Behovet kan även uppkomma på grund av skolgång på 
annan ort. 

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för 
föräldraskapet utan ett komplement. Vid misstankar om brister i föräldrars förmåga ligger 
alltid utredningsansvaret hos Individ- och familjeomsorgen. 

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom är frivilliga 
boendeformer och ska i förhållande till barnets hem erbjuda en kompletterande varaktig 
uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör vara mjuk med utgångspunkten att 
med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet/ungdomen. 
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Rättigheten avser barn och ungdomar t o m det år barnet fyller 18 eller fram till dess att 
skolgången upphör. Ett övervägande bör göras för unga vuxna som fyllt 18 år om det istället 
är lämpligt med bostad med särskild service för vuxna 

I insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom ingår 
omvårdnad vilket innefattar all individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som 
ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Inom ramen för bostad 
med särskild service till barn och ungdom ingår även möjlighet till fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter samt vid behov ledsagning i samband med detta. 

4.8.2 Kriterier för att bevilja bostad med särskild service för barn och ungdom 

Behov av annat boende föreligger om barnet eller den unge: 

• Om barnet eller den unge, trots omfattande andra olika stödinsatser, regelbundet och 
till övervägande del behöver vistas i annat boende 

• Har behov av gymnasieutbildning på annan ort med specifik inriktning och 
internatboende. 

Barn och ungdomar i behov av bostad med särskild service kan vara i alla åldrar fram till 
dess att deras skolgång inom det allmänna skolväsendet för barn/ungdom upphör. Ingen 
nedre åldersgräns gäller för boende med särskild service. Barn och ungdomar som är i 
behov av detta boende har ett omfattande stöd/omvårdnadsbehov och servicebehov. Yngre 
barn ska i första hand placeras i familjehem. Med yngre barn avses i första hand barn under 
15 år. 

Vid bedömning kring barn eller ungdom har behov av annan boendeform ska särskilt 
beaktas: 

• Om behovet kan tillgodoses i föräldrahemmet med omfattande insatser 
• Föräldrarnas val av kompletterande boendeform 
• Att boendeformen skapar goda förutsättningar för barnets eller den unges 

känslomässiga och sociala utveckling 
• Att boendeformen kan tillgodose barnets eller den unges behov av omvårdnad 

4.8.3 Avgränsningar 
Behovet ska anses tillgodosett om: 

• Barnet eller ungdomen, med kompletterande stödinsatser, klarar att till övervägande del 
bo kvar i föräldrahemmet. 

• Gymnasieutbildningen är inom pendlingsavstånd anses internatboende ej föreligga. 
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4.8.4 Beslut 
Beslut om annat boende för barn och ungdom: 

• Beviljas i form av placering i familjehem. 
• Beviljas i form av bostad med särskild service för barn och ungdom. 
• Klargör att rätten till insats föreligger längst till den tidpunkt då ungdomen avslutat sina 

gymnasiestudier och uppnått vuxen ålder. 

4. 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad för vuxna. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är 
en insats som ska tillgodose, enligt 9 § 9 LSS: 

• Behovet av ett eget och så långt möjligt självständigt boende för personer med 
omfattande funktionshinder. 

• Behovet av lämpligt och individuellt anpassat boende med avseende på behovet av 
service och omvårdnad. 

4.9.1 Syfte 
Insatsen innebär möjligheter för vuxna att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget 
hem. Boendet ska möjliggöra livskvalitet, goda utvecklingsmöjligheter och ett självständigt 
liv. Den enskildes behov av stöd och service ligger till grund för val av bostadsform 

Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service för vuxna. I omsorgen 
ingår att stödja och hjälpa personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga 
behov som de kan ha svårigheter att klara. 

Inom ramen för boendet ska den enskilde ges stöd så att egna intressen och önskemål tas 
tillvarata. Den enskilde ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk och ta del 
av, eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala 
organisationen och i samhället för övrigt. Utföraren ska bistå den enskilde med planering 
och genomförande för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Personal ska arbeta utifrån att stödja och handleda den enskilde utifrån ett: 
• Socialt perspektiv. 
• Pedagogiskt perspektiv. 
• Psykosocialt perspektiv. 

Gruppbostad 
Gruppbostad ska vara ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande behov 
av tillsyn och omvårdnad att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Det handlar om ett litet antal bostäder med gemensamma utrymmen och där 
service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Hälso- och sjukvård ingår i insatsen 
gruppbostad. 
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Servicebostad 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och 
fast anställd personalgrupp. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och 
ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. 

Serviceboende kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig 
mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en 
lägenhet i gruppbostad. 

Det som gäller för samtliga är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att dygnet-runt
stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. 
Den som önskar bo i en servicebostad ska i möjligaste mån få sitt önskemål beaktat och 
tillförsäkras personligt stöd i en omfattning som gör sådant boende möjligt. Hälso- och 
sjukvård ingår i insatsen servicebostad. 

Särskilt anpassad bostad 
Syftet är att underlätta för personer som p.g.a. sin funktionsnedsättning inte fullt ut klarar 
egen bostad. Bostaden ska vara anvisad av kommunen och ha en viss grundanpassning. I 
insatsen ingår inte personalstöd. 

Det ska i första hand prövas om anpassningar i befintlig bostad kan tillgodose behovet av en 
anpassad bostad. Anpassningar i befintlig bostad kan inte beviljas som särskilt anpassad 
bostad. 

4.9.2 Kriterier 
Behov av bostad med särskild service för vuxna föreligger: 

• Om personen har så omfattande behov av omvårdnad och service att detta inte kan 
tillgodoses i ett ordinärt boende. 

• Behov av annan särskilt anpassad bostad för vuxna föreligger. 

Om personen på grund av funktionshinder har behov av en bostad med fysisk 
grundanpassning. 

Vi bedömning av den enskildes behov av bostad med särskild service för vuxna ska särskilt 
beaktas: 

• Om behovet av tillsyn och omvårdnad genom tilläggsinsatser kan tillgodoses i ett 
ordinärt boende. 

• Möjlighet till bostadsanpassning. 

4.9.3 Beslut 
• Beviljas i form av bostad med särskild service. I beslutet ska framgå om boendeformen 

beviljas som gruppbostad eller servicebostad. 
• I beslutet bör framgå att rätten till bostad med särskild service gäller så länge som 

behovet finns. 
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4.10 Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska, enligt 9 § 10 LSS: 

• Tillgodose behovet av meningsfulla dagliga aktiviteter för personer i yrkesverksam 
ålder. 

4.10.1 Syfte 
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning som ska 
bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället. 
Verksamheten bör vara av produktiv- och habiliterande karaktär, samt ge miljöombyte, 
social gemenskap, självkänsla och självförtroende. 

Daglig verksamhet ska inte uppfattas som en anställningsform. Det är inte fråga om ett 
avlönat arbete och syftet är inte heller att producera varor eller tjänster. Detta hindrar inte 
att det övergripande målet bör vara att om möjligt utveckla den enskildes förutsättning till 
arbete. 

Deltagaren ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och 
utforma innehållet som ska anpassas efter var och ens behov, förutsättningar och intressen. 

Daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Detta innebär att den enskilde 
har rätt att vara kvar i daglig verksamhet i enlighet med allmänna pensionsregler. 

4.10.2 Kriterier 

Insatsen daglig verksamhet avser enbart personer som tillhör personkrets 1 och 2. 

4.10.3 Avgränsningar 

Behov av daglig verksamhet föreligger inte när den enskilde: 

• Förvärvsarbetar. 
• Deltar i utbildning. 
• Står till arbetsmarknadens förfogande. 

4.10.4 Beslut 

Insatsen daglig verksamhet beviljas inte i någon specifik omfattning utan specificeras 
tillsammans mellan verkställigheten och den enskildes behov och önskemål. 
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5. INDIVIDUELL PLAN 
I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell 
plan med redan beslutade samt planerade insatser upprättas i samråd med honom eller 
henne. I arbetet med individuell plan bör gymnasieelever som går sista året särskilt 
uppmärksammas för framtidsplanering. 

Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas om 
det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än 
kommunen och landstinget. Planen ska omprövas utifrån överenskommelse som upprättas 
i samband med planen. 

Samordnad individuell plan (SIP) kan ses som ett alternativ till individuell plan enligt LSS. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 20 mars 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-03-20 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutsinstans, datum Dnr: BeskrivRing av uppdraget Status (*1} 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 94 VN 000138/2015 Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal- Påbörjat i februari 2017. 
Redovisning av det totala behov de kommande fem åren: för boende, personal 
lokalbehovet inom Vård och andra aktiviteter. Förvaltningen fick den 5 
och omsorg. september 2016 i uppdrag att göra en långsiktig 

lokalförsörjningsplan. 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Uppföljning SOL: Våren 2017 
Vägledningsdokument för uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för Beslut LSS: Mars 2017. 
biståndshandläggarna inom biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social- Beslut Socialpsykiatri: Juni 2017. 
SOL, LSS och socialpsykiatri. psykiatri. 
VN 2016-06-13, § 63 VN 000067 /2016 Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag En arbetsgrupp om fem personer har 
Kognitivt/Demenscentra att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ utsetts under ledning av demens-
i Båstads kommun demenscentra i Båstads kommun. Förvaltningen fick samordnare/MAS Jenny Bengtsson. 

även i uppdrag att söka lämplig lokalisering efter det 

Fd. Ombyggnation av att en genomgripande konsekvensanalys samt 

Almgården i Grevie omvärldsanalys gjorts. Förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med en lämplig placering av ett 
kognitivt/demenscentra beläget i västra Bjäre. 

VN 2016-09-05, § 82 VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 dec- Återkommande rapportering om genom-
Resursfördelningsmodell ember 2016. Förvaltningen får i uppdrag att åter- lysningen (som utförs av Health Navigator 
inom Vård och omsorg komma med ett nytt förslag till resursfördelnings- AB) sker på mötena med nämnden 

modell inom Vård och omsorg när genom- februari-maj 2017. 
lysningen av verksamheten är utförd. 

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

°' I 

1 (2) 

Till VN (*2} 

Vår/sommar 
2017 

Vår/sommar 
2017 

Våren 2017 

2017 



Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) 
och paragraf 
VN 2016-09-05, § 84 VN 000106/2016 Förvaltningen fick den 5 september 2016 i upp- En tillfällig beredning, vald av kommun-
Revidering av vård- och drag att revidera vård- och omsorgsprogrammet. fullmäktige i februari 2017, kommer att 
omsorgsprogrammet. driva detta arbete tillsammans med en 

av förvaltningen utsedd tjänsteman. 
VN 2017-02-27, § 24 VN 000032/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Förvaltningen återkopplar till nämnden 
Temperaturen på maten Larsson (C) angående temperaturen på den mat den 24 april 2017. 
som körs hem till vård- som körs hem till vårdtagarna i Båstads kommun. 
tagarna. 
VN 2017-02-27, § 25 VN 000033/2017 Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Förvaltningen återkopplar till nämnden 
Semestervikarier till Larsson (C) angående rekryteringen av semester- den 27 mars 2017. 
sommaren 2017. vikarier till sommaren 2017. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
I 

01 
-J 
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* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Till VN (*2) 

2017 

April 2017 

Mars 2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 8 mars 2017 
Dnr:000077/2016-700 

b) . Sammanträdesprotokoll från Direktionen för Medelpunkten den 28 februari 2017. 
Dnr: 000035/2017-700 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2017-03-08, kl. 13.00 - 14.50 

Plats Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson. ledamot 
Inger Westin, ledamot 

( Ingela Bernhold, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 

1 (4) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Claes utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Val av ny representant i lilla KPR-gruppen 
Karin utses att efterträda Gunnar i lilla KPR-gruppen. 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 7 december godkänns och läggs till handlingarna. 

5. Förslag till verksamhetsberättelse 2016 
Rådet godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2016, med småjusteringar 
angående önskat antal sammanträden. Sekreteraren verkställer ändringarna. 
Se bilaga. 

6. Skånetrafikens erbjudande: Fria resor för pensionärer 70 eller 75+ 
Rådet går igenom erbjudandet från Region Skåne/Skånetrafiken. De enas om att 
qet är 75+ som bör gälla. Är det kommunen som betalar detta? Formaliseras i en 
skrivelse som Tord och Christer skriver på? Sekreteraren kollar upp detta. 

Tord skickar runt en artikel från HD: Gratis buss för 70+. Pensionärer i Landskrona 
kan se fram emot gratis kollektivtrafik. Men bara om de fyllt 70 år - och inte under 
högtrafik. ,N/ ,.. / i-

v 
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7. Synpunkt angående avgift på trygghetslarm 
Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden som även kommit för kännedom till rådet. 
Eddie informerar om att det är viktigt att närstående får den avlastning de är i 
behov av samt att kommunen stöttar upp där man kan. Det är kommunfullmäktige 
som beslutar om avgifter i kommunen, men vård- och omsorgsnämnden kommer 
att ta med synpunkterna i skrivelsen inför höstens översyn av avgifter som ska 
gälla för 2018. Rådet ställer sig bakom innehållet i svaret som Eddie läser upp. 

Just nu ligger avgiften för trygghetslarm på 275 kr. Larmen kan inte samman
kopplas och hamnar i dagsläget inte heller på samma rälming. Säkerheten för 
den enskilde måste vara i fokus och vi får aldrig räkna människoliv i pengar, 
menar Eddie. 

8. Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden 
Begäran inskickad till kommunstyrelsen om fler möten per år, lika många som 
kommunala handikapprådet, dvs. åtta stycken. Ledamöterna tar upp en rad 
anledningar till varför rådet ska ha fler möten: Som det är nu så är det alltför långt 
mellan mötena, vilket rimmar illa då remisser mm ska besvaras inom en viss tid. 
Fyra möten per år har gällt länge. Handikapprådet tryckte dock tidigt på att man 
behövde fler möten, men pensionärsrådet har inte krävt någon ändring av 
reglementet förrän hu. Andelen pensionärer och äldre ökar hela tiden bland 
kommunens befolkning, likaså andelen med diagnosen demens eller motsvarande. 
Därmed ökar även pensionärsrådets betydelse. Fler och fler vård- och omsorgs
boenden kommer att byggas framöver och där är det viktigt att pensionärsrådet 
agerar aktivt som remissinstans mm. Pensionärsföreningarna ställer allt högre krav 
på att pensionärsrådet agerar snabbare i olika politiska frågor och sammanhang, 
och då är enbart fyra möten per år långt ifrån tillräckligt. 

9. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Inbjudan från SPF Seniorerna/Studieförbundet Vuxenskolan till KPR-konferens 
torsdagen den 6 april i Eslöv. Christer åker med Gunilla, Karin och ev. Tore. Vem 
betalar? Rådet har en egen budget som kan täcka dessa resekostnader. 

Vård~ och omsorgschefen hade ett bra föredrag på senaste mötet med Rotary, 
berättar Claes. 

Christer berättar att han utsetts till ordförande i en tillfällig fullmäktigeberedning 
för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. Ett möte har hållits och det blir 
förmodligen två möten till innan beredningen är färdig med översynen. Vård-
och omsorgspersonalen ska vid ett separat tillfälle bjudas in för en dialog. 

Vad beror det på att en ökad andel av kommuninvånarna diagnostiseras som 
dementa? Framförallt på en åldrande befolkning; att fler lever längre. 
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10. Information från Vård och omsorg samt nämnden 
Eddie Grankvist och Emma Pih1 informerar. 

3 (4) 

Emma Pihl presenterar sig och berättar om sin bakgrund inom Region Halland. 

- Genomlysning av hela vård- och omsorgsverksamheten. Health Navigator AB 
har fått i uppdrag att utföra genomlysningen. Klart innan sommaren. 

- Mottagningsteamet. Hur fungerar det? Det är ganska nytt och utvärderas senare 
under året. 

- Bjärehemmet i Västra Karup. Båstadhem har lagt ut fastigheten med tillhörande 
mark runt omkring till försäljning. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig. 
Nämnden har inga synpunkter på vem som äger fastigheten och utgår från att 
hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

Har en eventuell ny ägare rätt att säga upp den verksamhet som Vård och omsorg 
just nu bedriver på Bjärehemmet? Inte enligt ett kontrakt som Eddie menar ska 
finnas upprättat. Vill kommunstyrelsen/fullmäktige sälja fastigheten? 

- Beslut om ramprogram för vård- och omsorgs boenden. Ett program har tagits 
fram, vars syfte är att sammanställa de riktlinjer som ska gälla för vård- och 
omsorgsboende i Båstads kommun, med ändamålsenliga lösningar för ett bra 
boende, god omvårdnad och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. 
-7 Innebär startskottet för nybyggnation av ett vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

· Investering för elstolpar mm på Bjäredalen och Skogsliden. Det har efter 
omflyttningar framkommit ett behov av förvaring av elcyklar samt ytterligare 
parkeringsplatser. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. Nämnden 
har lämnat ett förslag och slutligt avgörande sker i kommunstyrelsen. 

- Hemtjänstens bilar håller alldeles för hög hastighet och missköts dessutom. 
Är personalen alltför stressad? Kort diskussion på mötet om detta. 

- Nämnden testar under våren maten på kommunens boenden. Senast besökte man 
Slrngsliden i Båstad. Plastförpackningarna var svåra att öppna, potatisarna hårda 
och portionerna inte tillräckligt varma. Vård och omsorg köper kosttjänsten av 
Teknik och service. Används värmeväskorna? Hur gör man i andra kommuner? 
Nästa möte besöks Åsliden i Östra Karup. Skogslidens vårdboende är för övrigt en 
av tre finalister som gått vidare till final i Arla Guldko, i kategorin "Bästa: senior
matglädje". 

- Trygghetsboenden: Begreppet lever vidare. Kriterierna för trygghets bo ende i 
Båstads kommun är på väg upp för antagande i fullmäktige. Finansieringen av 
gemensamhetslokal och värd/värdinna delas upp mellan kommunen och Båstad
hem. Kommer de höga hyrorna att subventioneras på något sätt? Det bör man 
kolla upp med Båstadhem; vård och omsorg har inget med detta att göra. 
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Kriterierna ska gälla oavsett om det är en kommunal eller privat aktör som driver 
boendet. Men nya beslut om själva medfinansieringen etc. måste tas i samband med 
detta. Inger berättar om ett fint trygghetsboende i Viken: Lisas Trädgård. Ett studie
besök rekommenderas. 

Vad innehåller en hemvårdstimme? Har vi rätt ersättning? För att vara en attraktiv 
arbetsgivare krävs det att "rätt händer gör rätt saker". 

Anhörigföreningen har bjudit in Emma till sitt årsmöte, men detta krockade för 
Emmas vidkommande tyvärr av en bokning på annat håll. 

11. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 31 maj 2017 kl. 13.00. 

~-~~ '-f ;;.J Knutsson 
Ordförande 

1 ' / 
/ '· 

/ -..tf' - . 

~~ .= -:-. <---~1.· V/ / "'-·-........:; ,.. r ...- - ,__-· ---.. 

Henrik Andersson 
Sekreterare 

Claes Wastensson 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Verksamhetsberättelse 2016 för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

Rådet består av ledamöter /representanter från följande föreningar: SPF Båstad Bjäre, 
PRO Båstad, SPF Östra Karup och SPF Södra Bjäre. Tord Knutsson är ordförande i rådet 
och Christer Nordin vice ordförande. 

Under 2016 har rådet haft fyra protokollförda sammanträden, där protokollen ligger som 
delgivning i kommunstyrelsens samt vård- och omsorgsnämndens handlingar efter justering. 

Under verksamhetsåret har rådet bland annat: 

Fått löpande information och återrapporteringar från vård- och omsorgschefen 
respektive vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
Planerat och bjudit in till ett par möten och frågat ut kommunens förtroendevalda. 
Fått löpande information angående det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Skickat en skrivelse till Region Skåne angående införandet av ett Smart Card. 
Fått information gällande kompetensutvecklingen av vård- och ornsorgspersonalen. 
Via en skrivelse begärt att en tillgänglighetsinventering genomförs i kommunen. 
Fått gehör från kommunstyrelsen när det gäller adjungering till KPR av planer 
och utredningar. 
Besökt Bjäredalen i Förslöv, där en del av kommunens vård- och omsorgsverksamhet 
hyr in sig i lokalerna. 
Tagit del av och godkänt vård- och omsorgsnämndens förslag gällande kriterier för 
trygghetsboende i Båstads kommun, samt fått information angående medfinahsiering 
av värd/värdinna och gemensamhetslokal på Malens Trygghetsboende i Båstad. 
Diskuterat och tyckt till gällande placeringen av ett nytt äldreboende i Förslöv. 
Svarat på ett antal remisser, bland annat inriktningsdokumenten för utveckling av 
tätorterna i Båstad och Förslöv. 

Rådet kommer under 2017 att sammanträda vid fyra olika tillfällen. Ett förslag har skickats 
in till kommunstyrelsen om att man önskar fler sammanträden per år, samma antal som 
kommunala handikapprådet, dvs. åtta. 

Båstad den 13 mars 2017 

~$~ 
Tord Knutsson ' 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 28 februari kl 9.00-12.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Boris Svensson 

Anette Hallberg 

BrittMarie Hansson 

Annika Jönsson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTIARE 

ERSÄTTARE 

· Monica Pettersson 

Torgny Lindau 

Alinda Zimmander 

Margit Johansson 

Monica Arvidsson 

Hans-Bertil Sinclair 

Eva Olofsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

Maria de La Motte 
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Helsingborg 

Bjuv 

Båstad 

Klippan 

Svalöv 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Åstorp 

Perstorp 

Landskrona 

Bjuv 

Helsingborg 

Klippan 

Svalöv 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

Affärsconcept AB 

Sida 1av3 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2017-02-28 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Anette Hallberg 

§ 4 Upphandling Lokal 2018 

Jessica Alfredson 

Ordförande 

Justerande --~~----b..4-. ..................................................... . 
Anette Hallberg 

ANSLAG 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 
Datum då anslaget tas ner 
Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

2017-02-28 

"'"'l'}-V ')_ , 2P W. ......................... ::-1 ........................ . 
. ?.9.lJ. ~g-~ __ :-_?-J ............. . 

Jessica Alfreäson 

Sida 2 av 3 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2017-02-28 

§ 4 Upphandling av Lokal 2018 

Sida 3 av 3 

Presentation görs av den upphandlingsprocess som varit med anledning av 

Medelpunktens kommande behov av lokaler. 

Upphandlingskonult Maria de La Matte informerar om inkomna anbud 

utifrån de krav som ställts i förirågningsunderlaget. 

Alternativ XY bedöms uppfylla de krav som ställts vilket gör att detta förslag 

förordas. 

Direktionen beslutar 

att godkänna föreliggande förslag och uppdra åt ordförande.att genomföra 

upphandlingen 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2017-02-17 till 2017-03-16. 

Förslag till beslut 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format \ha 

1 (1) 
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