
rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-26 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Bjäredalen i Förslöv, måndagen den 26 februari 2018 kl.10.00-17.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, 
Ingrid Pettersson, Sas. 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Sonia Larsson. 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-02-26 

Från och med 2018-03-03 till och med 2018-03-25 

7 
Henrik Andersson 

Sida 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-26 

VN § 11 Dnr VN 000154/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 12 Dnr VN 000155/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 13 Dnr VN 000157 /2017 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 14 Dnr VN 000127 /2017 - 700 
Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057364 

VN § 15 Dnr VN 000020 /2018 - 700 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 

VN § 16 Dnr VN 000021/2018 - 700 
Rekommendation gällande omsorg nattetid på särskilda boenden 

VN § 17 Dnr VN 000067 /2017 - 700 
Verksamhetsberättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 18 Dnr VN 000158/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 19 
Delgivningar 

Dnr VN 000159 /2017 - 900 

VN § 20 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
Delegations beslut 

usterandes si aturer 

Sida 

2av12 

Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ulf}iewertz utses som justeringsperson. 

2. Sonia Larsson utses till ersättare. 

Sida 

3av12 

3. Justeringen äger rum fredagen den 2 mars 2018 13.00 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-26 

VN § 13 Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Backebo Vård & Omsorg bjuds in för att berätta om sin verksamhet. 
Även teknik- och servicechef Jan Bernhardsson närvarar. 

b ). Enhetschef Maria Andersson med gäst visar nya larmet på Åsliden. 
Även IT-chef Anders Björk närvarar. 

c). Arbetet med handlingsplan för en ekonomi i balans (Jessica Arvidsson) 

d). Styrkort 

e ). Redovisning av årshjulet för utbildning 

f). Internbudget 

g). Lokalfråga, Cafä SoL 

h). MAS/SAS informerar 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-26 6av12 

Dnr VN 000127 /2017 - 700 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057364 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket har som en del i sitt regeringsuppdrag utfört en inspektion 
inom äldreomsorgen i Båstads kommun. Granskningen utmynnade i två 
inspektionsmeddelanden, ett ställt till verksamhetsområde Vård och omsorg 
och ett till Båstads kommun med krav om åtgärdande av brister. 
Verksamheten har tillsammans med förtroendevalda och huvudskyddsombud 
arbetat fram en plan för att åtgärda de brister som identifierats av 
Arbetsmiljöverket i det svar som ställts till Vård och omsorg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-02-16, 
med tillhörande svar samt bilagor 1-6. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande UlfJiewertz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaret som sitt eget och skickar det 
till Arbetsmiljöverket. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000127 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och onisorgsnämnden 

Svar på inspektionsmeddelande - Resultat från Arbetsmiljöverkets 
inspektion 7 november 2017, ert diarienr. 2017 /057364 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaret som sitt eget och skickar det till 
Arbetsmiljöverket. 

Bakgrund 

1 (1) 

Arbetsmiljöverket har som en del i sitt regeringsuppdrag utfört en inspektion inom 
äldreomsorgen i Båstads kommun. Granskningen utmynnade i två inspektionsmeddelanden, 
ett ställt till verksamhetsområde Vård och omsorg och ett till Båstads kommun med krav om 
åtgärdande av brister. 

Aktuellt 
Verksamheten har tillsammans med förtroendevalda och huvudskyddsombud arbetat fram en 
plan för att åtgärda de brister som identifierats av Arbetsmiljöverket i det svar som ställts till 
Vård och omsorg, 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmiljöverket 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar till arbetsmiljöverket 
Mall - Skyddsrond 
Mall - Checklista 
Innehåll introduktionsutbildning 
Utbildning Hot och Våld 
Rutin - Hot och våld 
Rutin - Test av personlarm 

Samråd har skett med: 
Vision 
Kommunal 
HR 
Kommunchef 
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Vård & omsorg 
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Datum 
2018-02-14 

Arbetsmiljöverket 

Handläggare 
Emma Pihl 

112 79 Stockholm 
Arbetsmiljoverket@av.se 

Vårtdnr 
VN 000127 /2017-700 

Svar på inspektionsmeddelande, Båstads kommun , 
ert diarienr. 2017 /057364 

Vård och omsorg ser allvarligt på de påpekanden och anmärkningar som Arbetsmiljöverket 
anfört och arbetet har påbörjats med att åtgärda dem inom respektive delområde. 

Vård och omsorg har tillsammans med nämndens ledamöter, enhetschefer och huvud
skyddsombud bearbetat verkets synpunkter och gemensamt tagit fram föreliggande svar. 
Vård och omsorg har även sammanträtt med upphandlad företagshälsovård för bistånd i 
tillämpliga delar av arbetet. 

Det sätt och åtgärder som är aktuella redovisas enligt nedan. 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Båstads kommun har haft övergripande utbildningar avseende systematiskt arbetsmiljö
arbete men resultatet av inspektionen visar att detta inte har nått full effekt. Vård och 
omsorg kommer därför att anordna ytterligare utbildning i grundläggande arbetsmiljö
arbete under senare delen av våren 2018, riktat mot vård och omsorgsverksamhet med de 
specifika behov som finns. Det framkom också i arbetsmiljöverkets inspektion att de rutiner 
som finns på övergripande nivå i kommunen behöver brytas ner för att bättre vara det stöd 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet och detta kommer att ske inom ramen för utbild
ningen. 

Arbetet kring skyddsronder kommer att förstärkas och kommer att innehålla fler delar 
avseende risker i äldreomsorgen, med tydliga krav på uppföljning, bilaga 1. Utbildning kring 
arbetet med skyddsronder kommer att finnas med i ovanstående grundläggande arbetsmil
jöutbildning. Ett led i att säkra att inte samma individer kontinuerligt utsätts för samma typ 
av belastning är att hemvårdsgrupperna och grupperna inom bemanningen på särskilt 

Båstads kommun 

Vård & omsorg 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

=~'''"ft 
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boende inte innehåller för få individer utan det blir en rotation på medarbetarna. 
Detta ställs dock ständigt mot kravet på kontinuitet för vård och omsorgstagarna. 

2. Kunskaper, befogenheter och resurser för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen. 

Båstads kommun kommer, som redovisat under punkt 1, att genomföra en internutbildning 
för samtliga berörda chefer inom äldreomsorgen. Att arbeta i vårdtagarnas eget boende 
ställer speciella krav på dem som ska utföra arbetet, med tanke på att varje enskilt hem är 
unikt. Bedömning av arbetsplatsernas beskaffenhet inom hemvården görs av vård- och 
omsorgstagarens kontaktman . Kontaktmannen är den som bäst känner vård och omsorgs
tagarens behov men också förutsättningarna för att bedriva verksamhet i den enskildes 
hem. Dock har det genom inspektionsmeddelandet blivit tydligt .att dessa inte har tillräcklig 
kompetens för att genomföra tilldelat uppdrag. 

Den checklista som idag används för systematiskt arbetsmiljöarbete inom hemvården 
kommer att uppdateras för att vara heltäckande, med förklarande texter, bilaga 2. Checklis
tan ska användas till samtliga invånare med beviljade bistånd. Denna förtydligade checklista 
kommer att kompletteras med en riktad utbildning för just kontaktmän. Då det är många 
personer som berörs av utbildningen och verksamheten ska fungera trots stor utbildnings
insats kommer denna utbildning att hållas under hela året 2018. Denna utbildning kommer 
sedan att vara en obligatorisk del av introduktionsmaterialet för nyanställda medarbetare 
som kommer att inneha funktionen som kontaktman. 

3. Verksamhetsanpassade rutiner för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Som redovisat under punkt 1 kommer en utbildning att anordnas där ett delmoment är att 
de centrala övergripande rutinerna verksamhetsanpassas . 

4. Kunskaper i belastningsergonomi och färdigheter i förflyttningsteknik 

Vård och omsorgsverksamheten har medarbetare inom rehabiliteringsområdet och dessa 
har historiskt ansvarat för utbildning inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Ut
bildningen har bedömts av kommunens företagshälsovård att hålla samma standard som 
deras egen. Dock kan noteras att antalet utbildningsplatser varit för lågt inom kommunen 
för att samtliga medarbetare ska ha fullgod utbildning. Under 2018 kommer antalet utbild
ningsplatser att utökas och för 2019 och framåt ska platser garanteras så att alla nya med
arbetare, i introduktionsutbildningen, erhåller utbildning samt att det finns platser för repe
titionsutbildning för berörda befintliga medarbetare. 

Även utbildarna inom rehabiliteringsverksamheten behöver kompletteras i sin utbildning 
för att på ett korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. Några 
medarbetare inom rehabiliteringsverksamheten kommer att få ett utökat uppdrag och 
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erbjudas fortbildning. I denna fortbildning kommer kompetensen säkras för att utfärda lift
körkort till samtliga medarbetare som använder eller kommer att komma att använda lift. 

5. Rutiner för introduktion -Äldreomsorgen, hemvården och särskilt boende 

lntroduktionsutbildning är en grundläggande insats för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö men också hög kvalitet för vård och omsorgstagarna i verksamheten. lntrodukt
ionsutbildning har funnits en lång tid men endast kontinuerligt planerad för sommarvikari
ernas del. Under 2017 sågs dessutom ett delvis nytt fenomen, sommarvikarier anställdes 
under alla sommarmånaderna och inte bara i början vilket medförde att dessa inte fick 
introduktionsutbildning. 

lntroduktionsprogrammet innehåller de områden som bedöms viktiga för att kunna arbeta 
inom Vård och omsorg, bilaga 3. 

Verksamheten har för 2018 sedan tidigare planerat in minst en introduktionsutbildning vår 
och höst för de nyanställda medarbetare som kommer utanför sommarperioden. Verksam
heten har också planerat in introduktionsutbildningar fortlöpande under sommaren för att 
fånga in alla sommarvikarier. 

6. Kunskaper om arbetsmiljöförhållanden som kan innebära risker för våld eller 
hot om våld 

Hot och våld blir allt mer förekommande i verksamheten. Förekomsten beror på olika 
anledningar och kräver därmed olika förhållningssätt. Verksamheten kommer att ta extern 
hjälp i detta utbildningsmoment, bilaga 4. Det finns medarbetare i verksamheten som tidi
gare haft en fördjupad utbildning i detta men inte har fortbildat sig på många år. Sannolikt 
är det dock en framgångsfaktor att det finns medarbetare med fördjupad kunskap, nära 
den verksamhet som kan komma i fråga att hantera hot och våld. Verksamheten kommer 
därför att utse ytterligare medarbetare som får en fördjupad kunskap för att kompetensen 
snabbt ska finnas på plats för handledning, utbildning och stöd när medarbetarna identifie
rar risk för hot och våld . Rutinen för hot och våld som finns i kommunen, bilaga 5, ska 
uppmärksammas på nytt på samtliga arbetsplatsträffar inom hela vård- och omsorg. 

7. Våld och hot- larmrutiner Äldreomsorgen 

Det finns sedan tidigare en kommunövergripande rutin, utfärdad av Räddningstjänsten, för 
att kontrollera larmens funktion, bilaga 6. 

8. Kunskaper om smittrisker-verksamhetsområde Vård och omsorg 

I introduktionsutbildningen ingår utbildning kring basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner 
är en utbildning som varje medarbetare ska genomföra årligen och denna innefattar 
kunskaper om smittorisker. Utbildningen kommer att förtydligas och skärpas under 2018. 
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Den checklista som kontaktpersonerna utgår från vid bedömning av arbetsmiljön kommer 
att innefatta kontrollpunkter avseende smittorisker, bilaga 2. 

9. Kemiska arbetsmiljörisker-förteckning, säkerhetsdatablad 

Det ska finnas säkerhetsdatablad för de kemiska preparat som används. Inom verksamhet
ens särskilda boende är detta lättare att tillgodose då det är verksamheten själv som inför
skaffar de medel som finns där. Inom hemvården bedrivs till del städning av vård- och om
sorgstagarens hem, och då med vård och omsorgstagarens produkter. I den situationen är 
det svårare att garantera att det finns erforderlig information vid varje givet tillfälle. Vård 
och omsorg kommer under 2018 att införa ett krav på vård och omsorgstagare som har 
städning som beviljat bistånd att de ska tillhandahålla de produkter vi anvisar för städning. 
På så sätt kan de kemiska arbetsmiljöriskerna i det hänseende förutses. Alla hemvårdsbilar 
ska dessutom utrustas med ögonskölj. 

10. Tillbudsrapportering- kunskaper 

Tillbudsrapportering är en viktig fråga och är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. 
Verksamheten kommer under våren att ytterligare informera kring fördelarna med att 
rapportera tillbud men detta är ett långsiktigt arbete då det handlar om att vända en 
kultur. I detta gör fackliga organisationer och arbetsgivare gemensam sak för att nå 
framgång. 

Avslutningsvis vill vi gärna framhålla att vi som arbetsgivare verkar för att våra 
medarbetare inte skadas, eller ens utsätts för risker i tjänsten och tackar för inspel 
och krav i syfte att förbättra arbetsmiljön som kommit i samband med inspektionen. 

Eddie Grankvist 
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 

Charlotte Andersson 
Huvudskyddsombud Kommunal 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Vision 



Båstad 2016-05-06 Bilaga 1 

Checklista för en "Säker arbetsplats" med avseende på hot och 
våld. 

På varje arbetsställe skall det genomföras riskanalyser med avseende på personalens 
säkerhet. Om det framkommer i riskanalyser att det finns risk för hot och våld mot 
personalen skall åtgärder vidtags så att säkerheten för medarbetaren säkerställs. Ansvarig 
för säkerheten är respektive arbetsmiljöansvarig chef. 

Följande skall beaktas i riskanalysen: 

• Vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
• Vilken typ av hot kan förekomma. 
• Hur får besökare tillträde till lokalerna. 
• På vilket sätt kommer besökarna i kontakt med berörd tjänsteman. 
• Finns det fysisk avskiljning mellan besökare och reception 
• Hur påverkar lokalernas utformning hotbilden (möblering, lösa föremål) 
• På vilket sätt säkerställs säkerheten för personalen (larm, byggnadstekniska 

avgränsningar, utformning av utrymningsvägar, rutiner vid händelse) 

Checklista för åtgärder vid risk för hot och våld på arbetsplatsen: 

• Riskanalys genomförs av arbetsmiljöansvarig chef och eventuellt åtgärdsbehov 
identifieras (fysisk säkerhet, byggnadstekniska åtgärder, trygghet). 

• Personlarm kan lånas i kundtjänst/receptionen kommunkontoret. 
• Om byggnadstekniska åtgärder erfordras skall hyresvärden i samråd med 

arbetsmiljöansvarig chef och Teknik och service ansvara för 
upphandling/ genomförande. 

• Om tyst överfallslarm används skall övrig personal i lokalerna få reda på att larm 
utlöst i verksamheten. 

• För upprättande av skriftliga rutiner och omfattning av åtgärder i verksamheten 
vid utlöst larm ansvarar arbetsmiljöansvarig chef. 

• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att det finns utryrnningsplaner i lokalerna. 
• Beslag för öppning av dörrar för utrymning skall uppfylla de krav som erfordras för 

den verksamhet som bedrivs. 
• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att samtlig personal i verksamheten har 

kännedom om riskanalys och de åtgärder och rutiner som är vidtagna för att 
bedriva verksamheten så att personalen känner sig trygg. 

• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens 
säkerhet. 

6 



Arbetsplats 
Datum: 
Avdelning: 
Undersökt område: 
Närvarande: 
Underlag: 
- -

:.~.- ;_: 
-- -

' 

Nr Område 
FYSISK/TEKNISK 
Brandskvdd 

Elinstallationer 

Kemikalier 

Utrustnina 

Fordon/Trafik 

Datorer 

Liud Lius Luft 

PSYKOSOCIAL 
Ö•menhet 

Delaktiahet 

Psvkiskt påfrestande 

Trivsel 

Feedback 

Meninnsfullhet 

ORGANISATORISK 

-&:::::_ Arbetsformer 
' -

~ 
Kunskap/Utbildning 

~ inkl obligatorisk 
utbildnlnn 

~: 

Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 

- -- Ris kbedömning --
- Riskanalvs --

Riskidentifierina - Säkerhet 
Sanno- Kon se-
likhet kvens 

Riskbeskrlvnlng + AFS/AM-Jan 

-
-'-

Instruktion~ 
Läs här förs 
-----------

Bilaga 1 

Riskhanterinq ... -....:..:..-_ -i- __. :!t-11 - ...J - ..l..)m 
-1' - ::. 

1.~1 ~!. =-·-- - ""? - - .. 
!...__ I 

I Hälsa I Mlliö ., - Handlinasolan 
Risk- Konse- Risk- Konse- Risk- Åtgärd Uppskattad Ansvarig Uppföljning 
värde kvens värde kvens vä rde färdig kostnad SEK datum/Sign 

F!Srslaa till åtaärd senast 

-

-

j 



Arbetsplats 
Datum: 
Avdelning: 
Undersökt område: 
Närvarande: 
Underlag : 

Arbetsmiljörond, ris kanalys och handl ingsplan 

._. _ _. , • .,/U\., _,, ___ • _ ,, , , _ ,. 1.1_ . ·--

-.. 
~ ~- Riskbedömnina 

·--..-~~ ' Riskanalvs " . . ' 
-- - Riskidentifierina -

Nr Område Rlskbeskrlvnlnn + AFS/AM-lan 
Arbetsu~Mifter 

Verksamhet 

Ekonomi 

Komnetensutvecklina 

Rutiner/ren ler 

Information 

Ansvar 

~ 
~ 

-

Säkerhet 
Sanno- Kon se-
likhet kvens 

Instruktion. ~ 1 
Läs här först 
·---------

Bilaga 1 

Riskhanterina il - • _, •• _ ~ _I . (_ .. ~ ... :i I 
I ·.1 "lp---'1 

I .. , 
- . - ~ 

lfiälsa MllJö •I . Handlinasolan 
Risk- Konse- Risk- Konse- Risk- Åtgärd Uppskattad Ansvarig Uppfölj ning 
värde kvens värde kvens värde färdig kostnad SEK datum/Slgn 

Förslan tlll åtnärd senast 

I 
- I 



Arbetsplats 
Datum: 
Avdelning: 
Undersökt område: 
Närvarande: 
Underlag: 

Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 

---·. · ·'"'- -··--- - - • ··-· · /.J- · · --

Riskbedömninci 
Riskan alvs 

Ris kidentifierina 

Nr Område Riskbeskrivnino + AFS/AM-laa 

Anställninnsvillkor 

ERGONOMISK 
Lokaler 

Möbler 

Hiälnmedel 

Anoassninn 

Variation 

' OVRIGT ~ -
Checklista inom 
hemvården 

~ 
~ <:""""" " 

~ 

Riskhantering 

S'i>l<erhet ' Hä!Sa 
Sanne- Konse- Risk- Konse-
likhet kvens värde kvens 

~ ~ 

Bilaga 1 

. 
L I • r,_• ,.J s;.·I -:~r\i·-~ - - - " -

- I-.. ,. ___ .____ - -----1 - n ,,. 
JMiliiii J - Handlinasolan 

Risk- Konse- Risk- Åtgärd Uppskattad Ansvarig Uppföljning 
värde kvens värde färdig kostnad SEK datum/Slgn 

Förslaa till åtoärd senast 

_J __ -·- - _,, ... _,_..._ ~ - -

: 



Bilaga 2 

l•lhJ BÅSTADS 
-.- KOMMUN 

Vå!'d & ÖITISO!'g 
Systematiskt arbetsmiljöarbete Utgåva: Reg nr: 

Framtagen av: Avsnitt: Sida: 

Godkänd av: Ersätter: Giltig från : 

Datum I Genomförd av Arbetsledarens signatur 

I Brukarens namn I Brukarens adress 

Hos ny vård och omsorgstagare eller när förändringar skett ska en riskbedömning angående 
arbetsmiljön genomföras. Checklistan fylls i av kontaktman före insatserna sätts in och absolut 
senast i samband med första insatsen. Checklistan används även till dem med endast 
trygghetslarm. 
Framkommer det risker ska de diskuteras med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder 
vidtas och att en skriftlig handlingsplan upprättas. Skyddsombudet skall ge möjlighet att 
medverka i framtagandet av handlingsplanen. Checklista och eventuell handlingsplan ska 
kopplas till aktuellt verksamhetssystem, Safe-Doc. 

Fysisk arbetsmiljö 
Vid bedömningen av den fysiska arbetsmiljön anges JA om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med NEJ. Vid Nej förs 
risken in i en handlingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 

1. Finns det tillräckligt med arbetstekniska hjälpmedel? 

2. Har personalen kunskap om användning av dessa hjälpmedel? 

3. Kan omvårdnadsarbetet utföras av en person? 

4. Är hemmet möblerad så att arbetsuppgifterna enkelt går att 
utföra? 
Det som skall kontrolleras ärt ex utrymme vid säng (80 cm) på båda sidor samt 
utrymme för att arbeta med hjälpmedel. Möbler som är placerade så att det 
förhindrar arbetet med eller utan hjälpmedel. Dörrpassager som förhindrar 
framkomlighet, trösklar och mattor mm. 

5. Finns tillräckligt stort hygienutrymme för personlig hygien? 
Det som skal kontrolleras är utrymmets storlek i de fall brukaren behöver hjälp 
i hygienutrymmet. Utrymme på båda sidor om toalettstol samt utrymme för att 
arbeta med hjälpmedel. Dusch och bad som går att använda för aktuell vård 
och omsorgstagare. Dörrpassage och trösklar. 

6. Finns det ur arbetsmiljösynpunkt väl fungerande städutrustning? 
Det som skall kontrolleras är säker dammsugare, golvmopp med långt skaft och 
hink. Städkemikalier enligt kommunens lista. 

7. Är elsäkerheten tillfredställande? 
Finns trasiga eller lösa elkontakter, trasiga sladdar mm. 

8. Finns tillräckligt belysning inomhus för att utföra arbetet? 

9. Finns tillräckligt belysning utomhus? 

10.Bedöms fönstren kunna putsas av egen personal? 
Är fönstren av god kondition, finns det risk att de faller ut eller är det på annat 
sätt trasiga? Kan fönstren putsas utan risk för att man kan falla utåt? Kan man 
nå fönstren genom att stå på markplan? Finns lämpliga utrustning för 
fönsterputsning? 

Ja Nej 

DD 
DD 
DD 

DD 

DD 

DD 

DD 
DD 
DD 
DD 



11. Vid inköp behöver vi bära max två kassar? 
Vid inköp bedöms det finnas risker att inköpet överstiger två kassar (max 25 
kg). 

12.Finns framkomliga och säkra vägar? 

13.Är bostaden rökfri? 

14.Är hemmet fritt från sällskapsdjur? 

Psykosocial arbetsmiljö 

DD 

DD 
DD 
DD 

Vid bedömningen av den Psykosociala arbetsmiljön anges Nej om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med Ja. Vid förs risken in i 
en handslingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 

15.Bedöms det föreligga risk för kränkningar eller trakasserier? 
Med kränkande särbehandling menar vi bl a återkommande kränkande tilltal, 
sexuella anspelningar eller kränkningar på grund av etnicitet. 

16. Bedöms det föreligga risk för hot och våld? 
Vid ja ska en fördjupad bedömning av risken genomföras av enhetschef 

17. Finns möjlighet att arbeta utifrån basala hygienrutiner 
(engångsförkläde, handskar)? 

Finns möjlighet till handtvätt anvisningar (engångshandduk, flytande tvål samt 
handsprit)? 
Finns möjlighet till förvaring av skyddsutrustning på ett lämpligt sätt i 
bostaden? 

18. Bedöms det föreligga risk för alkohol eller drogpåverkan hos 
vårdtagare eller närstående? 

Övrigt 

Ja Nej 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 
DD 
DD 
D D 
DD 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Introduktionsprogram vid nyanställning 

Bilaga 3 

I samband med ny anställning inom vård och omsorg i Båstads kommun ska alla genomgå introdukt
ionsutbildning. Detta ska genomföras före, eller i direkt anslutning till, påbö1jad anställning. Nedan 
listas de områden som är del i introduktionsutbildningen. 

• Genomgång av gällande lagar och regler 
• Lex Sarah och Lex Maria 
• Sekretess 
• Tillbud och arbetsskada 
• Basala hygienrutiner 
• Genomgång av verksamhetssystem 
• Bemötande ur ett brukarperspektiv 
• Information och utbildning inom hälso-och sjukvårdslagen 
• Hjälpmedel och förflyttningskunskap 
• Sårvård, läkemedel, signering och medicinlista 
• Vardagsrutiner och praktiska vardagssituationer 
• Demens 
• Etiska dilemman 
• Oväntat dödsfall 

Innehållet utvecklas kontinuerligt utifrån lagkrav och utvärderingar. 

Utvecklagruppen 
ARUBA 



.feelgoo 
Sammanställning av förslag pil (ltgiirdci· IITing Hot ocli Våld koppl.ade tiJJ det 
InspeJ4iönsn11.~ddelai1de (aöi.'j/057364) som Bå~b14 Kol11m\i.n . 
Verksaml1etsonrråde Våtd och Ohl.soi·g fått sänt till sig efter inspektion den 7 
novcn:iber 2oi>j; 

Våld och Hot: 

I inspeitti.önsmeddelandet ser vi i huvudsak två aspcl\tcr av våld och hot lttblldttfogå1\ Det 
ena äi- gcnet!';!ll utbildnJ.ng i väld och hot för bil.de. chefer och meda.l'befare, Det andi;a är 
kµtl...<ili:ap för e.n speriink cliag~Q$gtupp, N~r d~t g~ltet JcW,1,Sl\ii.P 01n det11enssjij\cdo11~a,t bör 
spochdist ~mlitas inoni. onu;ådet ocl1 helst huian vå1•11 utbildnh)gar om hot och våld så att 
delfagru:nakan sätta våtutbildning i ett smi1man,ahaug, I övl"igl är det dessa två utbildningat• 
som vi erb.iuder od1 med detta hindtåll och -uppfä$g. 

11 UfbHdliing föi· chefer och ~kydclscrnJbud 
11 Uj:hildning för tnedai'bdar(l 

1. För chefer och skyddsombu<l. 
S);ftet ·n~eddeni;a .i1tbildning ~rätt qka lmnskap och fÖtstä~lse för· 
~ de krav som arbetsmiljöverk~t ställei· på ai:betsgiv~re en·ligti\:FS j993:2 
- kartläggning av d.<;ker för våld och hot i arbetsmiljön 
- hur llW) kan bemöta medarbetare cftci· e1i v$.ld och hot ~itUaticm på ai'b~it~p{a_tsfi)h. 

IQncbållet beSti\r ay 
-1\i;u•tfäggJ)ing av risker 'för våld och l1ot på akli.te1l arbetsplats 
·-Roller och rinsvåi: i händelse av-\iåld och hot s.itttatioriet' 
-vanUg~ mänskliga realctfoner i v~1d och hot ~huaH0~1ei• 
- la-ishnntering i stnnhand i1ied en våldsam eller hotftJ11 situation 

Qpplägg 
2 halvdag~, a' 3 tin1mar per ~illfälle 

Tillfål)e 1. 
- i\orl för~fäs~iing <>~)u\Ji~ 199.3:2 . . . 
- gcnoJ.t1gäng a\rkat'l:fäggning åv 11slcer för hot och väld samt ~enom~i\ng av roller Odh 
ansvar 
-·1-ie1iinppgift: Att skriva ellei' ;se övei' befintlig hatidling.sphm ffrr v~d v$1ld odl hqt 
·~>ittrntiqhe1; s4mt kd$h~nh~ting. · 

Tlilfålle2 • 
.. Gouon1gång av hem uppgift 
- l<oi'.t {i)i;efäsnhig 0·111 Vt~nligfi mHrJsldiga i·e,ald:ioner i vald Qc,11110t-sjtuationer samt 
ki'ishant~i'bJ.g · · · 
- Genomgåligav fäll 

~i Fot· ntedäJ.·hetni·e. Även chefer och ~lcyddso1~1b11d ltangå deli,ifä utbilw1it~g 
Syft~t me.d fäm,Il,~ t1tbikh~ijJ,g µ~· ~t~ ~)]{~ fqrnskap örih först~else för .arbetstagal'ens ron . 
öl;h ~iMvÅt1 s~tnt lnw niäo b.öi· lmnte1~a en Pci'$Oh~>'om beter sig våldsflm elle~· 11otfull. 

lnnehflllet består av (~tt tillfäll~) 
l"cdgood fö·cnsk:\ 1\1) (p·uhl.} . . 

P{i~;1;1drcs$: rip~ !Ql 1 i; iOO SS StQ~.kl1C?lt!1 ·1}.esö~: ~anccgaiail 16, 115 53. $t(icl<l10Io1 
l':Ji-g. 1i~ ,55(,s i 1<2058 ' l'cldhn 'll8~5 ;15 ii10 ÖD i1ir.1@foclgood.sc w1v:W.'rec(i,ioo<l.~c 



. feelgood· 
- Ro fän· och ansvar i händelse av våld och hot situation. 
- Hantering av kommunikation med den som beter sig våldsamt eller hotfullL gt~ilom 
kort föreläsning därefter i'olspeJsövnirtgar. · 

Upplägg 
En halvda~ (tre tim1i1ar). 

Fee]good rck<;immend;:ition är att all petsonal, chefer och medarbetare1 som behöver 
tttbildrtingeh Vålq qch l-I9t µtbildas av Fcdgood. Ktu·seu .ställer krav på utbildaren att inneha 
teoretisk kunsk~p bland annat om affektei·, kommunikation och kouflikthnntering, 

Helsingborg .2018-02-08 

Faysal Rawandozi 
Leg. psykolog/ orgat1.isa tionskonsult 
FaysaLRa\wl ndozi@feelgood.se 

Sofie Rosencrantz 
Kui1dansvarig/Ko:n.st;i1tchef 
Sofie.rosenct·a11tz@Welgood.se 

Fcdeood Svcns)tn A)3 (pub!.) . 
Po;;lll4r~~s: Ho~ WI l )j 1 OD 5S Sto,dd1olin, ~(!~tji;; H~rifrs1it:m 16, 1l5 $3 fä1itkholm 
01u.11~ 556511 -2058 Telefon OS-54? 610 O(J ii•fo@fcclgrio:l.s<! WW\''·fodgtii>d.~r. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Reviderad 2016-05-06 

Riktlinjer för att förebygga, hantera och 
följa upp våld och hot i arbetsmiljön 

Båstads kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser 
där våld och hot inte tolereras. 

Kommunens riktlinjer avser att ge praktiska råd kring förebyggande insatser och på vilket sätt 
händelser i arbetsmiljön föranledda av våld och hot ska uppmärksammas, rapporteras och följas 
upp. 

Respektive verksamhetsområde anpassar vid behov riktlinjerna till kommunens skilda arbeten 
där det finns risk för våld och hot. 

Tänk på att den individuella upplevelsen av en situation eller handling kan upplevas olika hotfull. 
Det är således utsatt medarbetares uppfattning som ska vara gällande för situationen. 



Förebyggande insatser 

Att förebygga våld och hot är ett arbetsområde som kräver att alla medverkar och tar sitt 
ansvar. 

Båstads kommun som arbetsgivare ... 

ska vidta åtgärder för att förebygga förekomst av våld och hot så att medarbetare inte 
utsätts för ohälsa eller olycksfall 

förvissa sig om att medarbetare har kunskap om kommunens riktlinjer och rutiner 
avseende våld och hot 

Som medarbetare i Båstads kommun ... 

följer jag de föreskrifter och rutiner som gäller på min arbetsplats 

underrättar jag min chef eller mitt skyddsombud om tillbud och säkerhets brister 

iakttar jag den försiktighet som behövs för att förebygga våld och hot. 

försäkrar jag mig om att kunna påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet vid behov 

ansvarar jag för att aktuella kontaktuppgifter till anhöriga finns i Självservice. 
Uppgifterna skrivs in och sparas i Grund; Person; Namn/ Adress. I rullista väljs anhörig
adress istället för utbetalningsadress 

Som chef i Båstads kommun ... 

ska jag för att bidra till att frågor om våld och hot på arbetsplatsen integreras i 
verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete: 

genomföra kartläggning och riskanalyser (se bifogad checklista) avseende våld och hot 
på arbetsplatsen 

utforma och utrusta arbetsplatsen med hänsyn till personsäkerhet 

säkerställa att det för arbete där det kan finnas risk för våld och hot finns skriftliga 
säkerhetsrutiner som omfattar förebyggande, akuta och efterhjälpande åtgärder 
inklusive krisstöd 

i konsekvensanalyser vid organisationsförändringar särskilt beakta frågor kring våld 
och hot i arbetsmiljön 

vid arbetsplatsträff regelbundet aktualisera våld och hot som en punkt på 
dagordningen för att främja en ökad riskmedvetenhet och förebygga våld och hot i 
verksamheten 

vid arbetsplatsträffar påminna om att det finns aktuella uppgifter till anhörig i 
Självservice 

ska jag för att öka kunskapen om hur våld och hot på arbetsplatsen kan förebyggas och 
bemötas i verksamheten: 

informera nyanställda om kommunens övergripande riktlinjer och arbetsplatsens 
rutiner avseende våld och hot 

se till att mina medarbetare har den kunskap som behövs och vid behov erbjuda 
utbildning om metoder och förhållningssätt som kan bidra till att förebygga våld och 
hot på arbetsplatsen 

2 



Central säkerhetsrutin vid förekomst av våld eller hot 

Om en akut situation uppstår - tänk på detta: 

försök påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet 
följ arbetsplatsens rutiner för att påkalla hjälp (larm etc.) 
vid behov tillkalla polis 

• informera närmaste chef 
vid behov av stöd och råd, kontakta stabschef som informerar kommunens 
k ommunikationsansvarige 

Akut nödläge - ring 112 

Behov av stabschef Båstad - ring inre befäl tel. 042 - 32 95 05 

Vård- och omsorg behov av insatsledare (chef/beslutsfattare) utanför ordinarie 
kontorstid - ring inre befäl tel. 042 - 32 95 05 

Som chef i Båstads kommun har jag ansvar för att ... 

Uppmärksamma: 

berörda medarbetare snarast får adekvat stödinsats i samband med inträffad 
händelse 

Tfn 11414 
Tfn 1177 

Feelgood Företagshälsovård AB 
Kommunens kommunikationsansv. 
HR Specialist 

Tfn 042-26 63 70 
Tfn 070-888 0123 
Tfn 0431-777 23 

Polis 
Sjukvårdsrådgivning 
SOS Alarm Tfn 040-676 98 00 

ingen som utsatts för eller bevittnat våld eller hot lämnas ensam. Det är av stor 
vikt att stöd erbjuds ifrån arbetsplatsen genom chef, facklig representant och/ eller 
arbetskamrat 

vid behov underrätta anhöriga om det inträffade - se rapport om anhörigadress i 
Självservice 

så fort som möjligt informera samtliga medarbetare om och samtala kring det som 
hänt 

informera berörd medarbetare om det kollektivavtalade försäkringsskydd 
kommunen har att erbjuda 

Genom AFA Försäkring kan man få ersättning för inkomstbortfall vid olycksfall i arbetet, oavsett anledning, från 
första dagen. Om denna ersättning inte godkänns kan arbetsgivaren efter prövning medge att ersätta arbets
tagaren för inkomstbortfall vid olycksfall/arbetsskada p.g.a. våld, hot, misshandel i arbetet (Centrala och lokala 
protokollsanteclmingar i HÖK). TFA-KL ersätter kostnader som kan.uppstå i samband med olycksfall i arbetet som 
t.ex. sjukvårdskostnader, skadade kläder eller glasögon om skadan lett till arbetsoförmåga under del av dag eller 
mer. Kostnaderna ersätts i sin helhet utan avdrag. 
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Rapportera: 

alla tillbud och arbetsskador föranledda av våld och hot dokumenteras och utreds 

Arbetsskada ska alltid anmälas till både Försäkringskassan och AFA Försälufog vilket görs på 
www.anmalarbetsskada.se. Beskriv det inträffade så utförligt och detaljerat som möjligt. Om polisanmälan görs (se 
nedan) ska en kopia av denna samt arbetsskadeanmälan lämnas till chefen. Arbetsskadelivräntan kan ansökas om 
hos Försäkringskassan och om den beviljas för samma period som du fått ersättning för inkomstförlust för TFA-KL 
kan du bli återbetalningsskyldig av ersättningen från TFA-KL. Vid inkomst över 7,5 prisbasbelopp är detAFA 
Försäkrin" som betalar ut arbetsskadelivräntan. 

Se blankett: 

http://intra.bastad.se/styrdokument/personaljpersonalhandbok/sam/tillbud
och-arbetsskada/ 

allvarligare incidenter anmäls till Arbetsmiljöverket och Polisen. Polisanmälan görs i 
regel av medarbetaren med stöd av sin chef 

Arbetsgivaren anmäler allvarliga olyckor och tillbud till ArbetsmiljöverketenligtArbetsmiljöförordningen, 2 §. 
Chefen tar kontakt med HR-avdelningen. 

Följa upp: 

hålla uppföljningssamtal med berörda inom en vecka efter inträffad händelse för bedömning 
om behov av ytterligare stödinsats 

stötta berörda medarbetare i det dagliga arbetet alternativt att återgå i arbete eventuellt 
genom att anpassa arbetet efter rådande förhållanden och förutsättningar 

tillsammans med berörda bedöma ytterligare behov av stödinsats 

noga följa upp sjukfrånvaron hos berörda medarbetare 

efter en respektive sex månader efter det att stödinsats avslutas hålla ett uppföljande 
samtal med berörda 

utifrån förekommande fall revidera kartläggningar, riskbedömningar och rutiner, som en del 
i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete 

gå igenom reviderade rutiner med samtliga medarbetare 

Övrigt att tänka på: 

Innan kontakt med media informeras verksamhetsområdeschef och kommunens 
ko mm unikationsansvarige 

Kompletterande dokument 

Publikationer från Arbetsmiljöverket - www.av.se 

Systematiskt arbetsmiliöarbete. AFS 2001: 1 

Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 

Checklista för förebyggande av våld och hot i arbetet 

Våld och hot inom omsorg och skola 
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Våld och hot inom omsorg och skola - checklista 

Våld och hot jnom vården 
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fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Instruktion prov av överfallslarm 

Bilaga 6 

Överfallslarmen provas enligt nedan fyra gånger om året och då 
är det första onsdagen och torsdagen var tredje månad. Mars, 
juni, september och december. Kallelse med tidstilldelning kom
mer att skickas ut i januari varje år. 

Provinstruktion: 

• Ha överfallslarmet i din närhet och ring räddningstjänstens 
telefonnummer för prov av larm, 070-96119 73 enligt 
schema för just ditt larm. Det är ca. 10 larm/h som ska pro
vas. Är det upptaget, ring igen. 

• Räddningstjänsten lägger överfallslarmet i provläge och 
därefter får ni trycka på larmknappen. 

• Räddningstjänsten registrerar inkommet larm och säker
ställer larmöverföringen. 

• Räddningstjänsten lägger överfallslarmet skarpt igen. 

• Ni och räddningstjänsten tackar för provet och avslutar 
samtalet. 

Frågor? Ring eller maila, 
Brandmästare Lars Trysberg, 0431-77 115, 
lars.trysberg@bastad.se 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Dnr VN 000020/2018 - 700 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 

Sida 

7av12 

Beskrivning av ärendet Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå, hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. Under 2017 har vård och omsorg arbetat med kvalitetshöjande 
åtgärder i form av kartläggning av processer inom olika områden. 
Processledare har internt kvalitetssäkrat hjälpmedelsprocessen, 
kortvårdsprocessen samt process för mottagningsteam. Interna kontroller 
utfördes under året av SAS och MAS gemensamt och vissa förbättringsområden 
kunde identifieras vilka verksamheterna arbetat med. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från MAS/Demenssamordnare Jenny Bengtsson, daterad 
2018-02-16, med tillhörande bilaga. 

Föredragande MAS/Demenssamordnare Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 
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Sammanfattning 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 
vaije år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen
derår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Under 2017 har arbetet kring avvikelsehanteringen fortlöpt. 
Antalet läkemedelsavvikelser var 2017- 1099 st (2016 - 1057). 
Antalet fallrappmter var 2017 - 1218 st (2016 - 1216 st). 

Aktiviteter under året som påverkat patientsäkerheten: 
- Införandet av nattfastemätningai· 
- Utbildningar i palliativ vård för omvårdnadspersonal 
- Satsning på Senior alert för att öka användandet 
- Arbete med att ta fram processer för förskrivning av inkontinens-
hjälpmedel 

Övergripande mål och strategier 

V aij e patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. 
Likaså ska varje medarbetai·e kunna utföra sitt arbete under sådana för
utsättningar att en säker vård kan ges. 
Vård och omsorg har under året arbetat med systematiskt kvalitetsför
bättring i enlighet med det ledningssystem som tagits fram. (Socialsty
relsen föreskrifter och allmänna råd om ledningsssystem för systema
tiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011 :9). 

Strategi 

• Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med upp-
följningar av avvikelser 

• Arbeta med riskbedömningar 
• Strukturera arbetet med synpunkter och klagomål 
• Arbeta med de nationella kvalitetsregisterna Senior Ale1t (Fall, 

munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret, 
BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens) samt Svedem (Svenska demensregistret) 

• Arbeta med processer som ett led i en ökad kvalitet för vård och 
omsorgstagaren 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kon
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Vård- och omsorgs
nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitets
arbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar: 
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår
den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verk
samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi
cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet
ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler 
är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 
för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 
ställs på verksamheten. 

Enhetschefens ansvar: 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets
chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro
duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En
hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in
struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårds uppgifter 
som kräver det. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar
betet. 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt 
vilka åtgärder som genomförts för ökad patient
säkerhet 

Senior Alert 
Senior Ale1i är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 
genomfö1ts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallolyckor. 
Alla vård- och omsorgsboende är väl framme med riskanalyser och 
händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. 
Antalet personer som fått en riskbedömning enligt Senior Ale1i var 158 
personer. 
Källa: Senior Alert 

F örbättringsförslag 2018 
•Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjuk
vård/rehabpersonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning 
enligt Senior Ale1i. 

Svenska palliativregistret 
Huvudsyftet med detta nationella kvalitetsregister är att på patientnivå 
mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets 
slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som 
syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos. Samtliga 
kommunens verksamheter i vård och omsorg registrerar i palliativre
gistret. 
Båstads kommun har goda resultat gällande andel personer utan tryck
sår, andel personen med ordinerade injektionsläkemedel mot ångest 
samt ordinerade injektionsläkemedel mot smälta. 
F örbättringsområden är dokumenterad munhälso bedömning, brytpunkt
samtal, smätiskattning samt symtomskattning. 
Resultat kvalitetsindikatorer från Palliativregistret Båstads kommun 
2017 
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Socialstyrelsens indikatorer 
under perioden 2017:1 - 2018:1 i Båstad 
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Källa: Palliativregistret 

F örbättringsförslag för 2018 
• Att använda resultat från Palliativregistret i förbättringsarbeten. 
• Öka andelen med dokumenterad symtomskattning till 80% 
• Att öka andelen brytpunktsamtal till 80% 

NVP 
NVP (Nationell vårdplan för Palliativ vård) används i hela kommunen 
när patienten kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och 
implementerat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och om
sorgstagaren i livets slut. De har även medfört ett bättre samarbete mel
lan läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren. 
NVP är ett verktyg för att på ett strukturerat sätt identifiera behov och 
sätta in specifika åtgärder kring palliativ vård. 

F örbättringsförslag för 2018 
• Fortsätta de utbildningar som givits under 2017 i palliativ vård 

för omvårdnadspersonal i kommunen. 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom (BPSD) 
BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Symto
men bedöms utifrån allvarlighetsgrad och frekvens och bakomliggande 
orsaker utreds. Personalen beslutar därefter om lämpliga vårdåtgärder 
som kan lindra symtomen utifrån en personcentrerad grund. 
Vård och omsorg använder sig av BPSD registret i på huvudsak vård
och omsorgsboendena med demensimiktning, Skogsliden och Almgår-
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den. Antal registreringar under 2017 var 32stjämfö1i med 43st under 
2016. 
Under året har en administratörsutbildningar på två dagar genomförts i 
kommunen. 

F örbättringsförslag för 2018 
• Sänka användningen av olämpliga läkemedel i kommunen hos 

personer med demenssjukdom till riksgenomsnittet. 
• Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom alla 

enheter i kommunen där det bor och vistas personer med de
menssjukdom. 

Demens ABC 
Demens ABC är en webbutbildning från Svenskt Demenscenterum och 
som ger en grundläggande kunskap om demenssjukdom och bemötande 
utifrån nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Utbildningen har under 
året använts som fortbildningen inom vård och omsorg för att öka kom
petensen på området. 
Hittills har 207 personer genomfö1i webbutbildningen i Båstads kom
mun. 
Under året har flera enheter i verksamheten fått sitt diplom för att de har 
minst 90% av personalen med utbildning inom Demens ABC. 

F örbättringsförslag för 2018: 
• All personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 

genomgå utbildning Demens ABC. Diplom till enheter där 
minst 90% personal gått utbildningen, ska delas ut. 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de 
senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendefor
mer men också multisjuka äldre i ordinäii boende som idag är ordine
rade i medeltal 8-10 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsan
vändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsin
teraktioner. Ett fle1ial studier har också visat att det förekommer iirnt
ionell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel, bland 
annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter 
samt långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och all
varlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos 
äldre är det faktum att en betydande andel av akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus idag beror på läkemedels bi verkningar. 
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I enlighet med Socialstyrelsens indikatorer bör en minskning ske av föl
jande: 
• Olämpliga läkemedel 
• Olämpliga läkemedelskombinationer 
• Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre 
I kommunens avtal med vårdcentralerna är läkemedelsgenomgångar ett 
prioriterat mål. 

F örbättringsförslag för 2018 
• Samverka med vårdcentralerna för att tvärprofessionella läke

medelsgenomgångar ska erbjudas alla vårdtagare/patienter där 
vi har ett hälso och sjukvårdsansvar och som är 75 år eller äldre 
samt har 5 läkemedel eller fler. 

Nutrition 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över
vinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras på vård och om
sorgsboenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och 
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö
terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en
skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads
journalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål
tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas
tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 
också möjligheten att tillgodose individens energi- och näringsbehov. 
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för fle1ial skador så 
som undernäring och fallskador. 
Nattfastemätningar utfördes nov 2017. Medeltiden på nattfastan var en
ligt den mätningen ca 13 timmar. Åtgärder har satts in för att minska 
nattfastan. 

Förbättringsförslag för 2018 : 
• Att sänlrn nattfastan från höstens mätning. 
• Att det i vårdplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 
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Introduktion till sommarvikarier 
Till samtliga sommarvikarier anordnades en gemensam introduktion där 
teori varvades med praktik. Teorin bestod bl.a. av infmmation om hy
gien, förflyttningsteknik, läkemedelshantering och dokumentation. 

F örbättringsförslag för 2018: 
• Ytterligare förbättra och utöka introduktionen till sommarvika

rier genom att arbeta med förbättringsförslag efter 2017 års in
komna utvärderings svar. Introduktionen kommer att hållas vid 
upprepade tillfällen. 

Hygien 
All nyanställd personal ska ha en grundläggande kunskap kring arbets
tagarens ansvar gällande vårdhygien. 
Tillbyggnad på Bjäredalen möjliggör att det finns goda tvättmöjligheter 
för personalkläder vilket tidigare inte fungerat optimalt. Tvätteriet plan
eras komma igång under 2018. 
Hygienronder har genomförts under 2017 på två vårdboende. 

F örbättringsförslag för 2018: 
• Hygienronder för minst två vård- och omsorgsboende i kommu

nen. 
• Staiia upp tvätteriverksamhet på Bjäredalen för att öka möjlig

heterna till tvätt av personalkläder. 
• Uppdatera checklista för hemvården gällande riskbedömning av 

hygiensituationen inför nya vårdtagai-e. 

Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal. Under 2017 har en 
dokumentationshandbok tagits fram, en för SOL/LSS samt en för HSL 
dokumentation. Dessa kommer att publiceras under 2018. 

F örbättringsförslag 2018: 
• Följa upp dokumentationen utifrån den nya dokumentations

handboken som tagits fram. 
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J ournalgranskning 
Enligt kvalitetsledningssystemet skall loggar kontrolleras . Dessa har 
utfö1is utan anmärkning, vilket tyder på att den inre selaetessen är väl
fungerande. Tvärproffessionella j ournalgranskningar har inföiis vår och 
höst av HSL journalen. För att följa Socialstyrelsens rekomendationer 
om dokumentation enligt klassificeringskoder så planeras införandet av 
dokumentation enligt ICF(internationell klassificering av funktionstill
stånd, funktionshinder och hälsa) samt KV Å (klassificering av vård
åtgärder) under 2018 

F örbättringsförslag 2018: 
• Under året staria upp journalföring enligt ICF och KV Å 

Fall och fallolyckor 
Orsakerna till att äldre faller brukar· ha att göra med muskelstyrka, ba
lans, gångsvårigheter, syn och reaktionsförmåga. Detta kan förebyggas 
med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel och hjälpmedel. 
Sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadsperso
nal bör alla vara involverade i det förebyggande arbetet i fallförebyg
gande åtgärder. Under året har rehab och sjuksköterskor deltagit i Fallpre
ventionskampanjen från Socialstyrelsen - Balansera mera. 

Registrering av fallolyckor 
I journalsystemet registreras alla fallavvikelser och 2017 fanns 1218st 
fall imapp01ierade. Förra året siffra var 1214 st 
Senior Ale1i används för att riskbedöma för fall. Här registreras varje 
fall som en händelse och med åtgärdsprogram. 

Delegering 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, 
personlig och tidsbegränsad. Delegering får inte förekomma för att lösa 
personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp. 
Den legitimerade personalen som delegerar ska vara såväl formellt som 
reellt kompetent, vilket innebär att man inte kan delegera hälso- och 
sjukvårdsinsats om man själv inte praktisera den. Varje enhet ska enligt 
§ 2e HSL (1982:763) vara bemannad med formellt kompetent personal i 
erforderlig omfattning. Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp 
för delegering bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor 
och MAS. 

Munhälsa 
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett 

vård- och ornsorgsboende bör sjuk::öterskan göra en munbedömn~ ~l 



utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i 
omvårdnadsjoumalen. Personalen skall ges möjlighet att delta i den ut
bildning som utföraren av munhälsobedömningar ger. Det finns en 
samverkansöverenskommelse med Region Skåne om samarbete vid 
munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall vara känd av 
alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobedömningar, ut
bildning för kommunens personal i munhälsa och munvård samt i före
kommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföretaget Oral Care 
AB. Antal medarbetare som genomgått utbildningen 2017 var 11 per
soner. 

F örbättringsförslag för 2018: 
• Att alla verksamheter erbjuder medarbetare grundläggande mun

hälsoutbildningar. 

Medicinsk teknik 
Medicintekniska produkter t.ex. liftar, sondmatspumpar och luftmadras
ser med aggregat skall provas ut individuellt av arbetsterapeut, fysiote
rapeut eller sjuksköterska och det skall dokumenteras i journalen. Övrig 
personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. Det 
skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna och kontroll 
skall ske regelbundet av formellt tekniskt utbildad personal. En inventa
rielista bör finnas där det bland annat skall anges hur ofta över
syn/kontroll skall ske för att produkten skall vara säker. Det skall finnas 
skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling bör ske enligt 
fastställda rutiner. 

F örbättringsförslag för 2018: 
• Följa upp användningen av funktionskontroller inom vård och 

omsorg genom att kartlägga processen. 

Rehabilitering 
Patient som har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik 
skall erbjudas detta. Det sker individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall 
utprovas individuellt av legitimerad personal. Vid behov skall ADL
bedömning(Aktiviteter i dagliga livet) göras. Kommunen ansvarar för 
rehabilitering vid daglig verksamhet, i särskilt boende, i korttidsboende 
och i ordinärt boende samt dagverksamhet (enligt gällande överens
kommelse). 
Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har under året deltagit i bl.a föl
jande kvalitetshöjande insatser: 

-deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska nätverket 
för fallprevention, Senior alert, Funca. 
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-deltagit i att ta fram processer kring mottagningsteam, hjälpmedel samt 
kortvård 

Fysioterpeutens insatser 
Fysioterapeutens/sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastik, träning, 
rådgivning och utprovning av t.ex. gånghjälpmedel. Träningen ska leda 
till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs 
i vardagen. Viss träning delegeras vidare till omvårdnadspersonal. 

Arbetsterapeutens insatser 
Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar förmågor som behövs för 
att klara ett vardagligt liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta 
sig och att sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten för
skriver hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringsprocessen. 

Mottagnings team 
Under året har ett tvärprofessionellt team, bestående av undersköters
kor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, arbetat 
för att underlätta hemgång från sjukhuset efter inläggning. Vårdplane
ring och SIP genomförs i hemmet i anslutning till att personen kommer 
hem och teamet genomför insatser som behövs under de första tiden. 
Därefter sker en uppföljning och utifrån behov kan personen då få fort
satt hemvård och/eller hemsjukvård. Detta innebär att personen får in
satser i sitt eget hem och ges möjlighet till en 
snabbare rehabilitering. Utvärdering av detta arbetssätt kommer att ske 
under 2018. 

SIP (Samordnad individuell plan) 
Under 2017 har användningen av SIP ökat. Resultatet av en genomförd 
SIP dokumenteras i it-systemet "Mina planer" och här kan sedan de 
olika vårdgivama ta del av dokumentet. Samtycke från personen krävs 
alltid. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontrollen har innefattat: 

• jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali
tetsre gistren 

• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 
jämförelser 

• journalgranskning 

• avvikelsehantering 

• internkontroll 

• oanmälda interna inspektioner i verksamheterna 

• loggkontroll 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om
sorg samverkar med andra vårdgivare. Fo1merna för samverkan sker på 
olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdo
kument och det sker samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda 
dokument. 
• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso
och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne 
• Överenskommelse om habilitering i Skåne 
•Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funk:tionsnedsätt
ning/ sjukdom 
•Lokalt avtal om läkaimedverkan med Förslövs Vårdcentral 
•Lokalt avtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 
• Lokalt avtal om läkannedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 
•Regelverk för Samordnad vårdplanering, SVPL-it 
• Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
•Medelpunkten gällande hjälpmedel 
Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal: 

• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordväst Skåne träffas 1 
gång per månad 
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Riskanalys 

I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche
fens uppdrag att initiera riskanalyser. 
Riskanalyser sker alltid i samband med organisationsföreändringar och 
stöne rutinförändringar och utmynnar i en handlingsplan utifrån identi
fierade risker. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hantering av avvikelser 
Den personal som upptäcker eller är delaktig i avvikelsen kontaktar 
tjänstgörande sjuksköterska som vidtar omedelbara åtgärder om så 
krävs och bedömer om kontakt med läkare ska tas. Om inte situationen 
är så akut att omvårdnadspersonalen direkt kontaktar 112. 
Avvikelsen ska dokumenteras i Safe Doc i samband med avvikelsen. 
Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 
- beskrivning av händelseförloppet 
- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas 
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre
der om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle
der Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig 
leg.personal. Vård- och omsorgsnärnnden info1meras om Lex Maria
anmälan. Patient eller i förekommande fall närstående informeras om 
händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och om
sorg (IVO) ska göras. Antecknar i omvårdnadsjournalen att pati
ent/närstående är undetTättad om Lex Maria-anmälan och sammanfattar 
vad anmälan gäller. MAS skickar Lex Maria anmälan till IV 0 senast 2 
månader efter det att avvikelsen har inträffat. Anmälan diarieförs som 
utgående handling. MAS svar från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnärnnden, berörd personal, 
patient och ev. närstående. Under året har ingen Lex Maria lämnats in 
till IVO. 
Lex Sarah utreds och handläggs av SAS (Socialt ansvarig socionom) 
enlig process i ledningssystemet och under året har 6 st Lex Sarah an
mälningar inkommit för utredning, ingen har rapporterats vidare till 
IVO. 
Avvikelser angående läkemedelshantering 
Avvikelserna registreras i ett digitalt program för avvikelser. 
Inrappo1ierade avvikelser har ökat från föregående år vilket kan bero på 
att man blivit bättre på att rapportera avvikelser. 

Förbättringsförslag för 2018: 
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• Tydliggöra rutiner kring läkemedelshantering i alla personal
grupper både i ordinäii boende och på särskilda boende. 

• Under året planerar vi att införa digital signering av läkemedel 
för att på så sätt öka patientsäkerheten och minska antalet avvi
kelser kring läkemedelshanteringen. 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011 :9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för 
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och vaije person som har 
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i 
vård och omsorgspärmen. Vaije anställd inom vård omsorg kan ta emot 
muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskri
vet i rutinen för klagomål och synpunkter. 
Enligt intern kontrollplan så lämnas en sammanställning av alla in
komna ärenden till vård- och omsorgsnämnden en gång per år. 

Förbättringsförslag för 2018: 
• Tydliggöra vikten av att lämna synpunkter och klagomål till 

vårdtagare och anhöriga för att vi ska kunna förbättra vår verk
samhet. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011 :9, 5 kap. 6 § 

Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet
erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Samverkan med patienter och närstående kring patientsäkerhetsarbetet 
sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på vårdboendena och även som 
en del när man gör SIP tillsammans med vårdtagare/patient och i vissa 
fall anhöriga. 

Övergripande mål och strategier för 2018 

• Bedriva vård och omsorg på ett säke1i sätt och med hög kvalitet 
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• Arbeta strukturerat på vägen mot vårt mål att bli en av Sveriges 
tio bästa kommuner inom äldreomsorg 
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VN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Dnr VN 000021/2018 - 700 

Rekommendation gällande omsorg nattetid 
på särskilda boenden 

Sida 

8av12 

Beskrivning av ärendet För att stärka kvaliten nattetid inom omsorgen på särskilda boenden för äldre 
har Sveriges Kommuner och Landsting i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och vårdtagarna tagit fram en rekommendation, 
där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse och 
förbättringsarbete. I rekommendationen påtalas behovet av förändringsarbete, 
utveckling av ledarskapet, flexibilitet i bemanning och behovsanpassning. 
Vidare framhålls vikten av en strategi för ny teknik och digitala möjligheter, 
särskilt nattetid och vikten av att ha individen i centrum. Verksamheten 
ska också ha koll på läget vad gäller lokaler, teknik och hur arbetet bedrivs 
nattetid och tyngdpunkten ligger på digitalisering och nya arbetssätt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschefEva-Marie Persson, daterad 2018-02-16, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting för arbete 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-16 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000021/2018-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att 
anta rekommendation gällande omsorg nattetid på särskilda boende 

Förslag till beslut 
Rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med ökad kvalitet 
nattetid i särskilt boende för äldre antas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

För att stärka kvaliteten nattetid inom omsorgen på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges soci
alchefer, FAMNA och vårdtagarna tagit fram en rekommendation, där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse och förbättringsarbete. I rekommendat
ionen påtalas behovet av förändringsarbete, utveckling av ledarskapet, flexibilitet i 
bemanning och behovsanpassning. Vidare framhålls vikten av en strategi för ny teknik 
och digitala möjligheter, särskilt nattetid och vikten av att ha individen i centrum. Verk
samheten ska också ha koll på läget vad gäller lokaler, teknik och hur arbetet bedrivs 
nattetid och tyngdpunkten ligger på digitalisering och nya arbetssätt. 

Bakgrund 
Regeringen har förtydligat i Socialtjänstförordningen om de boendes behov såsom 
följer: 
I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001:453) ska 
det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska 
ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. 

Aktuellt 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 
januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att 
anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden 
för äldre nattetid. 
Rekommendationen omfattar fyra punkter: 

1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap 

I rekommendationen har man tagit hänsyn till att individen ska få behålla sin integritet 
och självständighet så långt det är möjligt och känna värdighet, trygghet och välbefin
nande. En rekommendation har tagits fram istället för regler då man anser att det 
skapar flexibilitet och tar hänsyn till boendets förutsättningar och behov. 
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Kommuner och boenden har kommit olika långt i sina utvecklingsarbeten. Rekommen
dationen fungerar som stöd och inspiration och tar hänsyn till individers olika förut
sättningar och behov. 

Vård och omsorg ser för framtiden också behov av att ta fram en strategi och utveckla 
en digitaliserad välfärdsteknik och har beviljats medel från Europeiska SocialFonden 
för ett digitaliseringsprojekt, DigiLitt. kom. Projektet syfte är att ge ökad digital 
litteracitet inom vård och omsorgsverksamheter i Skåne. 

Konsekvenser av beslut 
Samhälle 
Antagandet av rekommendationen bidrar till att kommun innevånare som bor på 
särskilt boende för äldre får möjlighet till en ökad kvalitet i omsorgen nattetid. 

Verksamhet 
Antagandet av rekommendationen möjliggör för Vård och omsorg att inventera, se 
över riktlinjer, hitta mätindikatorer, göra handlingsplan för åtgärder samt ta fram 
en strategi och utveckla digitaliserad välfärdsteknik. 

Ekonomi 
Kostnad för att ta fram en strategi och utveckla den digitala kompetensen sker inom 
ramen för finansiering genom Europeiska SocialFonden. 

Kostnad för investering av digitaliserad välfärdsteknik går in i ordinarie 
budgetprocess. 

Eva-Marie Persson, Vård och omsorg 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
SKL 
Emma Pihl 
Eva-Marie Persson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

SKL:s Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgschef 
Enhetschefer för särskilda boende i kommunen 



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

Sätt ljus på natten, nuläge och framtid i Båstads kommun 
- kunskapsunderlag till nämndens ledamöter 

Bemanning nuläge 
Bemanningen på natten 
Ängagården: 1 enhet, 9 boendeplatser bemannad med 1 nattpersonal. 
Almgården: 3 enheter, 24 boendeplatser bemannad med 2 nattpersonal. 

Demensboende. 
3-4an: 1 enhet, 9 boendeplatser bemannad med 1 nattpersonal. 
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Skogsliden: 6 enheter, 48 boende och 14 korttidsplatser på två plan bemannad med 
4 nattpersonal. Demensboende på 4 enheter. 

Åsliden: 3 enheter, 35 lägenheter på två plan, bemannad med 2 nattpersonal 

Lås nattetid 
Ängagården: 
Almgården: 
3-4an: 
Skogsliden: 

Åsliden: 

Inte låst avdelning. Vård tagarna kan gå ut till personalen. 
Inte låst avdelning. Vård tagarna kan gå ut till personalen. 
Inte låst avdelning. Vård tagarna kan gå ut till personalen. 
Kodlås på dörren till avdelningen men under natten är dörren öppen och 
omsorgstagare når nattpersonalen utan svårighet. 
Kodlås på dörren till avdelningen. Koden tillgängligt uppsatt. Dörren är 
olåst men tung att öppna. Vårdtagare kan gå ut till personal med viss 
svårighet. 

Tekniska lösningar nattetid för att säkerställa kvalite hos omsorgstagare 
Ängagården: Digitalt larm med möjlighet till golvlarm. 
Almgården: Analogt larm med möjlighet till golv- och sänglarm. 
3-4an: Digitalt trygghetslarm med möjlighet till golvlarm. 
Skogsliden: Analogt larm med möjlighet till golv- och sänglarm. 
Åsliden: Analogt larm med möjlighet till golv- och sänglarm. 

Bemanning framtid 
Bemanningstalen i kommunen skiljer sig och det beror till största del på boendenas 
storlek och bedömningen är att ur vård och omsorgtagarperspektiv är samtliga boende 
utom Åsliden ändamålsenligt bemannade enligt dagens mått mätt. Till viss del kan 
välfärdsteknik förändra behovet av medarbetare på natten men i dagsläget är det 
inte möjligt. 

Det kan noteras att det nattetid på Åsliden finns två medarbetare nattetid och boendet 
har två våningsplan. Det medför en problematik med överblicken på natten. Detta kan 
åtgärdas på olika sätt, dels med ökad bemanning men det bör också utredas huruvida 
välfärdsteknik kan vara en lösning. 
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Individuella behov. nuläge 
Alla vård och omsorgstagare i kommunen gör en Genomförandeplan tillsammans med 
sin kontaktman. Denna genomförandeplan identifierar behov och önskemål från vård 
och omsorgtagaren och är ett viktigt dokument som ska förändras när behovet föränd
ras. Andra viktiga dokument som används och som sätter individens behov i centrum 
är Senior alert och IBIC. 

Individuella behov. framtid 
Redan idag ska individuella behov styra den vård och omsorg som bedrivs men med väl
färdteknikens framsteg och utveckling kan lösningen på individens önskemål förändras 
gentemot idag. Nattkamera finns inom många kommuner som ett sätt att utföra tillsyn 
nattetid. Idag går medarbetare in på vård och omsorgtagarens rum med risk för 
inskränkt integritet men också med stor risk att väcka vård och omsorgtagaren som så 
väl behöver sin sömn. Med nattkamera minskas risk för att bli väckt men vård- och 
omsorgstagaren slipper också att personal är inne i deras lägenheter på nätterna. 

Digitaliseringens möjligheter. nuläge 
Idag används digitala lösningar och välfärdsteknik i relativt liten utsträckning i Båstads 
kommun. Någon vård och omsorgtagare har larm som medger möjlighet att larma även 
utanför det särskilda boendets gränser. 

Digitaliseringens möjligheter. framtid 
Vård och omsorg har ambition att utveckla den digitala tekniken med bland annat fastig
hetsanknuten välfärdsteknik för att stärka kvaliten nattetid inom äldreomsorgens 
särskilda boende. Lättbegriplig teknik som skapar förutsättningar för öppenhet, 
rörlighet i rummet och kan anpassas efter olika individuella behov. 

Vård och omsorg i Båstads kommun deltar tillsammans med nio andra kommuner i 
Skåne samt Kommunförbundet Skåne i Välfärdsteknikprojektet DigiLitt.kom. Projektet 
syftar till att öka den digitala litteraciteten i kommunen i allmänhet och särskilda boende 
i synnerhet. 

Arbetet och organisationen runt välfärdsteknik kan öka livskvaliteten för den som bor på 
boendet, underlätta för personalen i vård och omsorgsarbetet men också stärka kvali
teten i verksamheten. Till exempel kan sensorer byggas in som ställs in efter individuella 
behov och personalen larmas om en person faller eller är uppe och går vid vissa tidpunk
ter. Det kan också aktivera ledljus i lägenheten för att undvika fall vid till exempel toa
lettbesök. Andra kvalitetsfaktorer i framtiden är digitala nycklar till lägenheterna och 
dörrsensorer som larmar om dörren öppnas. Genom att koppla ihop dörrsensor och 
rörelsesensor kan larmsystem känna av om en ytterdörr öppnas och om den boende 
väljer att gå in igen. 

Ytterligare kvalitetshöjande funktioner kan vara larmsensorer i lägenheterna, i allmänna 
utrymmen och utomhus som fångar upp signaler från bärbara larm (handleden) och 
smarta telefoner som tar emot signaler från sensorer i hela fastigheten och i utemiljön 
från både aktiva och passiva larm. Åsliden kommer under året att prova ett så kallat 
intelligent larm. Det är en innovativ lösning som larmar för fall men som också i förläng
ningen lär sig vård och omsorgtagarens rörelsemönster och därigenom kan förutse 
vård- och omsorgstagarens välmående och behov. 
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Trygghetskamera på nätterna, för dem som behöver tillsyn är teknik som sparsamt an
vänds i kommunen idag, främst inom ordinärt boende. Detta bör utökas i verksamheten i 
stort och särskilt utvecklas i det särskilda boendet. 
Det finn behov av att ständigt arbeta med den etiska och moraliska konsekvensen som 
kan uppstå av ny teknologi i kontakten mellan vård och omsorgstagare och vårdgivare 
samt hitta metod att använda för samtycke vid nedsatt beslutsförmåga. Etiska och mora
liska aspekter som är särskilt viktiga är tex. om teknologin används för andra ändamål 
än för individens bästa samt om teknologin kommer att öka eller minska individens 
självständighet eller påverka rätten till ett privatliv då andra personer har kontroll över 
teknologin. Kan detta leda till ökad eller minskad frihet, ökad säkerhet eller medföra risk 
att hamna i farliga situationer. 
Kan användningen av teknologin undergräva respekten för personers värdighet. 

Vård och omsorg har den äldres bästa i focus och ser positivt på att goda exempel sprids 
och att underlag för upphandling av välfärdsteknik tas fram som stöd. 

Ledarskapet. nuläge 
Idag är enhetschefen på våra tre stora äldreboende placerad på boendet och närvarande 
i det operativa arbetet dagtid under veckans vardagar. De två mindre äldreboendena har 
en gemensam enhetschef som är placerad på Bjäredalen men är ofta närvarande på de 
två boendena. Under kväll, natt och helg är räddningstjänstens insatsledare en agerande 
chef och beslutsfattare för vård och omsorg. På så vis har Vård och omsorg ständig 
tillgång till en chef. 

Ledarskapets utveckling. framtid 
Vård och omsorg ser att ledarskapet är tryggat genom den organisation som finns idag 
och som beskrivs i ledarskapets nuläge. Ansvariga enhetschefer på vård och omsorgs 
särskilda boende för äldre har även regelbundna möten med medarbetarna som arbetar 
på natten. 

Övrigt 
Vård och omsorg i Båstads kommun följs upp och kvalitetssäkras på flera olika sätt till 
exempel genom individuppföljningar, brukarundersökningar, kvalitetsobservationer. 
Vidare finns ett kvalitetsledningssystem som ytterligare kommer att utvecklas. 
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Dnr VN 000067 /2017 - 700 

Sida 

9av12 

Verksamhetsberättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt verksamhets berättelser för 2017. Under 
året har en rad insatser gjorts för ökad kvalitet inom vård och omsorg i syfte att 
nå nämndsmålet om att vara en bland de tio bästa vård- och omsorgs
kommunerna i landet. Under året har budget i balans varit i fokus, men trots 
detta gör Vård och omsorg sammantaget ett underskott om 8 370 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-02-16, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen 2017 delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000067 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

1 (1) 

Vård och omsorg har sammanställt verksamhets berättelser för 2017. Under året har en rad 
insatser gjorts för ökad kvalitet inom vård och omsorg i syfte att nå nämndsmålet om att vara 
en bland de 10 bästa vård- och omsorgskommunerna i landet. 

Under året har budget i balans varit i fokus, men trots detta gör Vård och omsorg sammantaget 
ett underskott om 8 370 tkr. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse 2017 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen 2017 delges kommunfullmäktige. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhets berättelse 
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Hemvårds- och boendepeng 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2017 2017 2017 2016 

Hemvårdspeng -51356 -45 256 

Boendepeng -58 935 -59 581 

Hänt i verksamheten 
Hemvårds peng 

6100 -47 488 

-646 -59044 

Under 2017 har trenden fortsatt från 2016 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Det nya mottagningsteamet är en bidragande 
faktor till detta, då de avlastar hemvården i ären
den med behov av många insatser, i förebyg
gande syfte att minimera behovet hos vårdtaga
ren. Under året har mottagningsteamet registre
rat insatser uppgående till cirka 3 000 timmar. 
Den totala budgeten innefattade 154 000 hem
vårdstimmar men utfallet landade på 140 552 
timmar (exklusive mottagningsteam). 

Boendepeng 
Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på in
och utflytt efter att vård och omsorgstagare har 
avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt behov av 
renovering vilket också bidragit till senarelägg
ning av inflyttningar och därmed ingen ersättning 

Diagram: Hemvårdspeng - Köp av timmar månadsvis 
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Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 
700 tkr, vilket till stor del rör köp av externa 
korttidsplatser under hösten 2017. Det finns ett 
större behov av demensplatser i kommunen än 

6 

till utföraren. Beläggningsgraden för vård- och 
omsorgs boende var 98 procent. 

Korttidsboende inom kommunen har nyttjat 
samtliga disponibla vårdplatser då det fattats ett 
beslut om att inte köpa platser utanför kommu
nen. Förvaltningen arbetar med att minimera 
behovet av korttidsplatser genom att så fort som 
möjligt säkerställa en trygg och säker hemgång, 
bland annat genom mottagningsteamet. Under 
hösten har dock korttidsplatser köpts externt, då 
trycket på kommunens egna platser varit för högt 
och vård och omsorgtagarna inte lämpat sig för 
mottagningsteamets insatser. 

Ekonomi 
Hemvårds peng 

Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är en 
positiv avvikelse om 5,1 mkr. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna har även dessa överstigit 
budget med 1 mkr, vilket delvis är hänförligt till 
höjd maxtaxa under 2017. 

--Budget2017 -- Budget2016 Budget 2015 

7 8 9 10 11 12 

budgeterat, och det sker ett skifte från somatik
till demensplatser. Ett boendedygn på demens
plats medför en högre kostnad för beställaren än 
en somatikplats. Den sammantaget lägre belägg
ningen under året har medfört att verksamheten 
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inte uppvisar ett ännu större underskott, med 
hänsyn taget till ovannämnda skifte. 

Framtid 
För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 
äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 
att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbetar
skap. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag 
att genomlysa förvaltningen och först ut var Vård 
och omsorg. Genomlysningen är nu färdigställd 
och mynnar ut i ett antal rekommendationer, 
bland annat en budgetanpassning genom tillskott 
om 10,6mkr. 

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 
budget årligen för detsamma. Dock kan noteras 
att antalet kontor för medarbetare inom hela 
verksamheten nu är en bristvara. 

Genom den samordning av medarbetare som 
skedde under 2016 med placering på tre geogra
fiska punkter i kommunen kommer en effektivi
sering att ses avseende planering av medarbeta
res arbete. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det. DigiLitt.kom är ett projekt i 
Båstads kommun och åtta andra kommuner i 
Skåne som beviljats medel av Europeiska Social
fonden. Projektet kommer att bidra till förståelse 
för hur digitalisering ska bidra till verksamhetens 
utveckling. 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 

(tkr) 2017 2017 2017 2016 

Vård- och omsorgsnämnd -395 -369 26 -380 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter 
ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 
självständigt och tryggt liv för kommunens vård
och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an
svarar för verksamhet ekonomi och myndig
hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden 
sammanträdde 13 gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden håller budget. 
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Vård och omsorg 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

2017 2017 2017 2016 

VN-VÅRDOCHOMSORG -109133 -122956 -13823 -117139 

-9 916 -10054 -138 -10939 

-4636 -4663 -26 -4 391 

Stöd och omsorg -35 715 -40886 -5171 -38 589 

Hälso- och sjukvård -29178 -29 367 -190 -29372 

Verksamhetsövergripande 

äldreomsorg -29688 -28102 1586 -25,352 

-109133 -113 072 -3 939 -108 643 

Resultatenheter 

Hemvård 0 -5 818 -5 818 -5 303 

Vård- och om sorgsboende 0 -4 066 -4 066 -3 193 

Summa O -9 884 -9 884 -8,496 

INVESTERING -2031 -844 1187 -739 

Hänt i verksamheten 
Genomlysningen som gjorts under året visade att 
verksamhetens underskott kan förklaras av några 
kostnadsposter som inte inkluderats i budgeten, 
några kostnadsposter som inte har tillräcklig 
täckning genom budgeten men också ett antal 
områden där besparingspotential finns. Detta är i 
och med budgetbeslutet i november hanterat och 
arbetet med att omsätta besparingsåtgärderna till 
verksamhetens förutsättningar är påbörjat. 

Vård och omsorg har tillsammans med nio andra 
skånska kommuner tilldelats medel från Europe
iska Socialfonden. Syftet med projektet "Digi
Litt.kom" är att höja den digitala kompetensen 
bland medarbetare inom vård- och omsorgsverk
samheter. 

Ett komplett och välfungerande verksamhetssy
stem är ett arbetsredskap för samtliga medarbe
tare inom vård och omsorg. Under 2017 beslöts 
att inte upphandla något nytt utan uppgradera 
det befintliga. Det arbetet möjliggör för nya 
"smarta" lösningar som kommer att vara kvali
tetshöjande för vård och omsorgstagaren och 
tidsbesparande för medarbetarna. 

Anhörigcenter startade under våren och ger nu 
stöd till anhöriga genom bland annat drop-in
verksamhet två gånger i veckan men också ge
nom bokade enskilda möten. Studiecirklar och 

aktiviteter är inbokade i höstens program som 
aviseras genom olika kanaler. Arbetet bedrivs i 
samarbete med intresseorganisationer och studi
eförbund. Arbetet inom socialt innehåll har ytter
ligare intensifierats och allt mer samordnas med 
frivillig- och intresseorganisationer. 

De förbättringsprojekt och processkartläggningar 
som gjorts under året har gett resultat. Bland an
nat kunde hjälpmedelsförrådets yta minimeras i 
samband med flytt av verksamhet från centrala 
Båstad till Bjäredalen. Detta medförde en mindre 
investering än initialt antaget. 

Genom att strukturerat kartlägga processer iden
tifieras möjliga förbättringsområden, både vad 
gäller kvalitet och effektivitet. 

Inom verksamheten finns ett samarbete med 
Vård och omsorgs college, arbetsmarknadsenhet
en och arbetsförmedlingen kring såväl olika for
mer av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg fortsätter arbe
tet med att planera för det nya vård och om
sorgsboendet i Förslöv. 

Åsliden gick 1 oktober 2017 över i kommunal 
regi. Övertaget har fungerat väl för såväl vård och 
omsorgstagare som medarbetare. 
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Under året utökades antalet enhetschefer med en 
tjänst i syfte att nå ett mer rimligt antal medarbe
tare per enhetschef och därmed stärka det viktiga 
ledarskapet. Samtliga enhetschefer har nu tillträtt 
vilket ger ökat fokus på bland annat arbetsmiljö, 
sjukskrivningar och övertid. Detta arbete ger i 
förlängningen en ökad kvalitet för vård och om
sorgstagarna i Båstads kommun. Under 2017 kan 
noteras en lägre sjukskrivningsnivå än 2016, 
nämligen 7,6 procent jämfört med 8,5 procent 
2016. Detta har förutom en högre kvalitet för 
vård och omsorgstagare gett lägre sjuklönekost
nader om ungefär 125 tkr för 2017. 

Vård och omsorg har sedan några år haft önske
schema i större delen av verksamheten. Detta har 
till del fungerat väl men till del varit problema
tiskt. Det beslutades under hösten att hela verk
samheten ska gå över till fasta schema och verk
samheten har arbetat intensivt med det under 
hösten. Detta beslut har under hösten inneburit 
något högre kostnader men kommer att ge posi
tiva effekter framåt då det kommer att bli betyd
ligt lättare att styra bemanningen. 

Fastigheten Bjäredalen har byggts om under hös
ten för att möta de behov som uppstår när många 
medarbetare finns samlade på en geografisk 
punkt. 

Verksamheten avslutade under året arbetet kring 
"Kostnad per brukare" och kommer istället att 
utveckla användandet av befintlig statistik på nat
ionell nivå. 

Kvalitetsrevisioner görs regelbundet av all verk
samhet. Kvalitetsrevisionerna syftar till att tyd
liggöra grad av verksamhetens måluppfyllelse 
men tjänar också som underlag för ständiga för
bättringar. 

Vård och omsorg 
Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det är 
allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta är 
en problematik verksamheten aktivt arbetar med 
på olika sätt. 

Sommargästerna har varit fler i år än på några år 
och behoven varit mer komplexa. Detta medför 
en särskild problematik då verksamhetens med
arbetare ska ha semester samtidigt som verk-
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samheten inom några områden ökar avsevärt och 
rekryteringsproblematiken är stor. 

Mottagningsteamets verksamhet togs upp igen 
tidig höst efter sommaruppehållet. Sommarup
pehållet i teamet medförde att beläggningen blev 
avsevärt högre inom korttidsvården och verk
samheten har tvingats köpa externa korttidsplat
ser under hösten. Majoriteten av vård och om
sorgstagarna på korttiden väntar på särskilt bo
ende. 

Båstads kommun deltar som en av fem skånska 
kommuner i ett projekt kring en vårdkedja för 
personer med demenssjukdom. Syftet med pro
jektet är att skapa förutsättningar för en ökad 
samverkan mellan vårdgivare samt hitta förut
sättningar för en jämlik vård och omsorg för per
soner med kognitiv svikt. 

Kommunen har under ett par år drivit ett arbete 
med att införa digitala trygghetslarm i verksam
heten. Detta projekt är nu färdigt och samtliga 
vård och omsorgstagare har digitala larm. I och 
med detta har också driftsäkerheten kunnat 
skärpas. 

Båstads kommun arrangerade aktiviteter för all
mänheten som en del i den årliga nationella kam
panjen "Balansera mera" under hösten. Under två 
dagar erbjöds kommuninvånare service av rolla
torer, tips och smakprov på näringsriktiga mel
lanmål från kostenheten, diskussion med sjuk
sköterskor och rehabpersonal kring läkemedel 
och fallrisk. Även vårdcentraler och Senior Sport 
School var med i arrangemanget. 

Stöd och omsorg 
Under våren har vård och omsorgsnämnden fat
tat beslut om vägledningsdokument inom Soci
alpsykiatri och LSS. Viktiga dokument som ligger 
till grund för myndighetsutövning vid individuell 
utredning, bedömning och beslut. 

Parcyklar har under året beställts till två av 
kommunens gruppbostäder. Detta möjliggör cy
kelturer för vård och omsorgtagare som normalt 
sett inte skulle kunna komma ut på det. 

Verksamheten har lämnat ytterligare lokaler vid 
årsskiftet, band annat Vårliden, vilket har med-
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fört att kontorsrum har iordningsställts i anslut
ning till Daglig verksamhet i Båstad. Detta är inte 
en bra lösning och verksamheten tittar på andra 
alternativ. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 
Daglig verksamhet upp med cafeverksamhet fyra 
dagar i veckan, vilket är mycket uppskattat. 

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 
vänder sig till personer med en upplevd psykisk 
ohälsa. Verksamhetens syfte är förebyggande ge
nom att skapa en plats där alla kan känna sig 
sedda och trygga. Verksamheten har lyckats rikta 
sig mot en målgrupp som till stor del inte har 
några andra insatser från vård och omsorg. 

Ekonomi 
Sammantaget har utförarsidan en negativ avvi
kelse om -13,8 mkr. 

Övriga enheter 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman
ning inom äldreomsorg mottogs 2017 och har 
fördelats på verksamheterna Almgården, Skogsli
den, Åsliden, nattpatrull i ordinärt boende och 
mottagningsteam. 

Underskottet om 5,2 mkr för stöd och omsorg be
ror på ett antal poster där Vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två 
platser på gruppboendet Myllefallet (-3 mkr), 
köpta platser inom psykiatrin (-600 tkr) samt ett 
utökat behov av boendestöd (-250 tkr). Två nya 
ärende av personlig assistans har också påbörjats 
under året (-700 tkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden 
har inte varit patientsäker fullt ut och har därför 
förstärkts. Detta tillsammans med bemanningen 
av sjuksköterskor under sommaren resulterade i 
ett underskott om 600 tkr. En hyrsjuksköterska 
togs in i fyra veckor under sommaren, vilket är 
avsevärt mindre än föregående år. 

En processkartläggning över hyra och inköp av 
hjälpmedel samt ny avgift för hjälpmedelsabon
nemang har under året resulterat i en positiv av
vikelse om cirka 400 tkr. 
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Verksamhetsövergripande äldreomsorg uppvi
sade ett överskott om 1,6 mkr, främst beroende 
på att demensteamet inte startats upp fullt ut 
( + 1 mkr), men även på att uppstarten av anhö
rigverksamheten försenades i början av 2017 
( +250 tkr). Överskottet är också hänförligt till att 
hemvårdens mottagningsteam arbetade med till
fälliga vistelser under sommarmånaderna 
( +350 tkr). 

Kostnaden för återgång av Åsliden till kommunal 
regi årets tre sista månader finns medtagen i ut
fallet inom HSL, verksamhetsövergripande äldre
omsorg samt resultatenheten vård- och omsorgs
boende, uppgående till 630 tkr. 

Resultatenheter 
Introduktion av sommarvikarier är en del av re
sultatenheternas underskott, eftersom verksam
heten under perioden för bredvid gång har 
dubbla lönekostnader. Det råder brist på timvika
rier inom hela äldreomsorgen, vilket har innebu
rit att det i vissa fall tvingat sättas in dyra vikarie
lösningar, där vikarietid har fallit ut som övertid. 
Åtgärder har satts in för att minimera övertiden, 
men problematiken kvarstår på grund av perso
nalbristen. 

Hemvårdens utförare uppvisar ett underskott om 
5,8 mkr, och utöver de poster som togs fram i ge
nomlysningen (för låg peng avseende bilkostna
der, semesterersättning och vikariat för semes
ter) beror underskottet på ett avgångsvederlag, 
ett stort antal ärende med dubbelbemanning 
samt till viss del dagliga körtider för personal 
med områden långt ifrån kontoret på Bjäredalen i 
Förslöv. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på 98 procent. Att boendena 
inte når 100 procent beläggning beror på in- och 
utflytt då vård tagare avlider. Under året har flera 
lägenheter dessutom varit i behov av renovering. 
Tomställda perioder medför inkomstbortfall för 
utförarna, som då inte kompenseras och i sin tur 
inte kan dra ner på bemanningen. Underskottet 
om 3 mkr beror delvis på lägre beläggning 
(-400 tkr), och delvis på punktinsatser för vård
tagare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett 
ökat behov av bemanning då många vård- och 
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omsorgstagare befunnit sig i livets omedelbara 
slut. 

Ovanstående underskott för vårdboende inklude
rar även ett underskott för Bjärehemmet rörande 
förändringen till ett renodlat somatikboende som 
aviserades vid det politiska beslutet 2016 
(-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har utnyttjat befint
liga vårdplatser i den mån möjligt, i genomsnitt 
har 11,5 platser varit belagda. Korttiden uppvisar 
1 mkr i underskott då vårdtagare periodvis har 
varit i behov av en ökad bemanning dygnet runt. I 
slutet av året var trycket högt på korttidsplatser 
och externa platser fick därför köpas in. 

Framtid 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med beman
ningsnivåer utifrån vård tyngd för att säkra en väl 
avvägd bemanningsstruktur. Det är inte ekono
miskt korrekt att ha en allt för snäv bemannings
ram. 

Arbetet med att minska övertidsuttaget pågår i 
verksamheten genom att säkra en adekvat 
grundbemanning. I detta arbete ingår också att 
rekrytera lämplig mängd vikarier för att täcka 
oförutsedd frånvaro på mest kostnadseffektiva 
sätt. 

Utbildningar har under innevarande år minime
rats som en del i att nå en ekonomi i balans ef-
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tersom medarbetare inom vård och omsorg krä
ver ersättare i verksamheten vid utbildning. En 
minimerad utbildningsnivå är inte hållbart över 
tid och kommer att förändras redan 2018. 

Sjukfrånvaron ligger på en hög nivå inom vård 
och omsorg och arbetet med att minska sjuk
skrivningar pågår kontinuerligt. En minskad sjuk
frånvaro ger, förutom lägre kostnader, en ökad 
kontinuitet och kvalitet i verksamheten. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta re
surserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 
behöver det. DigiLitt.kom är ett arbete som 
kommer att bidra till förståelse för hur digitali
sering ska bidra till verksamheten. 

Genomlysningen har mynnat ut i en "Handlings
plan för ekonomi i balans". Detta är ett viktigt 
underlag i det fortsatta arbetet, både avseende 
kvalitet och effektivitet. Genomlysningen påvi
sade också att ledningsstrukturen inom Vård och 
omsorg var tunn och under våren 2018 kommer 
den att förstärkas med tre avdelningschefer. Det 
kommer att medföra ytterligare ökat fokus på 
kvalitet, effektivitet och närvarande ledarskap. 
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Förva ltnings berättelse Mål redovisning 

Mål redovisning 
Kommunfullmäktigemål -
KF-mål 1 Mätmetod 
Båstads kommun är Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
attraktiv att leva bo som en olats att leva och Bo oå. 
och verka i Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer möjligheterna till 

inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads 
,knmm11n 

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s mätning 
INSIKT 

KF-mål2 Mätmetod 
Båstads kommun är Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de kommunala 
välkommnande, verksamheterna i Båstads kommun. 
professionell och Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och 

tvdlig får svar inom två arbetsdagar 
Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar oå en enkel fråga 
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 

Hur nöida medborgarna är med bemötande och tillgänglighet 
KF-mål 3 Mätmetod 

Båstads kommun är i Båstads kommuns resultat, finansiella mål 
ekonomisk balans 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och "'enerella statsbidra"' 
Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras fullt ut 
med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma 
nmiPkt. 

Nämndsmål 
Nämndsmål 1 Mätmetod 

Båstad ska vara en av 10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år 
Andel elever som påbörjar studier vi högskola el universitet inom 
tre år efter avslutad gymnasieutbildnin!!: 
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät 

80 % nöida eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät 
Andel examina 
Andel vrkesutbildningar oer invånare 

.::i Andel i arbete efter utbildning 
Genomströmmning SFI 
NivåSFI 

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

RT =Resultatindikatorer E = Effektivitetsindikatorer V= Volymindikatorer 

Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 
RT 0 

RT 0 

RT 0 

Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 
RT 0 

V 0 

V 0 

V 0 

RT 0 
Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

0 

RT 0 

RT 0 

Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

RT 0 

V 0 
V 0 

RT 0 

RT 0 
V 0 
V 0 
V 0 
E 0 
E 0 
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Nämndsmål2 Mätmetod · Mått Utfall Utvärderin!dKommentar 
Båstad ska vara en av En av Sveriges 10 bästa ÄO-kommuner enligt öppna jämförelser RT • 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg 

Andel nöjda brukare i hemvården RT 0 Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker 
att hemvården håller en god kvalitet (94%) och 
resultatet har förbättrat sig jämfört med 2016. Båstad 
placerar sig på plats 48 av Sveriges kommuner enligt 
senaste tillgängliga mätning. Verksamheten arbetar 
kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs. 

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT 0 Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda 
med särskilda boende till 81%. Detta är en försämring 
jämfört med föregående år. Båstad placerar sig på 
plats 171 av Sveriges kommuner enligt senast 
tillgängliga mätning. Verksamheten arbetar 
kontinuer ligt med att öka kvaliteten i den vård och 
omsorg som bedrivs . 

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT • Endast 48 % av vård- och omsorgstagare är nöjda med 
möjligheten till inflytande i hemvården. Detta är en 
försämring jämfört med tidigare år. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård 
och omsorg som bedrivs. 

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i RT 0 Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att 
genomförandeplanering vara delaktiga i sin genomförandeplan . 

Andel tid hos brukare E • Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 
48% att det finns tillräckligt med tid medan endast 
29% av vård- och om sorgstagare inom särskilt boende 
anser att det finns tillräckligt med tid. Detta är för låg 
andel och verksamheterna arbetar kontinuerligt med 
att öka kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs. 

~ 
Nämndsmål3 Mätmetod Mått Utfall Utvärderin!dKommentar 
Båstad ska vara en av En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s INSIKT RT 0 
Sveriges 50 bästa 
näringslivs- En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking RT 0 
kommuner kring företagarnas uppfattning om kommunens service till 

~ 
för!'>t:'H!!'>n 

:> En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking RT 0 
kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 
bo"r n.-h rl'>!'!ll'>r 
Antal nvstartade företag efter tre år med anställda V 0 
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Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom V 0 
handel besök eller tiänstesektorn 

Nämndsmål4 Mätmetod Mått Utfall Utvärderinec/Kommentar 

Båstad ska vara en av En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts RT 0 
Sveriges 10 bästa ranking 
miljökommuner 

30 orocent av kommunens livsmedel ska vara miliömärkta V 0 
Båstads kommun ska halvera mäne:den hushållsavfall V 0 
Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V 0 
Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i RT 0 
kommunen 

NämndsmålS Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 
Båstad ska vara en av Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste och RT 0 
Sveriges 10 bästa säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser 
kommun inom 
trygghet och 
<-11·1.,~IM 

Nämndsmål6 Mätmetod Mått Utfall Utvärderinl!/Kommentar 
Båstads kommun ska Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett varierat RT 0 
främja allas kulturutbud 
möjligheter till 
ku lturupplevelser 
året runt genom att 
vara bland de 50 
bästa kommunerna i 
1~ 

~ 
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Servicedeklarationer 

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas varje år. Varje verksamhetsområde 
kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen awikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon 
avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd och en not ska skrivas. 

Kommunledningskontor Not 
!Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. • Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och • erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. 

Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt • 
Teknik och service Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller • dricksvattentankar. 

Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. • Avfallshämtning sker på utsatt dag. • jSkötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. 0 
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska i) 
sköta de offentliga ytorna. 

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. • Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. • /Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkes tagning erbjuds alla. • Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. • Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. • Inom t io dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och e 
stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

Sa mhä Ils byggnad Not 
Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande • 
får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

/Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. • I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovs bes I ut samma dag som ansökan inkommer. • Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. CD 
Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande C> 
detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande 0 
får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio 
arbetsdagar efter inspektion. 

/Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 0 

Barn och skola Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. ii 
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 0 
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. • Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. ~ 

Bildning och arbete Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att • studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och stat liga stödinsatser, skrivs in på 0 
arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden 
alternativt kan påbörja studier. 

tPå vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på 0 
IOF senast följande arbetsdag. 

I Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 0 
f Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på 0 
helgen. 

I Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. () 
/Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 0 
I Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. C) 

L 

j 

l 

! 
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Vård och omsorg Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. • Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. • På vård- och omsorgs boende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser ID 
vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

Älla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Ä lert. • Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. • i 
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. • Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer . • 
Åtgärder t ill följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. • 
Äwikelser 
1) På helgerna är det, på grund av bemanningen, svårt att avsätta tid till detta. t 
2) 
3) 

1 



Jill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

10av12 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 19 februari 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 19 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2018-02-26 

DnrVN 000159/2017 - 900 

Sida 

11av12 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen - Anhörigstöd och socialt innehåll 

b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 23 januari 2018 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-26 

VN § 20 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2017-12-01 - 2017-12-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


