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Datum: 2018-05-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Iréne Ebbesson utses som justeringsperson. 
2. Sonia Larsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 25 maj 2018 13.00 på kommunkansliet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdeslistan. 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-05-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000059/2018-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 
 
 

Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgnämnden 
 
 

Förslag till beslut: 
 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. 

 
 
Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för årets 
första fyra månader.  
 
Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
2,6 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 
 
 
 
 
Emma Pihl                           
Vård- och omsorgschef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 

4



Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -45 038 -115 881 -122 381 -6 500 

Centralt -1 733 -8 490 -7 100 1 390 

Myndighetsenhet -1 789 -5 158 -5 158 0 

Stöd och omsorg -16 352 -40 556 -46 576 -6 020 

Hälso- och sjukvård -10 997 -31 816 -31 966 -150 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -9 728 -29 861 -28 961 900 

Summa -40 600 -115 881 -119 761 -3 880 

Resultatenheter     

Hemvård -1 805 0 -680 -680 

Vård- och omsorgsboende -2 633 0 -1 940 -1 940 

Summa -4 438 0 -2 620 -2 620 

     

INVESTERING -471 -3 294 -3 294 0 
	

Hänt i verksamheten 
Runt	 årsskiftet	 gick	 samtliga	 medarbetare	 över	
till	 fasta	 scheman	 efter	 en	 utvärdering	 av	 den	
modell	som	fanns	tidigare.	Övergången	fungerade	
bra	 och	 det	 är	 redan	 möjligt	 att	 se	 effektivise‐
ringsvinster	 i	 verksamheten	 i	 form	 av	 minskad	
vikarieanvändning	och	ökat	socialt	innehåll.	

Arbete	 pågår	 kontinuerligt	 kring	 Handlingsplan	
för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 och	 styrkorten	 används	
på	 alla	 nivåer	 i	 verksamheten,	 allt	 ifrån	 arbets‐
platsträffar	till	nämndsmöte.	

Vid	årsskiftet	2017/2018	trädde	en	ny	lag	i	kraft,	
Lag	 om	 samverkan	 vid	 utskrivning	 från	 sluten	
hälso‐	 och	 sjukvård.	 Lagen	 innebär	 att	 kommu‐
nens	ansvar	att	ta	hem	invånarna	från	slutenvår‐
den	har	 skärpts	 från	 fem	arbetsdagar	 till	 tre	ka‐
lenderdagar.	Det	innebär	att	kommunens	arbets‐
sätt	 måste	 justeras.	 Vård	 och	 omsorgsnämnden	
fattade	 i	april	beslut	om	att	permanenta	Mottag‐
ningsteamet	vilket	är	ett	sätt	att	möta	invånarnas	
behov	 tillsammans	 med	 ordinarie	 hemvård	 och	
korttidsvård.	

Efter	 arbetsmiljöverkets	 inspektion	 i	 slutet	 av	
2017	 har	 en	 rad	 rutiner	 tagits	 fram,	 omarbetats	
och	 uppdaterats.	 Arbetsmiljöverket	 noterade	
också	att	utbildningsfrågan	var	eftersatt	och	för‐
valtningen	arbetar	nu	med	att	intensifiera	utbild‐
ningar	 inom	bland	annat	 förflyttningsteknik,	 hot	
och	 våld	 samt	 introduktionsutbildning	 för	 nyan‐

ställda.	Även	demensutbildning	för	vård	och	om‐
sorgsmedarbetare	 samt	 studiecirkel	 inom	pallia‐
tiv	vård	har	genomförts	i	kvalitetshöjande	syfte.	

Samtliga	 enhetschefer	 har	 deltagit	 i	 ett	 arbete	
tillsammans	med	kommunens	upphandlade	före‐
tagshälsovård	kring	att	minska	sjukskrivningarna	
i	verksamheten.		

Under	 april	 har	 mycket	 arbetstid	 gått	 åt	 till	
Trygghetslarmen.	Dels	har	det	varit	problem	med	
täckningen	i	samband	med	telefonoperatörsbyte,	
dels	 har	 det	 skett	 en	 digitalisering	 och	 slutligen	
har	 det	 funnits	 problem	 med	 den	 teknik	 som	
finns	i	kommunen	inom	området.		

Vid	 uppföljning	 av	 intern	 kontrollplan	 under	
2017	noterades	att	dokumentationen	kunde	 för‐
bättras	 och	 därför	 har	 en	 dokumentationshand‐
bok	 inom	 SoL	 färdigställts	 under	 våren	 och	 im‐
plementering	är	påbörjad.	

Verksamheten	har	problem	med	för	få	kontorslo‐
kaler	 vilket	 skapar	 arbetsmiljöproblem	 för	med‐
arbetare	med	administrativa	uppdrag.		

Säsongsinfluensa	och	vinterkräksjuka	har	påver‐
kat	 verksamheten	 under	 våren,	 både	 i	 form	 av	
sjuka	vård	och	omsorgstagare	men	också	många	
sjuka	medarbetare.	Ett	stort	bortfall	av	medarbe‐
tare	 under	 en	 förhållandevis	 lång	 tid	 är	 en	 på‐
frestning	 för	 verksamheten	 som	 slutligen	 leder	
till	dyra	vikarielösningar.	
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Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2108-04-30 

 

Stöd och omsorg 
Under	årets	 första	månader	har	Daglig	verksam‐
het	 utvidgat	 sin	 verksamhet	 vid	Bjäredalen	med	
ytterligare	öppet	på	caféet	samt	start	av	tvätt	av	
bland	annat	arbetskläder.	

Café	SoL	har	lämnat	A‐huset	och	flyttat	till	Vårli‐
den,	en	flytt	som	föll	väl	ut.	Denna	flytt	gav	också	
arbetsmiljövinster	för	då	det	har	tillkommit	kon‐
tor.	

Vård och omsorg 
Det	 är	 fortsatt	 svårt	 att	 rekrytera	 medarbetare,	
även	vikarier.	Verksamheten	erbjuder	sedan	tidi‐
gare	 fast	 anställning	 där	 det	 lämpar	 sig	 men	
också	genom	att	erbjuda	heltid	där	det	är	möjligt.	

DigiLitt.kom	 är	 ett	 projekt,	 medfinansierat	 av	
Europeiska	 socialfonden,	 och	 syftar	 till	 att	 för‐
ändra	attityd	och	inställning	till	tekniska	lösning‐
ar	 i	verksamheten	för	medarbetare.	Projektet	 in‐
riktar	sig	mot	medarbetare	inom	särskilt	boende	
men	 positiva	 effekter	 kommer	 att	 spridas	 i	 hele	
verksamheten	allt	eftersom.		

Ekonomi 
Utförarsidans	 sammanlagda	 negativa	 avvikelse	
uppgår	till	‐6,5	mkr.	

Inom	stöd	och	omsorg	har	verksamheten	inom	en	
del	utökats	och	ger	ett	prognostiserat	underskott	
om	drygt	6	mkr.		

Bemanningen	 av	 sjuksköterskor	 är	 fortsatt	 skör	
och	 extra	 sjuksköterska	 har	 rekryterats	 för	 att	
möta	 den	 medicinska	 säkerheten	 för	 vård	 och	
omsorgstagarna.	 Genomlysningen	 2017	 visar	 att	
Båstads	kommun	har	ett	lågt	antal	sjuksköterskor	
i	jämförelse	med	andra	kommuner.	

Demensteamet	 är	 ännu	 inte	 startat	 men	 under	
våren	 tillsattes	 tjänsten	som	demenssamordnare	

på	heltid	 igen	och	arbetet	med	att	 forma	 teamet	
är	påbörjat.	

Verksamhetsövergripande	 äldreomsorg	 progno‐
stiserar	ett	överskott	om	ca	900	tkr,	främst	bero‐
ende	på	att	demensteamet	 inte	startats	upp	 fullt	
ut	ännu.		

	

Resultatenheter 
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	 om	0,7	mkr.	 Dock	 ska	medel	 omföras	 från	
beställaren	avseende	kringtid	så	snart	den	utred‐
ningen	fastställt	en	nivå.	

Utförare	inom	vårdboende	prognostiserar	ett	un‐
derskott	om	1,9	mkr,	som	delvis	beror	på	föränd‐
ringen	 till	 ett	 renodlat	 somatikboende	 på	 Bjäre‐
hemmet.	Detta	underskott	aviserades	vid	det	po‐
litiska	beslutet	2016.	En	annan	bidragande	faktor	
till	underskottet	är	att	det	varit	mycket	sjukfrån‐
varo	som	medfört	övertid	under	våren.		

Under	 perioden	 har	 vård	 och	 omsorgsboendena	
haft	 en	 beläggning	 på	 98	 procent.	 Detta	 beror	
bland	annat	på	att	ett	flertal	lägenheter	har	krävt	
mer	 eller	 mindre	 omfattande	 renovering	 som	 i	
sin	tur	genererar	ett	inkomstbortfall.	

	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	en	jämn	
och	 stabil	 bemanning	 baserat	 på	 behovet	 hos	
vård	 och	 omsorgstagarna.	 Handlingsplan	 för	 en	
ekonomi	 i	 balans	 genomförs	 enligt	 plan	 och	
kommer	att	generera	effektiviseringar	i	takt	med	
att	delprojekten	implementeras.		
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Målredovisning
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 

som en plats att leva och Bo på. (medborgarundersökningen)

RT

Nöjd inflytandeindex för hur invånarna bedömer möjligheterna 

till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads 

kommun. (medborgarundersökningen)

RT

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 

mätning INSIKT

RT

KF-mål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 

kommunala verksamheterna  i Båstads kommun. 

(medborgarundersökningen)

RT

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 

och får svar inom två arbetsdagar  (kkik)

V

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 

handläggareför att få svar på en enkel fråga (kkik)

V

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 

bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 

(kkik)

V

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och tillgänglighet RT

KF-mål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstads kommun är i 

ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter 

och generella statsbidrag

RT

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 

% med skattemedel.  Undantag kan göras för finansiellt lönsamma 

projekt.

RT

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V
Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller universitet 

inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V
Andel yrkesutbildningar per invånare V
Andel i arbete efter utbildning V
Genomströmmning SFI E
Nivå SFI E

Båstads kommun är 

attraktiv att leva bo 

och verka i

Båstads kommun är 

välkommnande, 

professionell och 

tydlig
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Förvaltningsberättelse Målredovisning BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård 

och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 

jämförelser 

RT

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker 

att hemvården håller en god kvalitet (94%) enligt 

Öppna Jämförelser 2017. Resultatet är detsamma 

sedan 2016 års redovisning. Verksamheten arbetar 

kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 

omsorg som bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är 

nöjda med särskilda boende till 80% enligt Öppna 

Jämförelser 2017 vilket är en marginell försämring 

jämfört  med föregående år. Verksamheten arbetar 

kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och 

omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 50 % av vård- och omsorgstagare 

nöjda med möjligheten till inflytande enligt Öppna 

Jämförelser 2017 vilket är en liten förbättring 

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 

genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att 

vara delaktiga i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 

50% att det finns tillräckligt med tid och 46% av vård- 

och omsorgstagare inom särskilt boende anser att 

det finns tillräckligt med tid enligt Öppna 

Jämförelser 2017. Det är en förbättring inom spåväl 

hemvård som särskilt boende. 

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 

INSIKT

RT

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking 

kring företagarnas uppfattning om kommunens service till 

företagen

RT

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking 

kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 

lagar och regler

RT

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V
Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom 

handel, besök eller tjänstesektorn

V

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

miljökommuner

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts 

ranking

RT

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V
Båstads kommun ska halvera mängden hushållsavfall V

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V
Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 

kommunen

RT

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

kommun inom 

trygghet och 

folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 

säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar/Åtgärd

Båstads kommun ska 

främja allas 

möjligheter till 

kulturupplevelser 

året runt genom att 

vara bland de 25 

bästa kommunerna i 

Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett varierat 

kulturutbud

RT

Båstad ska vara en av 

Sveriges 25 bästa 

näringslivs-

kommuner
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-04-30 

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -15 830 -54 187 -50 187 4  000 

Boendepeng -20 777 -62 079 -62 779 -700 

	

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under	 årets	 första	månader	har	 trenden	 fortsatt	
från	 2017	med	 lägre	 behov	 av	 hemvårdstimmar	
än	 budgeterat.	 Prognosen	 visar	 i	 dagsläget	 141	
500	 timmar	 jämfört	 med	 budgeterade	 142	 750	
timmar.	 Mottagningsteamets	 insatser	 leder	 till	
del	 till	 även	 under	 2018	 till	 minskad	 nivå	 av	
hemvårdstimmar	genom	att	teamets	insatser	inte	
räknas	som	hemvårdstimmar.		

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	 beläggning	 under	 perioden.	 Detta	 beror	 till	
stor	del	på	att	 lägenheter	har	varit	 i	 stort	behov	
av	 renovering.	 Beläggningsgraden	 för	 vård	 och	
omsorgsboende	har	varit	98	procent.	

Det	 har	 under	 årets	 fyra	 första	månader	 funnits	
ett	 större	 behov	 av	 korttidsboende	 än	 vad	 det	
funnits	platser	inom	kommunen	och	verksamhet‐

en	har	tvingats	köpa	externa	platser.	Förvaltning‐
en	 arbetar	 med	 att	 minimera	 behovet	 av	 kort‐
tidsplatser	 genom	 att	 så	 fort	 som	möjligt	 säker‐
ställa	 en	 trygg	 och	 säker	 hemgång,	 bland	 annat	
genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 effekt	 på	 resultatet	 i	 jämförelse	 med	 budget	
om	 4	mkr.	 Det	 beror	 dels	 på	 att	 prognosen	 av	
hemvårdstimmar	 understiger	 budgeterat	 antal	
timmar	men	också	på	det	tillskott	som	gjorts	 för	
kringtiden	 i	 hemvården.	Detta	 tillskott	 har	 ännu	
inte	 fördelats	 ut	 i	 hemvårdspengen	 och	 ligger	
därmed	 som	 ett	 positivt	 resultat	 på	 beställarsi‐
dan.		

 
 

	
Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017 

 

	
Boendepeng 
Köp	 av	 boendedygn	 prognostiserar	 ett	 under‐
skott	om	0,7	mkr.	Underskottet	beror	på	köp	av	
korttidsplatser.	 För	 korttidsvård	 i	 intern	 regi	 är	
14	 platser	 budgeterade	 och	 under	 året	 har	 det	
genomsnittligt	 belagts	 12	 platser.	 Det	 har	 inte	
varit	 möjligt	 att	 ha	 full	 beläggning	 inom	 ramen	
för	egen	regi.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Förvaltningen	 arbetar	 kontinuerligt	 i	 enlighet	
med	den	Handlingsplan	 för	 en	 ekonomi	 i	 balans	
som	tagits	fram	efter	fjolårets	genomlysning.	Den	
innebär	 effektiviseringar	 i	 verksamheten	 men	
också	 fortsatta	 processkartläggningar	 för	 att	
identifiera	förbättringsområden.	

Vid	 årsskiftet	 trädde	 Lag	 om	 samverkan	 efter	
slutenvård	 in	 vilket	 ställer	 högre	 krav	 på	 kom‐
munen	 att	 ta	 hem	 invånare	 från	 den	 slutna	 vår‐
den	 snabbare	 än	 tidigare.	 Det	 är	 utmanande	 för	
hela	verksamheten	och	kräver	ett	nytt	arbetssätt	
vilket	 påbörjats	 genom	 Mottagningsteamet	 och	
korttidsvården	i	samverkan.		

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.		
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

Servicedeklarationer

Kommunkontor 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 ska 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 ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott.

Avfallshämtning sker på utsatt dag.

Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner.

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska 

sköta de offentliga ytorna.

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.

Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och 

stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.

Samhällsbyggnad 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 bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer.

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar.

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande 

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 

får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio 

arbetsdagar efter inspektion.

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

Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning.

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.

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 statliga stödinsatser, skrivs in på 

arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden 

alternativt kan påbörja studier.

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på 

IOF senast följande arbetsdag.

Bibliotek finns i alla sex tätorterna.

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på 

helgen.

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas varje år. Varje verksamhetsområde 

kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon 

avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd och en not ska skrivas.
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2017

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 omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser 

vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

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 till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.

2) 

3) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000157/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Vård och omsorgs avdelningschefer presenterar sig: 
- Pernilla Holte 
- Lena Adolfsson 
- Åsa Teveldal 
 
b). Vård och omsorgs organisation 
 
c). Styrkort och kö till särskilt boende 
 
d). Budget 2019 
 
e). Sommaren 2018 
 
f). Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
g). MAS/SAS informerar 
 
  
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

 

 
Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun  
 
Förslag till beslut: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Ramprogrammet för gruppboende inom 
LSS i Båstads kommun godkänns. 
 

2. Ramprogrammet lämnas över till Kommunstyrelsen som underlag inför  
nybyggnationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa de riktlinjer 
som ska gälla för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun, där ändamålsenliga lösningar för 
ett bra boende med god levnadsstandard, och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som 
ställs.  
Ramprogrammet har en allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett  
gruppboende enligt LSS. 

 
Aktuellt 
Båstads kommun har i enlighet med lokalförsörjningsplanen beslutat att starta upp ytterligare 
ett gruppboende inom LSS. Ramprogrammet är tänkt att fungera som ett styrdokument för 
nybyggnationen av boendet. Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har med 
syfte att säkerställa att kvalitét och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnat-
ion. Ramprogrammet ska fungera som styrdokument för både ombyggnation som vid 
nybyggnation samt skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer så att de uppfyller 
verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga miljöer. 
 
 
 
Eva-Marie Persson    Emma Pihl 
Enhetschef     Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ramprogram 
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Ramprogram 
 

För bostad med särskild service enligt LSS 
 

med inriktning gruppbostäder och servicebostäder 
 

 
 
 
 
 
 

    Vård- och omsorgsnämnden 
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1. Introduktion 
Syfte och bakgrund 
Det här programmet vänder sig till Dig som ska rita, projektera och bygga om eller bygga nytt 
boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service, nedan benämnd LSS, i Båstad.  
Programmet vill förmedla de erfarenheter som Vård- och omsorgsnämnden har med syfte att 
säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnation av boende 
med särskild service enligt LSS. Vidare ska programmet skapa en samsyn mellan kommunens 
berörda aktörer så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga mil-
jöer. Programmet ska även ses som en generell plattform för all ny- och ombyggnation av boende 
med särskild service LSS i form av gruppbostäder och servicebostäder inom Båstads kommun. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali-
seringen ska inte ha en institutionell prägel.  
 

Lagar som styr 
Den verksamhet som ska bedrivas och husens utformning styrs av en rad lagar, till exempel 
Lagen om Stöd och Service, Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan- 
och bygglagen, Livsmedelslagen med flera. Inblandade aktörer har att förhålla sig till samtliga 
aktuella lagar, även de ej nämnda här. Vuxna personer som omfattas av LSS har vid behov rätt till 
bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Sådana bostäder finns i tre hu-
vudformer.  Servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.  
 
 Inom boendet ska den enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt hälso- och 
sjukvård. En bostad med särskild service enligt LSS består av den egna lägenheten samt del i ge-
mensamma utrymmen. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för av-
skildhet och umgänge.  
 
Ett gruppboende enligt LSS är avsett för personer med behov av stöd från personal dygnet runt  
Det ska vara litet och begränsas till högst sex vård och omsorgstagare och ska helst vara i ett plan. 
Det ska finnas ett gemensamt kök med matplats, och gemensamma utrymme med till exempel en 
hobbylokal i boendet. 
 
En servicebostad är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där det finns närhet till gemen-
samma utrymmen såsom kök, matplats, allrum och eventuellt hobbyrum. Servicebostäder kan 
vara förlagda till vanliga bostadshus. 
 
Målgrupper 
En person som ansöker och får beslut om insatsen Boende med särskild service kan ha en intel-
lektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada med betydande begåvningsmässig 
nedsättning, neurologisk-, neuropsykiatrisk-, fysisk-  eller psykisk funktionsnedsättning men 
också kombinationer av dessa. 
 

Placering  
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Service- och gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden. Placering av byggna-
den ska säkerställa en trygg och säker utemiljö. En god utemiljö ska eftersträvas och prioriteras. 
Förråd och eventuella andra byggnader ska placeras på fastigheten så att det skapas rumslighet 
och vindskydd. Det får dock inte blockera viktiga siktstråk. Säkert och funktionellt trafiksystem 
där flöden och logistik planeras i samråd med verksamheten för att optimera grönytornas dispo-
sition. Hänsyn ska tas till sol- och vindförhållanden och vid behov ska åtgärder för skydd mot bul-
ler vidtas. Utformning och placering av entréer och varumottagning ska vara lätt att hitta. Bosta-
den ska utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. 
 
Övergripande målsättning för boendet 
Vård- och omsorgsnämnden eftersträvar småskalighet och en hemlik miljö med människan i 
centrum i alla boende med särskild service enligt LSS. 
 
Målet med boendet är att vuxna funktionsnedsatta som inte klarar eget boende ska ha möjlighet 
att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Personer som är i behov av gruppbo-
stad/bostad med särskild service enligt LSS har som regel livslångt behov av stöd service och om-
vårdnad. Vård och omsorgstagarens behov skall vara vägledande i utveckling och förnyelse av 
bostäder. Eftersom fler människor med funktionsnedsättning saknar arbete eller sysselsättning 
jämfört med befolkningen i övrigt har bostaden en större betydelse än för andra. Bostaden behö-
ver ibland även kunna tillgodose upplevelser som andra får genom aktiviteter utanför sitt boende. 
 
Med detta som utgångspunkt skall personer med funktionsnedsättning kunna erbjudas en bostad 
där kvalitetsmålet skall vara att förutsättningar ges till goda levnadsvillkor. Ett varierat utbud av 
olika former av bostäder med särskild service behöver utvecklas utifrån olika målgruppers indi-
viduella behov och önskemål. En känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet ska för-
medlas. Det ska vara ett modernt boende med människan i centrum. 
 
Miljöer såväl exteriöra som interiöra ska verka för att stödja så att målen uppfylls. 
 

2. Allmänt om lokalernas utformning 
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol/elrullstol samt anpassas för 
personer med till exempel kognitiva svårigheter, rörelsehinder och syn- och hörselnedsättning.  
 
Boendet ska utformas och planeras så att det passar in i det ordinära bostadsbeståndet. Boendet 
ska inte ligga i nära anslutning till andra boendeenheter för personer med funktionsnedsättning 
eller andra fastigheter av institutionell prägel. 
 
I gruppboendet har respektive lägenhet sin entrédörr via gemensamhetsutrymmet. Ytterligare en 
dörr i respektive lägenhet kan användas som entré.  
 
Planlösningen ska vara överblickbar med logiska och enkla rumssamband. Lättskötta ytor och 
inredning är viktigt. Allmänt gäller att skapa en ombonad miljö genom färgval, material och lik-
nande.  
 
I boendet ska förberedas för att kunna använda moderna IT-lösningar.  
 
Lägenheterna ska kunna anpassas utifrån självskadebeteende och utåtagerande beteende.  
 
Konsultation kring anpassning och hjälpmedel ska ske. 
 

3. Den inre miljön 
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Färgsättning 
Färgsättningen ska präglas av ljusa och varma naturfärger och ska inte ha mycket mönster. En 
stresskartläggning av det inre klimatet i huset bör göras.  

 
Golven  
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som det är ljuddämpande, komfor-
tabelt att gå på och tillräckligt mjukt vid fall. Golven ska vara lättstädade och i de flesta fall tåla 
våta städmetoder. 
 
I våtutrymmen ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entréerna ska golvbelägg-
ning fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i lokalen. Golvmaterialet ska ha låga kemiska 
emissioner. Allergiframkallande material får inte förekomma. 
 
Ett golv där olika färger möts och kontrasterna är stora kan skapa oro och bidra till disharmoni . 
Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv bör undvikas ef-
tersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. 
 
Väggar 
Väggarna ska ha en slät yta och vara utförda av lättskötta och tåliga material. 
Stöttåliga väggar/lister på utsatta platser, med tanke på förslitning av rullstolar/rollatorer. 

Rundade/fasade hörn på pelare och utstående vägghörn 

 

Okrossbart glas i eventuella glasväggar/dörrar.   

Glasväggar och fönster från golv till tak skall undvikas. Glaspartier ska markeras. 

 

Dagsljus 
Rum där personer vistas i mer än tillfälligt, ska ha tillgång olika ljuskällor. Det är viktigt att orien-
tera hus och fönster så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att titta ut.  
 
Fönster förses med solavskärmning och det ska finnas möjlighet att mörklägga i alla rum.  
Ljus från två håll kan sudda ut skarpa ljusavskiljningar och har en lugnande inverkan vilket även 
kan även ske om ljuset följer solen. Solavskärmning kan skapa kvällskänsla och ge vård och om-
sorgstagaren en antydan om att det är dags att påbörja kvällssysslorna. 
 
Samtliga rum ska ha ett öppningsbart vädringsfönster.  
Alla fönster ska ha låga bröstningar så det är möjligt att titta ut från en säng eller från en rullstol.  
 

Belysning  
En genomtänkt och varierad belysning understryker rummets olika funktioner och underlättar 
orientering. Belysningen kan användas som metodstöd för att vägleda till en syssla eller en plats i 
rummet. 
 
Allmänbelysning tillsammans med punktbelysning och dagsljus ger en variationsrik belysning av 
olika karaktär. Trappor ska förses med ledljus och trappräcken belysas för att underlätta för syn-
skadade. Belysningen ska vara programmerbar, dimfunktion är önskvärt som vid behov ska 
kunna styras intuitivt. 
 

Inneklimat  
Temperaturen inomhus ska vara åtminstone 22 grader. Det ska vara möjligt för individuell juste-
ring upp och ned. 
 

4. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen  
Allmänt  
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Kännbar (taktil) ringklocka och plats för namnskylt, som ska placeras på 0,8-1,0 m höjd nära lägenhets-

dörren, även punktbelysning ska finnas.  

 

Tillgång till låsbart lägenhetsförråd i anslutning till bostaden. 

 
Byggnaden ska kännetecknas av god ljudisolering med ljuddämpande material. Mycket isolering i 
byggnationen ger ett tyst hus trots all elektronik. Material som används ska vara av god kvalitét, 
slitstarka och vara lätta att rengöra och underhålla. Allergiframkallande material får inte före-
komma.  Färg kan avgränsa istället för vägg.       
 
Alla utrymmen ska utformas med tanke på den boendes eventuella behov av förflyttning med 
rullstol eller gånghjälpmedel. Långa korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvi-
kas.  
 
Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och omsorgstagaren och  ska 
undvikas. Dörrar får inte finnas mitt emot varandra då det kan vara en konfliktkälla vid humör-
svängning. Tung inredning ska skruvas fast. Lös elektronik ska inte finnas då det är en riskfaktor 
vid utåtagerande beteende. 
 
Programmeringsbar aktivitetsknapp i varje rum är viktigt för att hantera de metodstöd som an-
vänds i boendet. Aktivitetsknappar till exempel:  1=skymning, 2= god natt, 3= god morgon, 4= gå 
på toaletten. Digital skärm ska finnas i lägenheten utrustad med piktogramval.  
 
Brandskydd enligt gällande föreskrifter. 
 
Teknikförråd kan vara tillbyggt separat utanför och ska ha egen entré. 
 
Gemensamhetsrum kan vara lika stora som lägenheterna för att underlätta en eventuell omdis-
ponering. Det ska finnas utrymme för medarbetare i form av kontor, personalrum och rum för 
nattvila. 
 
Förråd till rullstolar och cyklar varav en av cyklarna är en Side by side cykel. 
 

Den enskilda lägenheten 
Lägenheten ska vara fullvärdig med hall, sovrum och vardagsrum-kök samt hygienutrymme.  

 

Utrymme ska finnas för att använda och förvara hjälpmedel. Lägenheten bör vara 40-55 kvm för att 
fungera bra. Lägenheten ska ha en uteplats med egen altandörr. 
 
En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens funkt-
ion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas – om än i mindre skala. Utrymme för att sova, 
äta, förvara sina saker etcetera. Det ska också finnas plats för medicin/värdeskåp med maxtempera-

tur 25 grader (ej placerat i badrum).Det ska vidare finnas två-tre garderober samt städskåp i golvnivå. 

 

En boende med funktionsnedsättning ska själv utan hjälp kunna röra sig i lägenheten och mellan 
samtliga utrymmen inom byggnaden. Utrymme ska finnas så att förflyttning till och från säng och 

toalett kan ske med mobil personlyft. Att förbereda för taklift kan vara möjligt. Nivåskillnader i golv 
får inte förekomma i lägenheten eller mellan andra utrymmen.   
 
Minst fem fiberuttag varav två ska vara placerade i tak. Vid samtliga fiberuttag ska även eluttag finnas. 

Viktigt att beakta uttagens placering i lägenheten utifrån att sängar kan vara höj - och sänkbara. 

 
Flexibilitet för parboende 
Förslag önskvärt. 
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Entré/hall 
Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och be-
vara den boendes integritet. 
 
Funktionskrav  
I hallen ska finnas plats för rullstol, hatthylla, garderober. Säng ska kunna rullas ut från rummet.  
 
 
 
Kök  
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte-
grerade.  

 
Rum  
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till  
dagsljus ska vara god och fönster ska ha en låg bröstning. 
 
Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Sängen ska också kunna 
rullas ut från rummet. Taket förbereds med förstärkningspunkter för att kunna installera travers-
skenor. 
 
Hygienrum 
Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien så självständigt som 
möjligt.  Hygienutrymmet ska förses med tvättmaskin och torktumlare. Det ska finnas två dörrar 
på toaletten. 
 
Funktionskrav 
Rummets utformning och storlek ska vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan 
användas och manövreras inom hygienutrymmet. Duschbrits ska kunna få plats, eventuellt med 
diagonal placering.  
 
Tvättmaskin och torktumlare ska placeras på ett hygienmässigt och för omsorgstagaren säkert 
sätt. 
 

Uteplats 
Uteplats ska kunna ge känsla av avskildhet. 
 
Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
De som bor i ett boende med särskild service enligt LSS ska kunna leva som andra och det all-
männa utrymmet ska vara anpassat så att man kan umgås och göra aktiviteter tillsammans.  
Möjligheter till sysselsättning som till exempel att lyssna på musik, spela spel eller se på film ska 
finnas på boendet.  
 
De gemensamma utrymmena är den plats där det erbjuds gemenskap och samvaro i kontrast till 
den enskilda lägenhetens avskildhet. Här är det möjligt att äta måltider, umgås och ha gemen-
samma aktiviteter 
 

Gemensamhetskök och matplats 
Köket med matplats ska ge ett sammanhang. Känslan av delaktighet ska finnas.   
Köket ska vara en god arbetsplats med genomtänkt logistik för en rationell hantering. 
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Matplatsen ska erbjuda möjlighet till att möblera med större bord eller flera mindre bord, där 
även rullstolar ska få plats. Köket ska ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till triv-
samma  
måltider. 
 
Funktionskrav 
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte-
grerade.  
Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och tillreda mat samt hantera boendets disk efter gemen-
samma måltider. Köket ska kunna avgränsas mot övriga gemensamma utrymmen om behov finns. 
Lösning med till exempel köksö ger avgränsning men skapar ändå närvaro i köket. 
 
Gemensamt allrum 
Rummet ska ge hemkänsla. Genom sin placering, sin storlek och utformning ska det inbjuda till 
gemenskap för de boende.  
 
Funktionskrav  
I allrummet ska det finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer, TV med mera. Även rullstolar ska 
få plats. 

 
Korridor 
Korridorer ska erbjuda säker förflyttning med och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till 
gagn för boendeytan. Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och 
omsorgstagaren och  ska undvikas. 
Fönstervägg i korridor ger en positiv känsla vid dagsljus. Vid användande av glas ska det vara 
okrossbart.  

 
Funktionskrav  
Korridor ska medge förflyttning , in och ut ur lägenheten.  
De boende ska tryggt kunna förflytta sig i korridoren. Två standardrullstolar ska kunna mötas. 
 
Uteplats alternativt balkong 
Uteplats/balkong ska kunna solavskärmas. 
 
Funktionskrav 
Ska vara tillräckligt stor så att rullstol kan rullas ut på balkongen/uteplatsen. 
 

5.  Ekonomiutrymmen 
Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, förråd, städ och  
sophantering, både inom och utom boendeenheten. 
 

Inom boendet 
Tvättutrymme 
På boendet ska hyresgästernas egen tvätt så långt det är möjligt hanteras inom den enskilda  
lägenheten. I detta tvättutrymme ska en större tvättmaskin finnas för det som inte får plats i 
tvättmaskinen i lägenheterna. Den ska också fungera som extra maskin när någon av lägenhets-
maskinerna repareras. 
 
Funktionskrav 
Tvättmaskinen ska klara tvätt och torkning av bäddmadrass, täcken med mera.  

 
Städutrymme  
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Förvaring av städutrustning för allmänna utrymmen ska finnas i utrymmet avsett för personal. 
 
Funktionskrav 
Det ska finnas plats för normalt förekommande städutrustning. 
 
Förråd 
Behovet av närförråd inom boendeenheten ska tillgodoses. Förråden förses med hyllor. 6-8 kvm. 
Utslagsvask ska finnas.  
 

Sophantering 
Den miljöpolicy som finns i Båstads kommun ska följas. Sophanteringen ska placeras för såväl 
källsortering som arbetsvänlig hantering för personal. Det blir ofta mycket sopor på ett boende 
med särskild service enligt LSS, varför samband och avstånd måste studeras noga. 
 
Funktionskrav 
Transporter med sopor ska minimeras för personal på boendet.  
Utrymme och utrustning för källsortering ska säkras inom boendet. 
 
Utanför boendet 
Centralt soprum 
Avståndet från huset till utvändigt soprum minimeras.  
Möjlighet till kompostering av matavfall och växter ska studeras. 
 
Riskavfall 
Utrymme ska finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall.  
 

Centralt förråd 
Förråd för trädgårdsmöbler, redskap och  dylikt ska finnas men behöver inte vara uppvärmt. 
Lämplig storlek ca 15 kvm.  Förrådet förses med hyllor. Dörröppningen ska vara minst 180 cm. 
 

6. Personalutrymmen 
Personalutrymmet ska medge rastutrymme samt utrymme för säng i samband med bland annat 
nattvila. 

 
Utanför boendeenheten 
Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Utrymmen för fastighetsskötselns behov diskuteras med fastighetsägaren.  
 

7. Teknik 
Nedan ges endast en liten översikt över den teknik som behöver byggas in i ett modernt boende 
med särskild service. Inför projekteringen behöver ingående delar tydliggöras. 
 

Mobiltäckning 
Då nya byggnader ofta byggs med moderna värmebesparande material som till exempel treglas-
fönster blir mobiltäckningen sämre inomhus och då behövs det sättas upp en mobilförstärkare för 
att förbättra täckningen. Kabeldragning för detta ska göras/förberedas när fastigheten byggs. 
 

Brand 
Alla boende med särskild service  inom Båstads kommun ska ha en god brandsäkerhet, vid såväl 
ny- som ombyggnation. Byggnaden ska till exempel förses med komplett överspänningsskydd. 
Byggandet av boende med särskild service ska följa Boverkets byggregler för vårdboende och en 
brandkonsult ska upprätta en brandskyddsdokumentation i samband med bygglovet. 
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El – reservkraft 
Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär svårigheter och risker för verksamheten. Kom-
munens boende med särskild service ska därför förses med uttag för reservkraftanläggning så att 
en snabb och säker tillkoppling kan ske.  
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TV 
Fiber ska dras fram till varje lägenhet så att varje boende själv kan välja vilken internetförbin-
delse och tv-programpaket som önskas direkt från öppet fibernät. Övriga platser som ska ha TV 
ska via datanätet kunna ta emot kanalutbudet. 
 
Uttag för fiber i gemensamhetsutrymme ska placeras i samråd med beställaren. 
 
Hörslingor 
Gemensamhetsrum inom boendet ska förses med hörslinga för främst tv. 
 
Passagesystem 
Ska finnas på ytterdörrar och förråd.  
De boende ska kunna öppna sin lägenhetsdörr med en av kommunen godkänd trådlös teknik 
samt nyckel.  
 
Medicinskåp i samtliga lägenheter ska kunna öppnas med kommunens standardkort och nyckel.   
 
Larm 
Det särskilda boendet ska förses med en teknisk infrastruktur för olika typer av larm och senso-
rer såsom dörrcensorer, rörelsesensorer och kommunikationslarm. Vård- och omsorgsförvalt-
ningen köper och installerar larmet vid behov. 
 
Nätverk 
Ritningar över byggnaden med beskrivning av väggarnas material lämnas över till IT-avdelningen 
för beräknande var accesspunkter för WLAN ska finnas och därmed var datauttagen ska placeras 
för att personal ska ha en bra täckning på det trådlösa nätet men även för ett trådlöst fritt gästnät 
som erbjuds till besökande. Anslutning till Båstads öppna stadsnät ska ske. 
 

Generellt 
Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter ska studeras inför varje pro-
jektering. Noggrann genomgång med beställaren ska alltid ske i samband med slutprojektering. 
 

8.Boendets yttre närmiljö 

Miljön runt boendet är viktig.  Anläggningen ska vara lätt att nå för boende, besökare och trans-
porter. Utemiljön ska utformas så att hänsyn tas till de boendes säkerhet och integritet.  
Utemiljön ska vara tillgänglig för alla och den ska erbjuda både sol och skugga. Även den som  
sitter i rullstol ska ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke bör ägnas åt de som saknar orien-
teringsförmåga, där trygga inhägnader ökar säkerheten och ger möjlighet till större frihet. 
 
Varje lägenhet ska ha egen terrass och möjlighet att komma ut till den direkt från lägenheten. Det 
ska vara lätt att orientera sig och personalen ska ha en bra överblick över tomten.  Plats på tom-
ten ska finnas för mötesplats, aktivitet och vila. Plats ska finnas att odla lite blommor eller grön-
saker.  
 

Entrén 
Den gemensamma entrén ska vara tydlig och ge ett välkomnande intryck.  
Entrén ska vara dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi med mera.  
Lås vid entrédörr ska kunna tidsstyras. 
 

Trädgården/tomten 
Det ska vara en god belysning som säkerställer utevistelse under mörka höst- och vinterkvällar. 
Belysningen får inte blända.  
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Parkering 
Handikapparkering ska finnas i direkt anslutning till boendet. Besöks och personalparkering ska 
tillgodoses i närområdet. 
 

Cykelställ 
Det ska finnas cykelställ med plats för minst 10 cyklar. Platsen för cyklar ska vara upplyst och 
trygg. 
 
 

26



 Tjänsteskrivelse  
 

170817\d:\ciceron\server\store\henand2\96033\översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 1 2018 - tjänsteskrivelse.docx\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-07 
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016 – 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 
 

 
Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 1 2018 

 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten 2018-01-01 – 2018-03-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige.   
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 
Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 4 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut.  
 
 
 
Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
IVO 
Kommunrevisionen 
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Datum: 2018-05-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000055/2018-700 

 
 

Habiliteringsersättning 
 
 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer för 2018 habiliteringsersättningen till 60 kr  

för heldag och 30 kr för halvdag. 
  

2. Förvaltningen får i uppdrag att rekvirera stimulansmedel får Socialstyrelsen avseende  
Habiliteringsersättning.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget.   
Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den dagliga 
verksamheten. För 2018 ges stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpen-
ningen. Båstads kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr medan 
ersättningen för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 en ökad kostnad om cirka  
60 tkr som tas inom befintlig ram.  
  

Bakgrund 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget. Daglig 
verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som 
inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättning finns för att uppmuntra deltagande i den 
dagliga verksamheten.  
 
Båstads kommun har sedan tidigare habiliteringsersättning motsvarande 30 kr för halv dag 
och 40 kr för hel dag. 
 
Aktuellt  
För 2018 delas stimulansbidrag ut till kommunerna i syfte införa eller höja habiliterings-
ersättning i form av dagpenning. Stimulansmedel finns endast för 2018. Förvaltningen har  
utrett effekten av en höjning då det inte är ändamålsenligt med en höjning under enbart 208  
då stimulansmedel finns att rekvirera. 
 
Båstads kommun har sedan tidigare habiliteringsersättning på nivån 40 kr för hel dags arbete 
och 30 kr för halv dags arbete. Knappt 30 personer erhåller ersättning. Förvaltningen föreslår 
att ersättningen för hel dag höjs till 60 kr per dag. För 2018 rekvireras dessa medel från Social-
styrelsen medan kostnaden för 2019 och framåt hanteras inom kommunen.  
 
Deltagandet i verksamheten under år 2017 var: 2978 heldagar och 478 halvdagar. 
Ersättningsnivån är 40 kronor/heldag och 30 kronor/halvdag 
2978 dagar  x 40 kronor  =   119 120 kronor/år 
  478 dagar  x  30 kronor  =    14 340  kronor/år 
                                 Summa:      133 460 kronor/år 
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För 2018 förslås då att habiliteringsersättningen för heldag höjs med 20 kronor till  
60 kronor/dag och betalas ut retroaktivt från den 1 jan 2018 samt att ersättningen för 
halvdag kvarstår som tidigare med 30 kronor/dag. Det skulle innebära en merkostnad 
om knappt 60 tkr för kommunen från och med 2019 med 2017 års nivå på aktivitet.  
2978 dagar  x  60 kronor  = 178 680 kronor/år 
   478 dagar  x  30 kronor  =   14 340  kronor/år 
                                Summa:      193 020  kronor/år 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget.  
 

Verksamhet 
Verksamheten  fortsätter oförändrat.  
 

Ekonomi 
För 2018 sker ingen ekonomisk påverkan. För 2019 ökar kostnaden för kommunen med 60 tkr 
givet 2017 års volym. Dessa medel tas inom ramen för vård och omsorg för 2019. 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
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Datum: 2018-05-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000158/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 11 maj 2018 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden 
och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-05-11 
Dnr: VN 000158/2017-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2016-09-05, § 82 

Resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg 

VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes 2016-12-12. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
nytt förslag till resursfördelningsmodell inom Vård 
och omsorg när genomlysningen av verksamheten 
är utförd. 

Hos förvaltningen för handläggning.  
Genomlysningen behandlades i kommun-
fullmäktige 2017-10-18. 

Våren 2018 

VN 2017-03-27, § 36 
Utökning av antalet platser 
på Aromagården och  
Myllefallet 
 

VN 000042/2017 Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med 
Båstadhem, ta fram en kostnadsberäkning kring en 
förtätning från fem till sex lägenheter på befintliga 
gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen får i upp-
drag att redovisa beräknat/prognosticerat behov av 
gruppboendeplatser de kommande fem åren. 

Ärendet ska till kommunstyrelsen. Våren 2018 

VN 2017-04-24, § 43 
Assistansomkostnads-
ersättning 
__________________________ 
Fd. Kostnader för personlig 
assistans vid utlandsresor 

VN 000056/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell 
för assistanskostnader. 

Hanteras som ett informationsärende. Våren 2018 

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av väglednings-
dokument för bistånds-
handläggarna inom SOL, 
äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2018 
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*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

 

2 (2) 
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-12-18, § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokal-
försörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska  
följas upp och revideras vartannat år med start  
år 2020. Lokalförsörjningsplanen delges KF. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2020 

VN 2018-04-23, § 37 
Beslut om Mottagnings-
team 

VN 000048/2018 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta 
Mottagningsteamet inom Båstads kommun och upp-
dra åt förvaltningen att fortsätta dess utveckling. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en  
ersättningsmodell för mottagningsteamet. 

Hos förvaltningen för handläggning. Hösten 2018 
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Datum: 2018-05-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000159/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-04-24  
 
b). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll för 2018-04-26 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sida 1av7 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 24 april 2018 kl 9.00- 10.00 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Arvo Hellman 

Boris Svensson 

Eddie Grankvist 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

BrittMarie Hansson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

ERSÄTTARE 

Roger Nilsson 

Alinda Zimmander 

Monica Pettersson 

Margit Johansson 

Monica Arvidsson 

Hans-Bertil Sinclair 

Eva Olofsson 

Elisabeth Kullenberg 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

I Signaturer 

1~(1P,_ 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderqvist 
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I Utdragsbestyrkande 

Helsingborg 

Bjuv 

Klippan 

Båstad 

Perstorp 

Svalöv 

Ängelholm 

Höganäs 

Landskrona 

Åstorp 

Bjuv 

Helsingborg 

Klippan 

Svalöv 

Ängelholm 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonom 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Boris Svensson 

§ 16-23 

Jessica Alfre 
1 
son 

Ordförande 

Justerande 

f!:::~i!JA{J)~~·········· ·· · ··· ····· · ·····
... 3.~ .... br~- - -···------- - - - - -- -- ---·- · ······ · ······ · · ---
Boris Svensson 

ANSLAG 

Sida 2 av 7 

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

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget publiceras 

Datum då anslaget tas ner {22 :a dagen) 

Förvarings plats för protokollet 

Intygat av 

I Signaturer 

Direktionen 

2018-04-24 

~.o. --~- ~.os.v.3 ___________ _ 
. .20. t~_-_q_~-~ -z -~----- · 

/jf[delpunkten r({ 

'~J.'.P.~ 
Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 

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

§ 17 Upprop 

§ 18 Val av justerare 
Beslutas att utse Boris Svensson att justera protokollet 

§ 19 Ärendelistan godkänns och fastställs 

§ 20 Månadsrapport januari- mars 

Månadsrapport har upprättats för perioden januari- mars och föredras på mötet. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 21 Granskning av Årsredovisning med revisionsberättelse 

Sida 3 av 7 

Årsredovisning för år 2017 har upprättats och lämnats för granskning av revisorerna. Revisorerna har 

avgett sin revisionsberättelse vid möte 180328. Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har 

tillsammans med Årsredovisningen sänts ut till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande 

och prövning av ansvarsfriheten för direktionen. I granskningsrapporten har följande 

avvikelser/förbättringsområden noterats: 

I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 

Lagervärdering 

Sida 4 av 7 

Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets princip (LVP). Enligt 

uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i lagersystemet avseende inköpspriset 

utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av 

lager. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP. 

Kommentar från verksamheten: Det är korrekt att Medelpunkten under år 2017, liksom åren 

dessförinnan, har värderat lagervaror efter aktuellt återanskaffningsvärde i stället för enligt lägsta 

värdet princip. Orsaken är att lagersystemet (Sesam) inte ger stöd för värdering efter lägsta pris 

eftersom systemet bara kan hantera ett enda lagervärde per artikelnummer och inte kan skilja på 
inköp vid olika tillfällen. 

Atgärd: Frågan ska tas upp vid kommande möte med leverantören av Sesam för att se vad som kan 
göras. 

Tillgångar i form av hjälpmedel för försäljning 

Avseende materiella anläggningstillgångar har det enligt notuppgift skett försäljningar av dessa till ett 

värde om ca 5,7 mnkr. Utifrån vår genomgång och granskning av dessa poster är vår bedömning att 

de sålda artiklarna felaktigt klassificerats som anläggningstillgångar. Detta eftersom de redan vid 

anskaffningstillfället varit avsedda för försäljning. Vi anser att Kommunalförbundet Medelpunkten 

under 2018 bör se över rutinen i systemet för denna typ av artiklar, samt utreda om dessa artiklar 

bör klassificeras som lagertillgångar eller möjligtvis kommissionslager. 

Kommentar från verksamheten: Det är korrekt att Medelpunkten har redovisat ett stort antal 
hjälpmedel avsedda för försäljning som anläggningstillgångar. Även detta har sin grund i hur Sesam 

arbetar, men också på beslut tagna av Medelpunktens direktion. I Sesam anges för varje 
artikelnummer om hjälpmedlet är avsett för uthyrning eller ej. Alla hjälpmedel för uthyrning tilldelas 
ett anläggningsnummer (ID-nummer) och inköpsbeloppet ligger till grund för månadsvis avskrivning. 

Enligt direktionsbeslut ska ett stort antal hjälpmedel tillhandahållas medlemskommunerna för såväl 
hyra som köp. Om ett sådant hjälpmedel köps in en månad och säljs månaden efter innebär detta att 
det sker en avskrivning för artikeln under inköpsmånaden och att Sesam sedan återför denna 
avskrivning under försäljningsmånaden. Förfarandet är praktiskt för Medelpunktens verksamhet och 

avskrivningsbeloppen är jämförelsevis ytterst små. 

Åtgärd: Vi har inlett arbetet med att skilja ut dessa sälj-hjälpmedel {lager) från gruppen hyres
hjälpmedel. 

I Utdragsbestyrkande 

37



........ 

Eunkte' 

Skatteverket 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 
Sida 5 av 7 

Vi har noterat att Kommunalförbundet vid sex tillfällen betalat in skatter och avgifter för sent till 

Skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet bör införa en rutin för att tillse att skatter och avgifter 

alltid betalas enligt Skatteverkets bestämmelser 

Kommentar: Det är korrekt att Medelpunkten under år 2017 har belastats med förseningsräntor. 

Beroende på akut likviditetsbrist kunde pengar ej inbetalas vid två av de angivna tillfällena. Vid 

övriga tillfällen har inbetalningar varit Skatteverket tillhanda på det som vi har uppfattat som korrekt 

datum - men som enligt Skatteverket blir en dag försent. Detta beroende på att vårt skattekonto 

tillgodoräknas det insatta först dagen därpå. 

Åtgärd: I fortsättningen kommer inbetalningar att göras minst 3 bankdagar före utsatt datum och 

rapportering (av moms- och arbetsgivaruppgifter) kommer att ske 1 bankdag före utsatt datum. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§22 Svar till Svalövs kommun med anledning av förbundsordningen 

Vid behandlingen av ärendet om revidering av förbundsordning beslöt Svalövs kommunfullmäktige 

att; 

Kommunalförbundet Medelpunkten uppdras att återkomma med ett reviderat förslag till 

förtydligande av stadgar vad gäller arvode, eget kapital, utdelning till medlemskommunerna, 

tidpunkt för utdelning samt ekonomiska konsekvenser för utträdande medlem. 

Verksamheten fick vid direktionens sammanträde 20180228 i uppdrag att förtydliga ett svar. 

Direktionen beslutar 

att godkänna skrivelsen och att denna tillsänds Svalövs kommun 

I Signaturer 

!/,?It(/@ . 
I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-04-24 

§ 23 Information om Höganäs tillträde 

Sida 6 av 7 

Inför beslutet om Höganäs tillträde gjordes en beräkning av de ekonomiska värdena utifrån de 

underlag som fanns tillgängliga. Då tillträdet nu är genomfört har listorna korrigerats vilket har 

påverkat den ekonomiska överenskommelsen. Förändringarna innebär att värdet på de hjälpmedel 

som Medelpunkten köpt över från Höganäs uppgår till 2,4 mkr vilket kommer att faktureras 

Medelpunkten tillsammans med de 0,4 mkr som motsvarar värdet på tillbehör. För inträdet i 

förbundet kommer Medelpunkten att fakturera Höganäs 1,2 mkr vilket är beräknat utifrån deras 

beräknade andel och förbrukning. 

Information om detta lämnas vid sammanträdet. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 24 Delegationsbeslut 

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

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

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

20180110 Avtal Hedins bil, köp av lastbilar FC 

20180328 Beslut lösen av lån Swedbank Ordf+ FC 

20180321 Skuldebrev Kreditavtal, HBG stad FC 

20180401 Anställning MN, tekniker FC 

20180411 Tilläggsavtal m Castellum ang fastighetsel FC 

20180417 Mottagen uppsägning IT-tekniker FC 

I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-04-24 

§ 25 Övriga frågor 

Sida 7 av 7 

Information lämnas om invigningen som hölls fredagen den 20 april. Arrangemanget var 

uppskattat och välbesökt och vi fick en god chans att visa upp de nya lokalerna och berätta 

om verksamheten. 

I Signaturer 

/JJfr~ . 
I Utdragsbestyrkande 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sam manträdesprotokol I 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-04-26, kl. 10.00-12.10 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (4) 

Ordföranden öppnar mötet. Claes Wastensson utses till justerare. Ny ersättare efter 
Laila Jönsson: Ann-Katrin Werner Forssell presenterar sig kort. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Ordförande Eddie Grankvist och vård- och omsorgschef Emma Pihl. 

- Mottagningsteamet: Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att permanenta 
Mottagningsteamet inom Båstads kommun och gett förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta dess utveckling. Under hösten 2016 påbörjades ett försök med Mottag
ningsteam som komplement till korttidsvården på Skogsliden. Mottagningsteamets 
uppdrag är att med förstärkta insatser erbjuda rehabilitering och omvårdnad i vård
och omsorgstagarens hem i syfte att skapa en tryggare hemgång. Det har fallit väl ut. 
643 kr/dygn kan jämföras med korttidsvårdens 1 777 kr/dygn. 
Underlag mejlas ut till rådet efter mötet. 

- Nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv, Haga Park: Intressant presentation ägde 
nyligen rum i Förslöv med Båstadhem, Vård och omsorg, SPF m.fl. 
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- Pengar till pensionärsföreningarna, totalt 15 000 kr. Vidare diskussion om detta 
nedan under Övriga frågor. 

- Erbjuda gratis resor för seniorer: Rådet har skickat in en skrivelse och Liberalerna 
har dessutom väckt en motion i fullmäktige. Ett ärende är nu på väg upp till politi
ken. I en tjänsteskrivelse från trafikingenjören kan man läsa att det i nuläget finns 
13 kommuner som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner 
har begränsat det till vissa tider under "lågtrafik". Kommunerna har olika gränser 
för åldersurvalet. Alla kommuner har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att 
seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för 
Båstads kommun skulle kunna bli att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. 
Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas både 
administrativt och praktiskt. 

Rådet följer utvecklingen av ärendet. Samarbete med Laholm/ Ängelholm? 
Viktig grupp det handlar om då det är långtifrån alla 70+ som får behålla sina 
körkort. Skrivelse från Karin m.fl. angående kommunikationerna till och från 
Östra Karup (Åsliden) nämndes kort i sammanhanget. 

- Beslut från nämnden angående dataskyddsombud samt instruktion för behandling 
av personuppgifter i Båstads kommun. Detta mot bakgrund av att GDPR ersätter 
den nuvarande personuppgiftslagen den 25 maj. 

-Åsliden: Test av nytt larmsystem. Verkar lovande. Kan så småningom komma att 
införas på samtliga VO-boenden i kommunen. Fd. Nokia-teknik. Larmet sitter runt 
handleden, stort som ett armbandsur. Varje klocka programmeras för ett specifikt 
område som vård- och omsorgstagaren kan vistas inom. Om man vistas utanför 
området eller faller etc så går larmet. 

- Byte av kommunens abonnemang från Telenor till Telia. Sämre täckning? 
Vård och omsorg behåller sitt gamla system. 

- Planer på tillbyggnad av Aromagården/Myllefallet nämndes kort. 

4. Frågor till politiker den 1 augusti 
Följande frågor har arbetats fram i Lilla gruppen: 
- När får pensionärer 75+ åka lokalbuss gratis? 
- När kommer pensionärsorganisationerna få kommunalt bidrag för sin 
verksamhet? 
- Tänker ditt parti utjämna bidraget till skolan med att höja bidraget till 
Vård och omsorg? 
- Idag säljs kommunala tomter till privata för att senare vidareförsäljas till 
intresserade. Borde inte kommunen själv sälja dessa tomter till självkostnadspris? 
- Hur planerar kommunen för samlingslokaler i hela kommunen? 
- Trygghets boende är bra men väldigt dyrt. Planerar man för kollektivhus 
med billigare hyresrätter lämpliga för pensionärer med lägre pension? 
-Åslidens VO-boende saknar bussförbindelse. Vad vill ni göra åt detta? 

Kanske en avslutande fråga (max fem minuter) kring vad man gör för de äldre 
i vår kommun? Förslag på fler frågor kan mejlas till Christer. 
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Skolpengen nämns i sammanhanget. Båstad: Dyrast i Sverige? 
En jämförelse mellan grannkommunerna från Christer presenteras: 

Båstad: 99 700 kr 
Laholm: 94 015 kr 
Helsingborg: 87 131 kr 
Ängelholm: 83 832 kr 

5. Ändring av KPR:s sammanträdesdatum 2018 

3 (4) 

Sekreteraren kollar med vård- och omsorgschefen vilka datum hon föreslår i höst. 
Återkommer med mer information till junimötet. 

6. Arbetet med kommunens nya översiktsplan (ÖP) 
Tanken från Samhällsbyggnad är att bjuda in de kommunala råden till ett och 
samma möte för att ge information om samrådshandlingen för ÖP. Detta tar cirka 
en timme i anspråk. Ärendet tas upp på junimötet. 

7. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 8 februari godkänns och läggs till handlingarna. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Tore: PAL (patientansvariga läkare) på Sahlgrenska sjukhuset. Kort diskussion 
angående olika läkare och hur man framöver skulle kunna läsa journaler. 
Norge är ett bra exempel, enligt Tore. 

Hans-Inge Perssons bok och föredrag "Den inhumana vården" rekommenderas. 

Norra Vram nämndes kort. 

Karin: Reservering av tomter i Östra Karup? 

15.000 kr till pensionärsföreningarna: Christer redovisar siffror för 2017 från SPF 
och vill ta reda på mer i detalj vilka kostnader tex. PRO har haft (lokalkostnader 
mm). Även Anhörigföreningen kan vara av intresse. Lena och Lillemor kan höra av 
sig till Christer innan junimötet. Lokalen på Bjäredalen i Förslöv är gratis men där 
får inte alla i SPF plats samtidigt. Karin nämner Östra Karups körverksamhet i 
sammanhanget, "Glädjespridarna". 

Gunilla: Varför så höga insteg till bussarna? Svårlästa eller obefintliga tidtabeller. 
Förmåner för friska pensionärer nämndes kort. 

Karin: Utbud av aktiviteter för äldre verkar vara mycket bättre i Laholms kommun. 

Ann-Katrin: Angående utbud av aktiviteter för äldre så finns det en hel del att välja 
på, bland annat äldregympa. 

Stig: Bussarna - dags för politikerna att säga ja eller nej! 

Lena: Många i stort sett tomma bussar rullar dagligen utmed Ängelholmsvägen. 

Inger: Inbjudan till anhörigstödet i Båstads kommun. Bra samarbete. 
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Ingela: En del frågetecken kring Vårlidens gamla lokaler. Lena nämner att det finns 
möjligheter att ta del av aktiviteterna där. 

Stellan: Bassängen på Vårliden är nu ett minne blott. Tråkigt att kommunen inte 
längre ville driva badet. Några i rådet nämner att bassängen på Riviera fungerar 
bra vissa tider i veckan. 

9. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 14 juni kl. 10.00 i Ingrid-Marie, kommunhuset i Båstad. 

~ Henri~n 
Ordförande Sekreterare Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 
Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-03-01 – 2018-03-31 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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