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Datum: 2018-09-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 
2. Birgitte Dahlin utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 28 september 2018 kl. 10.00 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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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2018-09-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-09-17 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). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
b). Diskussion kring ekonomi med ekonomichefen 
 
c). DigiLitt.kom (Jessica kl. 14.00) 
 
d). Hur var sommaren 2018 - kort rapport 
 
e). Kort uppdatering avseende läget utifrån Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
      (Bilaga) 
 
f). Handlingsplan för en ekonomi i balans (Annika) 
 
g). Ny boendeform 
 
h). Föreläggande från Arbetsmiljöverket 
 
i). Lokaler inom Vård och omsorg 
 
j). Förslag till sammanträdesplan 2019 - Underlag till kommunfullmäktige (Bilaga) 
 
k). MAS och SAS informerar: 
- Lex Maria: Återkoppling från IVO 
- Lex Sarah: Anmälan till IVO    
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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2018-09-10  
Sandra Sturk 
 
HS-avtalet: ingenting har hänt sedan i våras. Vi har inlett dialog med Hälsostaden ang kommande samarbete där primärvården 
kommer sluta avtal med deras mobila vårdteam. Dock ligger ansvaret på att teckna avtal på primärvården. Innan de gjort detta kan vi 
inte starta. De som skrivs in i vårdformen som avses i HS-avtalet kommer skötas av dr+ssk från Mobila teamet tillsammans med 
kommunens HSL/SoL. Jag har försökt nå chefen för Hälsostadens mobila vårdteam Marie Bladh flera ggr innan sommaren samt nu i 
augusti - för att få återkoppling på några frågor vi hade samt hur vi går vidare. De meddelade vid senaste mötet att de gärna inleder 
samarbete med oss och vårdcentralerna men att de just då (i våras) stod inför bemanningsproblem. De förväntade sig tidigast kunna 
starta upp samarbete i slutet av hösten-19. Men hur tidsaspekten är nu vet jag inte tyvärr. Mobila vårdteamet ställer vissa krav på 
önskad kompetens hos kommunens ssk, allt från blodtransfusioner till antibiotika iv i hemmet. Vi är inte där idag men som MAS Jenny 
sa vid mötet så har vi en önskan om att nå dit. Det räckte för Hälsostaden att vi har en vision om att klara deras krav i framtiden, och 
tills dess åker alltid deras ssk med i "bilen" för att kunna assistera eller lära upp kommun-ssk tills vi har kompetensen själva. Vårt förslag 
på rutin ser ut som i våras och det som återstår är att vårdcentralerna ska sluta underavtal med Hälsostadens mobila team + att 
Hälsostaden återkopplar att vi kan köra igång. Därefter behöver kommunen och Hälsostaden komma överens om vissa detaljer i vårt 
avtal sinsemellan, eftersom Hälsostaden har olika samarbetsavtal med olika kommuner. När det är klart kan Hälsostaden komma hit och 
informera alla ssk om hur samarbetet kan se ut. Så jag tror inte vi kommer igång med inskrivningar i vårdformen förrän tidigast efter 
årskiftet. Jag upplever inget intresse från primärvården vad gäller HS-avtalet utan de ligger lågt och låter oss driva frågan själva trots 
att de redan i våras faktiskt skrev på ett avtal med oss (ej juridisk bindande dock).  
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne verkar också ligga lågt och jag har inte hört ngt nytt om HS-avtalet sedan någon gång i 
våras.  
 
Beslutsstöd enligt Visam-modellen är också ett led i HS-avtalet och alla ssk i kommunen gått utbildning i våras och jag förväntar mig att 
de använder beslutsstödet. De som har återkopplat tycker det känns tryggt med beslutsstödet och att det underlättar deras bedömning 
vid val av vårdnivå. Vårdcentralerna har vid våra lokala möten varit positiva till beslutsstödet men verkar dåligt insatta trots att det berör 
dem i högsta grad. Lars Stavenov på Region Skåne har varit informationsansvarig gentemot vårdcentralerna, ambulans, Falck och AKM 
om beslutsstöd/Visam men har meddelat mig att av olika skäl så har inte informationstillfällena prioriterats. De hoppas att vi i 
kommunerna "tvingar" ovanstående aktörer upp på banan genom att vi träget använder beslutsstödet och rapporterar enl SBAR. Men 
kommun-ssk är kanske inte så förändringsbenägna heller så jag tror det krävs att även Region Skåne tar sitt ansvar i denna fråga, så 
kan även våra kommun-ssk ha draghjälp från dem! Ex hade det varit bra om primärvårdsläkarna/ambulansen/etc efterfrågade utfallet 
av beslutsstödet, bad om att få rapporten enl SBAR etc för att få kommunens ssk mer benägna att använda det.  
 
SVU-processen/nya lagen: ingen kommun har fakturerats mellan feb-maj utan alla har legat under genomsnittet enl 
överenskommelsen om betalningsansvaret. Vad som oroar mig är att det är helt tyst ang överenskommelse för betalningsansvar ang 
psykiatrin! Det kommer kosta massvis för kommunerna om ingen överenskommelse nås. Jag har kontaktat kommunförbundet flera ggr 
och frågat hur det går med överenskommelse inom psykiatrin. Tydligen inleddes diskussioner redan i våras men de har ännu inte nått 
ngn ök - deras rekommendation till kommunerna är att vi från årskiftet får räkna även 3 dagar för psykiatripatienterna.  
 
Vi har inlett samverkan mellan IOF och VOO. Ett inledande möte mellan IOF och handläggarna VOO har genomförts i slutet av augusti. 
Vi har en konstig uppdelning mellan förvaltningarna som jag inte har sett i någon annan kommun. De flesta andra kommuner har vår 
motsvarighet till IOF med på tåget och de arbetar aktivt i Mina Planer redan. Men det finns alla möjligheter för gott samarbete mellan 
IOF och VOO hos oss, senaste mötet var jättebra. Men IOF uttrycker stora svårigheter att kunna ta emot hemgångar snabbare än idag 
då ett stort problem är bostadsbrist. De saknar även boendestödjare i sin verksamhet.  
 
Den nya lagen har inneburit att mkt mer tid läggs på administrativa uppgifter såsom It-stödet Mina Planer. Primärvården har blivit lite 
bättre på att fylla i kartläggningen och upplevelsen är att ev oro lagt sig lite kring "allt det nya". Dock är det många genvägar som tas, 
av alla huvudmän, och granskar man enskilda ärenden så är det ofta att de avviker från den gemensamma rutinen som 
kommunförbundet och Region Skåne arbetat fram. De flesta uppger dock att de har bättre koll på läget vid hemgångar. 
Vad som är ett återkommande problem är att slutenvården ofta glömmer uppdatera beräknat utskrivningsdatum eller att de inte flyttar 
fram utskrivningsklar vid ev försämring, detta kräver ofta påminnelse från kommunen. Öht är det många moment i planeringsprocessen 
som kräver att kommunen påminner slutenvården, vilket inte borde vara nödvändigt så här långt efter implementering.  
 
Generellt finns okunskap kring SIP bland alla huvudmän och ffa är det hur man dokumenterar denna som brister. Patientens delaktighet 
i SIP är ofta svag om man tittar på själva dokumentet. Tidigare skrev pat själv på en handskriven lapp i samband med SIP, idag går 
respektive huvudman in och godkänner SIP i IT-stödet Mina Planer.  
 
 
Sandra Sturk 
Leg. Sjuksköterska / Projektledare 
Båstad kommun, Vård & Omsorg 
sandra.sturk@bastad.se 
Direkt: 0431-77604 
Växel: 0431-770 00 
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>>> Emma Pihl 2018-09-05 14:22 >>> 
Hej! 
 
Den 13/9 är det ett politiskt sammanträde mellan Region Skåne och kommunerna i nordväst. Bland annat kommer man att diskutera 
HS-avtaletmen jag skulle tro att de även kommer att beröra den nya lagen kring utskrivningar. 
 
kan du ge en kortfattad lägesbild hur vi ligger till i Båstad? 
 
MVH 
Emma  
 
Emma Pihl 
Vård och omsorgschef 
Vård och omsorg 
emma.pihl@bastad.se 
Direkt: 0431-77039 
Växel: 0431-77000 
Webb: www.bastad.se 
Postadress: Båstad kommun,  
269 80 Båstad 
Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (2)

	
Datum:		2018‐09‐11	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Catharina	Elofsson	
Dnr: KS	000840/2018	–	900 
	
	

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 2019 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunfullmäktige	antar	föreslagen	sammanträdesplan	2019	för	kommunfullmäktige,	kom‐
munstyrelsen	och	samtliga	nämnder.		
	
 
Sammanfattning av ärendet	
Båstads	kommuns	politiska	organ	har	en	sammanträdesplan	för	varje	år.	Förslaget	för	2019	
innebär	förbättrad	beredning	och	en	tydligare	helhetssyn	för	både	politik	och	förvaltning.	En	
förutsättning	är	att	sammanträdesplanen	för	2019	beslutas	i	helhet	för	fullmäktige,	styrelse	
och	nämnder.		
	
Bakgrund	
I	Båstads	kommun	utgår	sammanträdesplaneringen	från	de	dagar	då	kommunfullmäktige	har	
sitt	möte.	Andra	politiska	organs	sammanträdestider	har	satts	så	att	deras	möten	inte	krockar	
med	fullmäktige	eller	annat	organs	möten.		
	
Aktuellt	
I	den	beredning	som	görs	inför	politiskt	beslut	finns	ett	behov	att	få	nämndernas	beslut	och	
förvaltningens	beredning	i	en	kedja	med	rimlig	beredningsgång.	Förevarande	förslag	innebär	
att	nämndernas	beredning	av	ärenden	som	ska	beslutas	i	fullmäktige	kan	passera	kommunsty‐
relsen	med	beredning	inför	styrelsens	möte.	Förvaltningen	hinner	då	bereda	nämndernas	
ärenden	till	kommunstyrelsen	utifrån	styrelsens	ansvar	och	uppdrag.		

	
	

Nämnd/Styrelse/Råd	 Jan.	 Feb.	 Mar.	 Apr.	 Maj	 Jun.	 Jul.	 Aug.	 Sep.	 Okt.	 Nov.	 Dec.	

Kommunfullmäktige		
(Onsdagar	kl.	18.30)	

23	 27	 20	 24	 22	 19	 ‐‐	 ‐‐	 18	 23	 20	 18	

Kommunstyrelsen	
(Onsdagar	kl.	10.00)	

9	 13	 6	 10	 8	 5	 ‐‐	 ‐‐	 4	 9	 6	 4	

Kommunstyrelsens	AU	
(Tisdagar	kl.	09.00)	

29	 19	 26	 23	 21	 ‐‐	 ‐‐	 20	 24	 22	 19	 17	

Vård‐	och	omsorgs‐
nämnden	
(Onsdagar	kl.	09.00)	

23	 14	
Tors	

20	 17	 15	 ‐‐	 ‐‐	 14	 18	
	

16	 13	 11	

Utbildningsnämnden	
(Tisdagar	kl.	13.00)	

22	 12	 19	 16	 14	 ‐‐	 ‐‐	 13	 17	 15	 12	 10	

Utbildningsnämndens	
AU	
(Tisdagar	kl.	08.00)	

22	 12	 19	 16	 14	 11	 ‐‐	 13	 17	 15	 12	 10	

Myndighetsnämnden	
(Tisdagar	kl.	13.00)	

15	 5	 12	 9	 6	 ‐‐	 ‐‐	 6	 10	 8	 5	 3	

2018-09-17 

Dnr: VN 000157/2017-900
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2 (2)

	

	
	
Konsekvenser av beslut	
	
Samhälle	
De	ärenden	som	kommunfullmäktige	beslutar	om	är	ärenden	av	principiell	beskaffenhet	eller		
annars	av	större	vikt	för	kommunen.	I	beredningen	av	ärenden,	ska	en	nämnds	yttrande	
inhämtas,	om	ärendet	påverekar	nämndens	verksamhet.	Samtliga	ärenden	som	ska	beslutas	av	
fullmäktige	ska	beredas	av	kommunstyrelsen	innan	det	kommer	till	fullmäktige	(finns	några	få	
undantag,	bl.a.	personval).	Förevarande	förslag	till	sammanträdesplan	för	2019	tar	hänsyn	till	
att	ärenden	från	nämnd	hinner	beredas	av	förvaltningen	inför	styrelsens	möte.	Med	
föreliggande	beredningsstruktur	ges	politiken	ett	bättre	underlag	inför	beslutsfattandet.	
	
Verksamhet	
Förvaltningen	ansvarar	för	att	bereda	ärenden	till	de	politiska	organen.	För	att	hinna	bereda	
ärenden	från	nämnderna	till	styrelsen	behöver	förvaltningen	rimlig	tid	för	detta.	I	förevarande	
förslag	införs	en	sådan	tid	och	även	möjlighet	för	kommunens	ledningsgrupp	att	bereda	
ärendet	ur	ett	helhetsperspektiv.	
 
 
Ekonomi	
Samtliga	ärenden	till	politiken	som	innebär	någon	ekonomisk	påverkan	ska	ha	ekonmiska	
beredning	med	konsekvenser	i	tjänsteskrivelsen.	Kommunstyrelsen	har	att	bereda	kommunen	
ur	ett	helhetsperspektiv	avseende	ekonomi.		
		
	
	
Kommunkontoret	
Catharina	Elofsson,	Kanslichef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kansli,	kommundirektör,	ledningsgrupp,		
	
Samråd har skett med:	
Ledningsgruppen	
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2018-06-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000156/2017 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en ekonomisk 
redogörelse vid varje sammanträde. 
 
Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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BUDGET 
2018, tkr 
(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

Beställare 
Hemvårds peng -54 187 

Boendepeng -62 079 

Resultatenheter 
Hemvård 0 

Vård- och omsorgsboende 0 

Ram 
Centralt -8 490 

Myndig hetsen heten -5 158 

Stöd och Omsorg -40 556 

Hälso- och sjukvård -31 816 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -29 861 

TOTAL VÅRD & OMSORG -232 147 
Löneökningar (maj-aug), ca 1,5 mkr, ingen budget lagd än. 

Periodens awikelse 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 
Jan -Augusti 18 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

4102 

-738 

-2 560 

-3 886 

1 079 

-57 

-5 151 

-908 

224 

-7 896 
~ 

1500 

-6 3961 

PROGNOS, tkr 
(årsavvikelse mot 

budget) 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

5 700 

-800 

-1 310 

-2 940 

2100 

-90 

-6 995 

-80 

620 

-3 795 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- OCh omsorgsnämnden 

~J~o.~~}.}~ .. 
1:.:.0..1..1: .. :: .. 7..0. .. 2 ..... 
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PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: ~3.8 mkr 

Beställaren 
Under året har trenden fortsatt från 2017 med lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Prognosen för hemvårdstimmarna visa 138 000 timmar jämfört med budget 142 750 timmar. Detta ger 
ett prognostiserat överskott om 2,4 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget 
med 200 tkr. Hemvårdspengen prognostiserar totalt ett överskott om 5, 7 mkr rörande tillskottet i budget 
2018 för kringtid {+3,7 mkr) med avdrag för planerade utbildningar {-0,6 mkr). Vidare fördelning av 
tillskottet är under utredning. 

Beläggningen för vårdboende låg under perioden på 99 procent, i jämförelse med budget om 100 
procent. Köp av boendedygn prognostiserar ett underskott om 0,8 mkr. Underskottet innefattar 
kostnaden för ett antal externa korttidsplatser, sammantaget med den positiva effekten av en lägre 
beläggning än budgeterat. För korttidsvård i intern regi är 14 platser budgeterade och under året har det 
genomsnittligt belagts 13 platser. 

Resultatenheter & ram 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till -8, 7 mkr. Under våren har såväl 
säsongsinfluensa som vinterkräksjuka drabbat vård- och omsorgstagare och medarbetare hårt. Detta 
har lett till att extra bemanning krävts för att kunna ta hand om insjuknade vård och omsorgstagare 
samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetare varit mycket hög. Detta har genererat höga kostnader 
för avseende medarbetare. Det krävs många semestervikarier inom vård och omsorg och detta innebär 
resursåtgång avseende introduktioner, vilket är en del av resultatenheternas underskott. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 1,3 mkr. Dock ska medel omföras från 
beställaren avseende kringtid så snart den utredningen fastställt en nivå. Inom verksamheten pågår 
konsolidering av områden för att ytterligare effektivisera. Ett arbete som visar resultat med några 
månaders fördröjning. Sommargästerna har i år varit färre än förgående år. 

Utförare inom vårdboende prognostiserar ett underskott om 2,9 mkr, som delvis beror på förändringen 
till ett renodlat somatikboende på Bjärehemmet. Detta underskott aviserades vid det politiska beslutet 
2016. En annan bidragande faktor till underskottet är att det varit mycket sjukfrånvaro som medfört 
övertid under våren. I takt med att vårdbehoven i befolkningen blir allt mer komplexa krävs en högre 
bemanning. Inom särskilde boende har bemanningen ökats för att säkra god omvårdnad och kvalitet. 

Centralt prognostiseras om 2, 1 mkr, överskottet innefattar en extra gruppboendeplats, bemanning på 
gruppboende, samt kompetenshöjning för boendestöd. 

Under perioden har vård och omsorgsboendena haft en beläggning på 99 procent. Detta beror bland 
annat på att ett flertal lägenheter har krävt mer eller mindre omfattande renovering som i sin tur 

genererar ett inkomstbortfall för utföraren. 

Inom stöd och omsorg har verksamheten inom en del utökats och budgetramen har inte gjorts 
detsamma. Det ger ett prognostiserat underskott om drygt 7 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. Sjuksköterskorna är en 
utbildningsresurs för hela vård och omsorg och de bedriver mycket internutbildning till 
omvårdnadspersonal. Det medför en högre ekonomisk belastning då medel för detta inte finns avsatt i 
budget. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar ett överskott om ca 0,6 mkr, främst beroende på 
att demensteamet inte startats upp fullt ut ännu. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 

Datum: 2018-09-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000059/2018-700 
 

 
Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 för vård- och omsorgnämnden 

 
Förslag till beslut: 
 

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

2. Verksamhetsberättelsen tertial 2 2018 delges kommunfullmäktige. 
 
 
Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för årets 
första åtta månader.  
 
Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
3,8 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 
 
 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

VN- VÅRD OCH OMSORG -86 471 -115 881 -124 576 -8 695 

Centralt -4 201 -8 490 -6 390 2 100 

Myndighetsenhet -3 475 -5 158 -5 248 -90 

Stöd och omsorg -31 926 -40 556 -47 551 -6 995 

Hälso- och sjukvård -21 898 -31 816 -31 896 -80 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -19 480 -29 861 -29 241 620 

Summa -80 980 -115 881 -120 326 -4 445 

Resultatenheter     

Hemvård -2 095 0 -1 310 -1 310 

Vård- och omsorgsboende -3 396 0 -2 940 -2 940 

Summa -5 491 0 -4 250 -4 250 

     

INVESTERING -962 -3 294 -3 294 0 

 

Hänt i verksamheten 
Den positiva effekten av fasta scheman syns fort-

farande i verksamheten och har förenklat som-

marplaneringen.  

Under våren tillträdde två av tre avdelningsche-

fer och redan under sen vår och sommar syns ef-

fekter genom ett mer närvarande ledarskap och 

större fokus på kvalitetsutveckling i verksamhet-

en.  

Arbetet avseende Handlingsplan för en ekonomi i 

balans och styrkorten fortsätter på alla nivåer i 

verksamheten, allt ifrån arbetsplatsträffar till 

nämndsmöte. Ytterligare processer har kartlagts, 

implementerats och gett effekter för vård och 

omsorgstagarna i kommunen. 

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde , Lag om sam-

verkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i kraft. Lagen innebär att kommunens 

ansvar att ta hem invånarna från slutenvården 

har skärpts från fem arbetsdagar till tre kalen-

derdagar.  Kommunen har under årets första åtta 

månader väl mött dessa nya krav och det har inte 

fallit ut något betalningsansvar för de första sex 

månaderna som redovisats från Region Skåne. 

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, smittorisker. Även demensutbildning 

för vård och omsorgsmedarbetare samt studie-

cirkel inom palliativ vård har genomförts i kvali-

tetshöjande syfte. Detta finns ej fullt ut budgete-

rat i vilket ger ett underskott för utförarna. 

Samtliga enhetschefer har deltagit i ett arbete 

tillsammans med kommunens upphandlade före-

tagshälsovård kring att minska sjukskrivningarna 

i verksamheten. Detta har varit värdefullt utifrån 

att höja kompetens men på grund av influensor 

under årets första månader att sjukskrivningsta-

len inte minskat under året jämfört med föregå-

ende år. 

Under årets första åtta månader har mycket ar-

betstid gått åt till Trygghetslarmen. Dels har det 

varit problem med täckningen i samband med te-

lefonoperatörsbyte, dels har det skett en digitali-

sering och slutligen har det funnits problem med 

den teknik som finns i kommunen inom området.  

Då det inte finns ekonomisk buffert för detta är 

nerlagd arbetstid en del i verksamhetens samlade 

underskott. 

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. 
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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. 

Det krävs många semestervikarier inom vård och 

omsorg och detta innebär resursåtgång avseende 

introduktioner. Verksamheten har planerat för 

två dagars teoretisk och praktisk introduktions-

utbildning samt minst tre dagars bredvidgång för 

att säkra kvaliteten för kommunens vård- och 

omsorgstagare. Inte heller detta finns i budgeten 

och ger ett ekonomiskt underskott i verksamhet-

en men är helt nödvändig för kvalitet och säker-

het. 

För vård och omsorgstagarna var sommarens 

varma månader en utmaning. Verksamheten ar-

betade strukturerat med att underlätta genom 

kalla drycker, glass, air conditioning där det var 

möjligt samt anpassa beviljade insatser till vad 

som var möjligt att genomföra.  

Stöd och omsorg 

Under årets första månader har Daglig verksam-

het utökat sin verksamhet vid Bjäredalen med yt-

terligare 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 då det har tillkommit kontor. 

Under en sommarvecka ordnades ett sommarlä-

ger för barn, ungdomar och vuxna inom stöd och 

omsorg vilket föll väl ut. Det var möjligt att delta 

både under hela veckan men också under delar 

av veckan.  

Inom samtliga boende har det varit nödvändigt 

med personalförstärkningar under en tid på 

grund av försämrat mående hos vård och om-

sorgstagare. Detta utvärderas kontinuerligt och 

så snart det är möjligt kommer denna utökade 

bemanning att minska igen. I den Handlingsplan 

som förvaltningen har i uppdrag att genomföra 

för en ekonomi i balans finns ett uppdrag om att 

se över bemanningen i boendena och detta kom-

mer att redovisas under hösten. 

Inför hösten har ytterligare barn/ungdomar med 

funktionsnedsättning beviljats utbildning vid 

gymnasiesärskola på annan ort. Detta medför att 

vård och omsorg har beviljat bostad med särskild 

service för barn enligt LSS till dessa elever.  

Vård och omsorg 

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. 

Som en del i Handlingsplan för en ekonomi i ba-

lans mättes under två vårveckor tid för olika in-

satser i syfte att nå ett rätt värde avseende kring-

tid. I takt med att antalet vård och omsorgstagare 

förändras krävs en justering av schema för med-

arbetarna och verksamheten arbetar kontinuer-

ligt med att justera hemvårdsområden för att nå 

största effektivitet. 

 

 

Hälso- och sjukvård, korttid, mottagningsteam 

samt myndighet 

Korttidsvården har under året utnyttjats väl och 

haft en hög beläggning. Beläggningen har varit 

högre än föregående år, där en konsekvens kan 

vara den nya lagstiftningen kring samverkan vid 

utskrivning från slutenvård till kommunal verk-

samhet. Platserna på kortvården har belagts i ge-

nomsnitt med 13 platser. Behovet av externa 

platser var högre i början på året men minskat ef-

ter hand med få externa platser under sommaren.  

För biståndshandläggarna har en ny geografisk 

indelning med syfte att få en jämnare ärendeför-

delning mellan handläggarna inom äldreområdet 

gjorts. När det gäller handläggningen inom LSS 

15



Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2018-08-31 

 

och socialpsykiatri så kan konstateras en fortsatt 

hög arbetsbelastning. 

Under året ses en effektivare hjälpmedelshante-

ring, med en mindre buffert av hjälpmedel än ti-

digare. Uppföljningen av hjälpmedelsprocessen 

har också medfört fördelar som tydligare flöden i 

arbetet samt en ökad medvetenhet i samband 

med beställningar.  

Sjuksköterskorna är en utbildningsresurs för hela 

vård och omsorg. Det medför en högre ekono-

misk belastning då medel för detta inte finns av-

satt i budget. Under sommaren har enheten an-

ställt två HSL-undersköterskor för att avlasta 

sjuksköterskorna i hälso- och sjukvårdsarbetet i 

de delar som kan delegeras. Detta har varit 

mycket positivt och även gett undersköterskor 

möjlighet att ytterligare utvecklas i sitt arbete.  

Ekonomi 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse 

uppgår till 8,7 mkr.  

Inom stöd och omsorg har verksamheten inom en 

del utökats och ger en prognostiserad avvikelse 

om drygt -7 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. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg progno-

stiserar en positiv avvikelse om ca 0,6 mkr tkr, 

främst beroende på att demensteamet inte star-

tats upp fullt ut ännu.  

Resultatenheter 

Hemvårdens utförare prognostiserar en negativ 

avvikelse om -1,3 mkr. Dock ska medel omföras 

från beställaren avseende kringtid så snart den 

utredningen fastställt en nivå. 

Utförare inom vårdboende prognostiserar en ne-

gativ avvikelse om -2,9 mkr, som delvis beror på 

förändringen till ett renodlat somatikboende på 

Bjärehemmet. Denna avvikelse aviserades vid det 

politiska beslutet 2016. En annan bidragande fak-

tor till avvikelsen är att bemanningen förstärkts 

samt att det varit mycket sjukfrånvaro som med-

fört övertid under våren.  

Under perioden har vård och omsorgsboendena 

haft en beläggning på 99 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  

avvikelse 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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Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

2018 

Hemvårdspeng -32 024 -54 187 -48 487 5 700 

Boendepeng -42 127 -62 079 -62 879 -800 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 

Under årets första månader har trenden fortsatt 

från 2017 med lägre behov av hemvårdstimmar 

än budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 138 

000 timmar jämfört med budgeterade 142 750 

timmar. Mottagningsteamets insatser bidrar till 

sänkta hemvårdstimmar 2018 då deras insatser 

inte inkluderas i systemet för hemvårdspeng, 

mottagningsteamet är ramfinansierat.   

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 99 procent. 

Det har under årets åtta 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 +5,7 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 en positiv avvikelse på beställarsi-

dan.  

 

 

Diagram: Hemvårdspeng – Köp av timmar månadsvis 
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Boendepeng 

Köp av boendedygn prognostiserar en negativ 

avvikelse om -0,8 mkr. Underskottet beror på köp 

av korttidsplatser. För korttidsvård i intern regi 

är 14 platser budgeterade och under året har det 

genomsnittligt belagts 13 platser. Det har inte 

varit möjligt att ha full beläggning inom ramen 

för egen regi. 

Åtgärder/konsekvenser vid  

avvikelse 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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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl  

Dnr: VN 000111/2018-905 

 
Underlag till nämndsplan 2019 för kommunstyrelsen avseende  
Vård och omsorg 

 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan. 
 
Bakgrund 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition 
återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksam-
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan avgöras huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för 
medborgare och kunder.  
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019 och plan 2020-2023 och 
därför utgår vård- och omsorgsnämnden från tilldelad ekonomisk ram för 2018 vid 
framtagande av nämndsplanen. 
 
Aktuellt 
2019 års sammanställda förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen från Vård och omsorg 
har utarbetats för att stötta måluppfyllelsen i kommunens nämndsmål. 
 
 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2019 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgrupp för kommunen 
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1 (3) 

Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018
     

Prognos      

Beskrivning av insatser för att nå målet 

 

Båstads kommun bedriver en vård och omsorg med god kvalitet. Verksamheten arbetar med stän-
diga förbättringar, utifrån förbättringsförslag som ges från vård och omsorgstagare, väcks av förtro-
endevalda, växer fram ur verksamheten samt resultat av nationella mätningar.  

Båstads kommuns har demografiska utmaningar med fler äldre och fler äldre-äldre. Befolkningen i 
Båstads kommun är förhållandevis frisk vilket innebär ett något lägre vårdbehov än genomsnittet i 
Sverige. En framgångsfaktor är att arbeta för fortsatt friska äldre och äldre-äldre då demografin i 
kommunen, med samma behov som idag, kommer att innebära ökat behov av insatser på grund av 
att antalet äldre och äldre-äldre ökar.  

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera medarbe-
tare med rätt kompetens och bedriva vård och omsorg med hög kvalitet.  

I Öppna jämförelser för 2017 har Båstads kommuns placering i Sverige sjunkit något men är bland 
den tredjedel av Sveriges kommuner med bäst resultat. Kommunens placering för 2017 handlar inte 
om att kvaliteten i Båstad blivit sämre utan att andra kommuner i Sverige förbättrat sig än mer än vi. 

 

 

 

 

 

 

 Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård och omsorgsyrket. 

 Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och verk-
samhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

 

116 117 74 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa skolkommun 

52  92 

 

20



 

 

2 (3) 

 

 

 Vård och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 

 Utveckla arbetet för att nå en säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelshante-
ring. 

 Utveckla boendemiljö inom särskilt boende avseende lägenheter, gemensamhets-
ytor och yttre miljö. 

 Samverka med Region Skåne, Familjen Helsingborg  och vårdcentralerna i kommu-
nen. 

 Vård och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för 
planerade insatser. 

 Vård och omsorgstagaren ska uppleva kontakten med kommunens medarbetare 
som en naturlig del i vardagen. Fortsatt utveckling av ett gott bemötande. 

 Kompetensutveckling av medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
vårdkrav. 

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

 Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovat-
ioner. Digitalisera för att möta morgondagens behov. 

 Vård och omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats. 

 Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att identifiera förbättringsområde för 
vård- och omsorgstagaren. 

 Systematiskt arbeta med att minska risken för fall bland vård- och omsorgstagare 
samt invånare. 

 

 

 

 Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med närings-
liv/företag och universitet och högskolor. 

 

 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom Vård och omsorg 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 50 bästa näringslivskommunen  

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa miljökommunen 
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 Införa ruttoptimering i hemvården. 

 Använda miljöbilar. 

 Använda miljövänliga produkter  

 Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

 

 

 

 Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 
lokaler i samverkan med näringsliv, föreningar och frivilliga.  

 Fortsatt digitalisering för ökad trygghet 

   

 

 Tillvarata vård och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för aktiviteter 
individuellt och i grupp i samverkan med frivilliga och föreningar. 

 Verka för främjande av konst vid vård och omsorgsboende samt i gemensamhets-
lokaler 

 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom trygghet och hälsa

Verksamhet Vård och omsorg Insats Kulturupplevelser året runt 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-08-30 Till:  Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000138/2015-200 

 

Stöd i att omsätta lokalförsörjningsplanen till verkställighet 
 
Förslag till beslut: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär kommunens stöd i att omsätta  
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 till verkställighet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har arbetat fram en lokalförsörjningplan som beskriver verksamhetens  
behov av lokaler. Dock ska även vård- och omsorgsverksamheten ingå i den samlade bilden  
av lokalbehov i kommunen och verksamheten har svårt att utan kommunens samlade resurser 
omsätta detta till verkställighet. Vård- och omsorgsnämnden begär nu kommunens stöd i detta 
arbete. 
 
Aktuellt 
I lokalförsörjningsplanen beskrivs verksamhetens framtida behov av lokaler för såväl vård- 
och omsorgsboende som lokaler för administrativ verksamhet. Verksamheten hyr idag lokaler 
av Båstadhem, kommunen och privat hyresvärd. För att omsätta lokalförsörjningplanen till 
verkställighet behöver vård och omsorg ingå i den samlade bilden för kommunen och vård-  
och omsorgsnämnden begär nu stöd i detta. 
 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 
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llI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 7av12 

VN § 135 Dnr VN 000138/2015 - 200 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 
att göra en utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de 
kommande fem åren vad det gäller vård- och omsorgsboende, för personal 
och andra aktiviteter. Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det 
totala lokalbehovet från 2018-2025 i en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 
2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M), Olle Larsson (L) 
och Ingrid Edgarsdotter (KO): Bifall med följande tillägg: Lokalförsörjnings
planen ska följas upp och revideras vartannat år med start år 2020. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplanen ska följas upp och revideras vartannat år 
med start år 2020. 

3. Lokalförsörjningsplanen delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000138/2015-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 att göra en 
utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de kommande fem åren vad det gäller 
vård- och omsorgsboende, för personal och andra aktiviteter. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det totala lokalbehovet från 2018 - 2025 i en 
långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Samhälle 
Ta hänsyn till den demografi som är i Båstads kommun. Omvärldbevaka vad som händer inom 
vård och omsorg och ta nytta detta i egna kommunen. 

Verksamhet 
Samarbete ska finnas med olika verksamheter inom kommunen för att kunna planera för_ 
framtiden, till exempel lämplig mark för nybyggnad av vård- och omsorgs boende, lämpliga 
lokaler för vård och omsorgs verksamheter. 

Ekonomi 
Behovet för att bygga fler vård- och omsorgs boende måste finnas med i kommunens 
ekonomiska beräkningar för framtiden. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 
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ÄLDREOMSORG 
Vården och omsorgen för äldre kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och effektiviseras. 
Gränserna för vilken vård som kan ges hemma i stället för på sjukhus förflyttas ständigt. Med ny 
teknik och med rätt stöd och utbildning kan enskilda i större utsträckning sköta sin behandling 
själva. Även om vi med all säkerhet kan säga att teknik och metoder i äldreomsorgen och hälso
och sjukvården kommer att fortsätta att utvecklas och effektiviseras är det svårt att uppskatta 
hur stor betydelse dessa kan förväntas få för äldreomsorgens övergripande strukturer fram till 
2025. Att våga utmana och tänka utanför den egna organisationen för att tillgodose äldres behov 
av vård och omsorg blir allt viktigare. 

Särskilt boende för äldre 
Nuläge 
Personer som genom en beviljad biståndsansökan flyttar in på ett vård och omsorgs boende har 
ett vårdbehov som är så omfattande att behovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte 
längre kan tillgodoses i ett ordinärt boende. Medelåldern för de som idag bor i vård och om
sorgsboende är 87,2 i Båstads kommun och 86,1 i riket I genomsnitt bor den enskilde 619 dagar 
i vård och omsorgsboende i kommunen, i riket 739 dagar. Kommunen har ansvaret för hemsjuk
vård i särskilda boende upp till läkarnivå. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
finns dels boende med inriktning mot somatiska sjukdomar samt inriktning mot kognitiv ned
sättning. 

Båstad 
I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket gav 46 nyrenoverade lägenheter. 
Boendet är fördelat på sex avdelningar, fyra med åtta lägenheter och två med sju lägenheter. Fyra 
avdelningar har inriktning kognitiv nedsättning (31 lägenheter) och två har somatisk inriktning 
(15 lägenheter). 
Varje lägenhet har ett rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en ge
mensam matsal och vardagsrum. I samband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för 
att öka trivslen för de boende. Standarden på fastigheten är modern och är brukligt i många år 
till. Ej närhet till kommersiell och offentlig service. Busskommunikation är bra men en liten bit 
att gå från hållplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

Östra Karup 
Åsliden är ett vård- och omsorgs boende med 35 lägenheter fördelat på tre avdelningar, 12 lä
genheter på två avdelningar och 11 lägenheter på en avdelning. Varje lägenhet har ett rum med 
trinett samt en egen dusch och toalett. Varje enhet har en gemensam matsal och vardagsrum. 
Åslidens vård och omsorgsboende har somatisk inriktning. 
Här finns trädgård med flera uteplatser att njuta natur och friskluft i. 

Standarden på boendet är modernt då det 2010 byggdes till med 24 lägenheter och är brukligt i 
många år till. Ej direkt närhet till service. Busskommunikation finns men en bit att gå till boendet 
från busshållsplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 
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Grevie 
Almgården är ett vård och omsorgs boende med inriktning för personer med kognitiv nedsätt
ning med 24 lägenheter fördelat på tre avdelningar. Nio lägenheter på en avdelning, åtta lägen
heter på en avdelning och sju lägenheter på en avdelning. Almgården är beläget i Grevie kyrkby 
och har en underbar utsikt över böljande fält, havet och åsen. 
Det finns en stor härlig trädgård där man lätt kan ta sig ut och njuta av årstidernas skiftningar. 
Varje lägenhet har ett rum med dusch och toalett, de flesta lägenheterna har också en trinett. 

Standarden är lite lägre och det är dålig överblickbarhet på boendet. Det har varit diskussion att 
bygga ut men efter undersökning har man kommit fram till att det inte är att rekommendera på 
grund av dess skick Kommunen äger inte intilliggande mark 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns i närheten av boendet. 

Intill Almgården ligger Lyans dagverksamhet som är en behovs bedömd insats för personer med 
kognitiv nedsättning. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem 

Förs löv 
Ängagårdens vård- och omsorgs boende ligger mitt i centrala Förslöv me9. närhet till apotek, 
matbutiker, bank med mera. De nio lägenheterna är belägna på andra våningen och omfattar ett 
rum med trinett samt dusch och toalett. Boendet har gemensam matsal och vardagsrum samt 
stor balkong i söderläge. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås Ängagården avvecklas som vård- och omsorgs bo
ende men kan utredas för att inrymma annan lämplig verksamhet inom Vård och omsorg. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

( 

( 

Västra Karup ( 
3-4:ans vård och omsorgs boende på Bjärehemmet har nio lägenheter. Alla nio lägenheterna har 
ett rum och trinett samt dusch och toalett. I den ljusa gemensamma matsalen finns det också 
möjlighet till att umgås och ha social samvaro. Det finns också möjlighet till att sitta ute då vädret 
tillåter på boendets altan. 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås 3-4.ans vård- och omsorgsboende avvecklas. 

Vård och omsorg hyr av privat fastighetsägare. 

Framtid 
Befolkningen i Båstad blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivsläng
den ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 
40-talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och tillgänglig
het att öka. 

( 
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Prognosen för antalet platser på särskilt boende för äldre (SÄBO) beror på dels befolkningspro
gnosen, men även hur välutvecklat stöd som kan ges i det ordinära boendet. Idag bor ca 3 % av 
de över 65 år i Båstads kommun på ett särskilt boende, motsvarande siffra nationellt är ca 5 % 
enligt statisk från Socialstyrelsen. 

Idag finns det 123 SÄBO platser i Båstads kommun. Med kommunens demografi ges en prognos 
för de kommande åren, baserat på att 3 % av befolkningen över 65 år är i behov utav SÄBO, en
ligt nedan: 

2019:125 
2020:130 
2025:164 

För närvarande pågår ett planeringsarbete för uppförande av nytt vård- och omsorgs boende i 
Förslöv, beräkningen är att det ska stå klart vid årsskiftet 2019-2020. Detta boende omfattar 48 
lägenheter, främst inriktat mot somatisk men med förberedelse för att kunna bedriva verksam
het för kognitivt nedsatta personer. I samband med att byggnationen i Förslöv står färdig, plane
ras för stängning av såväl Bjärehemmet som Ängagården vilket innebär att det nya boendet i 
Förslöv ger ett totalt tillskott på 30 platser. 

Störst svårighet att klara skälig levnadsnivå i ordinärt boende är för personer med kognitiv ned
sättning. Antalet personer som utvecklar en kognitiv nedsättning ökar, i takt med att Sveriges 
befolkning lever allt längre. När det nya boendet i Förslöv står klart kan en omstrukturering på 
Skogsliden ge ett boende med inriktning enbart för personer med kognitiv nedsättning då avdel
ningarnas storlek vore optimalt boende för personer med dessa behov. 
Nyetablering av ett nytt boende är en lång process, från planering till att boendet står klart för 
inflyttning. Behov av att planera för ett nytt boende för personer med kognitiv nedsättning finns 
och måste påbörjas för projektering inom det snaraste för att stå klart omkring 2025. 

Korttidsboende 
Korttidsboende används under kortare tid då behovet ej kan tillgodoses i det ordinära boendet, 
till exempel i väntan på vidareutredning av vård- och omsorgsbehov. Vistelsen på kottidsboende 
ska vara av rehabiliterande karaktär och målet är alltid att återgå till ordinärt boende. Korttids
boendet i Båstads kommun används också som växelvård och avlastningsplats för att avlasta 
närstående i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
På Skogsliden finns idag åtta rum med totalt 14 platser för korttidsvård. Lokalerna befinner sig 
på två plan vilket inte är det optimala för denna typ av verksamhet samt att det är resursdri
vande. 
Mottagningsteamet finns för att möjliggöra en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och har ett 
rehabiliterande uppdrag. Insatserna startar direkt vid hemgången, de utgår idag från Skogsliden. 
Målet med mottagningsteamet är att invånaren ska känna sig trygg med de insatserna kommu
nen bidrar med och nå målet att komma hem direkt utan att gå via korttidsvården. 

Framtid 
I samband med att Ängagården avvecklas som vård- och omsorgsboende bör dessa lokaler ut
värderas för att eventuellt kunna användas till korttidsboende. Läget är positivt då det är i direkt 
anslutning till en vårdcentral samt lätt att ta sig till med goda kommunikationer. Det blir också en 
närhet till det nya boendet i Förslöv. 

En till två Växelvårdsplats/avlastningsplats skulle kunna inrymmas på varje vård- och omsorgs
boende vilket underlättar och blir mer naturligt då det bli aktuellt med eventuellt permanent 
vård- och detta bygger dock på en god tillgång på vård- och omsorgsplatser. 
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STÖD OCH OMSORG 
I grunden handlar LSS om att alla ska kunna leva ett gott liv som möjligt, i delaktighet och i jäm
likhet. Här måste man tänka nytt och släppa in tekniken och ta vara på digitaliseringens möjlig
heter för att utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för sällskap 
och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppbo
staden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring ge
mensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna täcka alla 
behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lägen
heter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktionshind
rade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fri
tidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 

Nuläge 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det är 
endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Båstads 
kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats 'enligt LSS och 
motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. 

Båstad 
Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad med 
närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har inte 
riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 

Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Under 2016 startades Ängen som trapphus boende och ersatte Tolvans verksamhet som var lä
genheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och kom
munikationer. 

Vård och omsorg hyr fastigheterna av Båstad Hem. 

Förslöv 
Myllefallet består av fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. Myllefallet 
är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av Båstad Hem 

Framtid 
I nuläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS i Båstads kommun. Inom en femårsperiod finns 
det flera personer som är skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med sär
skild service för vuxna, LSS. Försäkringskassan har också antagit ett hårdare regelverk för möj
ligheten till personlig assistans vilket tenderar att falla tillbaka på kommunerna. 
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Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende, LSS. 
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i dags
läget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid. 

Kommunen bör sannolikt ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. 
Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så "normala" former som möjligt. 

Utredning pågår om det är möjligt att bygga ut Aromagården och/ eller Myllefallet med en lägen
het. En kostnadsberäkning ska tas fram av Båstad Hem inför beslut. 

Korttidstillsyn 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett 
fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själva då föräldrarna arbe
tar eller studerar. LSS ger därför barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn 
utanför egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. 
Korttidstillsynen ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning. 
För vissa barn kan det vara bäst att med anpassat stöd gå i skolans ordinarie fritidsverksamhet, 
för andra barn är det bäst att ingå i en grupp med andra barn med funktionsnedsättningar där 
det finns anpassade hjälpmedel och personal med särskild utbildning och kompetens. 

Nuläge 
Korttidstillsyn finns inte i Båstads kommun utan det köps fyra platser från Ängelholms kommun. 
Detta har fungerat väl eftersom även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Allt 
mer integrerade lösningar i skolan i Båstads kommun för denna målgrupp ses och lösningen med 
kortidstillsyn i Ängelholm är mindre lämplig för dessa. 

Framtid 
För kommunens LSS verksamhet skulle det vara gynnsamt i samverkan med skolan arbeta för 
utveckling att ha korttidstillsyn i Båstad, vilket medför att fler personer som är behov av särskilt 
stöd kan välja att bo kvar i Båstads kommun efter avslutad skolgång. 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse utanför egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i 
stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera da
gar. Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte 
och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
Korttidsvistelse finns inte i Båstads kommun utan det köps en helårsplats från Ängelholms 
kommun. Detta har fungerat väl då även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. 

Framtid 
Mer av integrerade lösningar i skolan för denna målgrupp, kommer förvaltningen att utreda för 
och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi. Kopplingen mellan korttidsvistelse och 
särskoleverksamheten är dock inte lika stor som när det gäller korttidstillsynen. 
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Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen enligt 1 § 1-2 LSS. 
Att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har stor betydelse för att 
överbygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper och skapa ett samhälle där alla människor 
kan vara delaktiga. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det övergri
pande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. 

Nuläge 
Daglig verksamhet har sin verksamhet centralt i Båstad. Det är ca 22 personer som är aktiva där i 
nuläget. En liten grupp från Daglig verksamhet har idag cafe verksamhet på Bjäredalen fyra till 
fem dagar i veckan. 

Framtid 
I och med att samhället förändras så ändras också möjligheterna till att utveckla den enskildes 
möjligheter till en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhets etablering på Bjäredalen ger 
också verksamheten att arbeta för att hitta fler meningsfulla arbetsuppgifter i huset. 
Hitta en lämplig lokal för att utveckla och öppna en affärsverksamhet där det kan finnas loppis, 
tillverkning och försäljning vilket också kan vara en plats för enklare arbetsplatsträning av med
arbetare i Båstads kommun. Även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och integrationen 
där syftet är att utveckla den enskildes möjligheter till ett meningsfullt arbete bör utvecklas. 

Socialpsykiatrin 
Socialtjänstens insatser ska bidra till att förbättra situationen för vuxna med psykisk funktions
nedsättning och öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. 

Nuläge 
I dagsläget ser vi en ökning av insatser till personer med psykisk ohälsa. Cafä Solhörnan startade 
upp sin verksamhet i en lokal vid Strandängsskolan CA-huset) under våren 2016 med två dagar i 
veckan, verksamheten har fallit väl ut och under 2017 utökades med att öppna ytterligare en dag 
i veckan. Vård och omsorg har påbörjat ett samarbete med IOF och Fontänhuset för att hitta olika 
vägar in samt se möjligheter att samverka kring den enskilde. 

Båstads kommun köper fyra platser av privata utförare. 

Framtid 
I Socialtjänstlagens 7 § står att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy
kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam
hällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för 
dem som till följd av sådana svårigheter behöver ett sådant boende. 
I paragrafen betonas socialtjänstens ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
vad det gäller service, boende och meningsfull sysselsättning. 
Idag köper Båstad kommun fyra platser vilket bör ses över framtida möjligheter i samverkan 
med IOF behovet av ett boende för personer med psykisk nedsättning i egen regi i kommunen. 
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Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att 
träffa andra människor och därigenom bryta isolering och upprätthålla och bygga upp sociala 
nätverk. 

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta innebär att 
kommunen bör utforma insatser som passar både den anhöriga och den närstående. 

Nuläge 
Idag har vård och omsorg öppna aktiviteter i form av socialt innehåll för äldre varje vecka på 
flera orter i kommunen, Vårliden i Båstad, Ängahällan i Förslöv, Församlingshemmet iTorekov, 
Biblioteket i Grevie, Hörnan i Västra-Karup och Åsliden i Östra-Karup. 
Anhörigcenter är beläget i centrala Båstad. 

Framtid 
Kommunen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och 
inte har äldreomsorg samt stöd till närstående för att förebygga ohälsa. Att satsa förebyggande 
är den främsta åtgärden för att begränsa kostnaderna för framtidens äldreomsorg. 
Det är viktigt att vård och omsorg samarbetar med andra aktörer i samhället samt frivilliga. 
Vi ska sträva efter att använda de lokaler som finns tillgängliga inom vård och omsorgs verksam
heter men även skapa möjligheter att samarbeta med andra. Ett samarbete med trygghets boen
det Malen som ligger i centrala Båstad har inletts för sociala aktiviteter och kan kanske utvecklas 
mer. 

Arbetslokaler för personal 
Nuläge 
I takt med att verksamheten för vård och omsorg utvecklas behövs allt mer utrymme för admi
nistrativa uppdrag. En geografisk samling gjordes under 2016 till en lokalisation på södra sidan 
(Bjäredalen) samt två på norra sidan (Skogsliden och Vår liden) . Staben för Vård och omsorg har 
sin lokalisation på Kommunkontoret, Båstad. 

På Bjäredalen finns hemvårdsgrupper, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, en
hetschefer och assistenter som verkar på södra sidan. Även biståndshandläggarna för hela kom
munen har sin utgångspunkt här. 

På Bjäredalen arbetar totalt cirka 135 medarbetare. Många av dem samlas där i början och slutet 
av sitt arbetspass och det måste finnas rum för dem att ha rapport och samling i. Ett sort antal 40 
medarbetare, har Bjäredalen som sin primära arbetsplats. Idag finns 44 kontorsplatser men re
dan ett år efter inflyttning är verksamheten trångbodd. 

På Skogsliden finns hemvårdsgrupperna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och 
assistenter som verkar på norra sidan. Totalt är det ca 17 5 personer som är anställda och har sin 
arbetsplats här, alla arbetar dock inte samtidigt men det är ett stort flöde av personal ut och in 
dagligen. 

Lokalerna på Vårliden är uppsagda och kommer att lämnas 2017-12-31. Stöd och omsorg har 
haft sina kontor där men kommer att inrymmas i Daglig verksamhets lokaler från och med års
skiftet 2017-2018. 

På Åsliden finns en lägenhet om två rum och kök som i dagsläget inte utnyttjas. 
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Framtid 
Vård och omsorg är komplext med många olika verksamheter och behovet ändras över tid. Det 
finns behov av kontorslokaler i både södra och norra delen av kommunen. 

Kommunhuset är trångbott och det finns behov av fler kontorsrum för vård och omsorg. 
Stöd och omsorg är i behov av kontorslokaler då de från och med årsskiftet 2017-2018 
kommer att inrymmas i Daglig verksamhets redan trångbodda lokaler. 
Det man kan se idag är att det är trångbott på Skogsliden, där det finns behov av både 
kontorsrum och lokaler för till exempel APT och teamträffar. 
Utifrån den demografi som råder idag kommer antalet personer med hemvård öka vilket 
genererar att antalet anställda också kommer att öka. 
Bjäredalen har visat att det för verksamheten är gynnsamt att finnas samlade men in
ryms idag av flera verksamheter och börjar bli trångbodda. 

( 

( 

( 

( 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-14 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 14 september 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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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 

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

 
 

1 (1) 

Datum: 2018-09-14 
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 avseende förändrade 
schablonnivåer upphävdes 2016-12-12. Förvaltningen 
fick i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till 
resursfördelningsmodell (schablonnivåer) inom Vård 
och omsorg när genomlysningen av verksamheten är 
utförd. 

Genomlysningen behandlades i 
kommunfullmäktige 2017-10-18. 
Beräkning av nya schabloner är i 
förvaltningen för handläggning. 
 

Hösten 2018 

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

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

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och 
utvecklas under hösten 2018 kommer detta 
underlag att revideras. 

2018 

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. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 

VN 2018-04-23, § 37 
Beslut om 
Mottagningsteam 

VN 000048/2018 Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en  
ersättningsmodell avseende ekonomin för 
mottagningsteamet. 

Hos förvaltningen för handläggning. Hösten 2018 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-17 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). Minnesanteckningar från Delregionalt Samverkansorgan Nordväst 2018-04-13. 
 
b). Beslut från IVO - Anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig vårdskada  
      vid hemsjukvården. 
 
c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-08-28. 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Delregionalt Samverkansorgan Nordväst,
Fredagen den 13 april 2018
Kl. 09:00 – 12:00  
Plats: Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg
Lokal: Penthouse E7

Deltagare:
Arvo Hellman, Bjuvs kommun
Annelie Larsson, Bjuvs kommun
Ann-Christine Borgman, Helsingborgs stad
Dinah Åbinger, Helsingborgs stad
Ingrid Nyman, Helsingborgs stad
Jonny Cato Hansson, Helsingborgs stad
Samuel Lilja, Helsingborgs stad
Christel Håkansson, Helsingborgs stad
Charlotta Hedin, Helsingborgs stad
Ingemar Narheim, Höganäs kommun
Ulrika Heindorff, Helsingborgs stad

Tonka Frodlund, Helsingborgs stad
Gunilla Svensson, Klippans kommun
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun
Agneta Hugander, Klippas kommun
Christin Jonsson, Landskrona stad
Jan Allan Beer, Landskrona
Stefan Segerman, Landskrona
Isabella Dzanko, Åstorps kommun
Bertil Wemmert, Åstorps kommun
Linda Elman, FINSAM

Aina Andersson, vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund  
Annette Linander, 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson, politisk sekreterare
Linus Hannedahl, politisk sekreterare

Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Skånevård Sund
Emma Borgstrand, Tjänstemannaberedningen
Maria Holst-Ekholm, Förvaltningsledningen Sund 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr. 

§1 Mötets öppnande
Ann-Christine Borgman och Jonny Cato Hansson, Helsingborgs stad hälsar samtliga 
välkomna och presenterar dagens möte. 

§2 Godkännande av föregående minnesanteckning  
Minnesanteckningarna från föregående delregionala samverkansorgan nordväst, den 
19 januari 2018, godkänns.  

§3 Presentation av uppdraget som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i 
Helsingborg
Maria Holst-Ekholm, verksamhetschef, presenterar Vuxenpsykiatrin i Helsingborg, 
Ängelholm och Landskrona. Presentationen biläggs minnesanteckningarna. 

§4 Information om projektet FACT
Maria Holst-Ekholm presenterar FACT som står för Flexibel Acceptance and 
Commitment Therapy. ACT startades i Holland och användes för psykospatienter. 
Idag användes den för alla patienter och speciellt för dem med minst funktion och 
störst vårdbehov. Presentationen biläggs minnesanteckningarna. 

Kommunerna är oroliga för att behandlingsmetoden innebär mer kostnader för dem. 
Det finns studier gjorda på behandlingsmetoden som bifogas minnesanteckningarna. 

§5 Uppföljning av arbetet inom Maria Nordväst 
Charlotta Hedin, enhetschef, presenterar vad Maria-mottagningarna i Skåne
erbjuder. De tar emot alla ungdomar upp till 25 år. Patienter som har fyllt 25 år 
hänvisas till vuxenpsykiatrin. Presentationen biläggs minnesanteckningarna.  

2 0 1 8 - 0 8 - 2 2  

D n r :  V N  0 0 0 0 4 3 / 2 0 1 7 - 7 0 0
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Delregionalt Samverkansorgan Nordväst,   
Datum: 2017-12-06 

      
      

      
      

Sida 
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§6  Information om FINSAM-processen ”integrerad mottagning för 
beroendevård” 
Linda Elman informerar om FINSAM-projektet med integrerad mottagning för 
beroendevård som pågår under två år. Projektet avslutas i december 2019 och en 
delrapport beräknas komma i maj.  En viktig del av hennes arbete är att auskultera 
verksamheterna för att följa upp arbetet med beroendevården och jämföra 
verksamheterna med varandra. Linda nämner metodiker, föreskrivningar av 
läkemedel och kostnaderna för missbruksvården som några exempel på vad hon 
följer upp när hon auskulterar.  

 

§7  Information från lokala Tjänstemannaberedningen 
Dinah Åbringer informerar om lokala Tjänstemannaberedningen som har möte 
varannan månad. I september kommer beredningen samlas på ett internat för att ta 
fram en handlingsplan för 2019. 

Sofia Ljung, Ingrid Nyman, Stefan Segerman och Emma Borgstrand delger 
nulägessituation utifrån HS-avtalet och samverkan vid utskrivning. Presentationerna 
biläggs minnesanteckningarna. 

 
§8 Nästa möte  
Nästa möte är planerat till torsdagen 13 september 9:00-12:00 och arrangeras av Region 
Skåne, Skånevård Sund. 

 

Ann-Christine Borgman avslutar mötet. 

 
 

Ann-Christine Borgman, Helsingborgs stad 

 

Vid anteckningarna 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekreterare 
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Vuxenpsykiatrin Helsingborg, 
Ängelholm och Landskrona
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Division Psykiatrin
3000 medarbetare
• Vuxenpsykiatri
• Barn- och ungdomspsykiatri
• Rättspsykiatri
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Befolkning över 18 år 2016 (SCB)

• Befolkning 161231
268 167

• Varav
Södermottagningen cirka
44 900
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Vuxenpsykiatrin i Helsingborg
• 430 medarbetare
• 3 öppenvårdsmottagningar
• 3 psykosmottagningar
• Beroendemottagning
• Laro
• Maria Nordväst
• 5 heldygnsavdelningar inkl brukarstyrda inläggningar (BI)
• 1 akutmottagning
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Vuxenpsykiatrin i Helsingborg
• Bedömningsmottagning
• Mobilt Team
• Ätstörningsteam
• DBT team
• NPD team
• Äldrepsykiatri
• Bemaningsteamet
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Öppenvård 2017 (Våps)

• Besök 78 532

• Patienter 7651
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Heldygnsvård 2017 (Reg beslutsstöd)

• Vårddagar 27 722

• Vårdtillfällen 2 150

• Besök på akuten 5 500
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FACT
Fleibel Acceptance and commitment therapy
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Vad är FACT
• Insatser på två nivåer:

- Sedvanlig behandling
- Intensiv behandling

• Heltäckande vårdprogram, både psykiatriska 
och sociala insatser

• Starkt återhämtningsfokus
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Vårdprogram
• Helhetsansvar för psykiatriska och sociala 

insatser
• Psykopedagogiska insatser
• KBT
• Familjeinterventioner
• Supported employment/IPS
• Integrerad behandling, samsjuklighet
• Fysiska hälsoproblem
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Återhämtningsfokus

• Brukarspecialist i teamet
• Alla patienter ska ha rehabiliteringsplaner med 

återhämtningsmål med fokus på individens egna 
målsättningar och styrkor

• Styrkor och målsättningar ska alltid beaktas, även vid 
kris
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Vilka är FACT-patienter
• Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom i behov av 

behandling: psykossjukdom, förstämningssjukdom, 
personlighetsstörningar, autismspektrumstörningar, ADHD, 
missbruk/beroende eller en kombination 

• Med allvarligt nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället: 
    sköta fysisk hälsa, arbetsförmåga, utbilda sig, upprätthålla   
    personliga relationer
• Sjukdom och nedsatt funktion ska bero av varandra
• Icke övergående problematik
• Samordnade insatser krävs
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Datum Patient Triage Kategori FVK Dr Övriga 
vårdgivare Barn <18 Aktuell situation Aktuella åtgärder Säkerhet Må Ti On To Fr Lö Sö 

171001   Inlagd Symtomök
ning                             

    Stabil Livshändel
ser                           

    Obs Störande 
beteende                             

    Obs Bristande 
egenvård                             

    Kris Missar tider                             

    Ny Ny patient                             

    Obs Svårengag
erad                             

    Obs 
Återkomma

nde 
inläggning 

                            

    Kris Efter 
utskrivning                             

    Obs Symtomök
ning                             

    Obs Intensiv 
behandling                             

    Kris Livshändel
ser                             

FACT – intensiv/ACT nivå 
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Professioner i ett FACT-team, uppdelat på 
dagens uppdelning i olika huvudmannaskap

Region Skåne
• Psykiater
• Psykolog
• Psykiatrisjuksköterskor
• Kurator
• Case Manager
• Rehabiliteringsspecialist
• Brukarspecialist

• I nya FACT-skalan även 
experter avseende fysisk hälsa 
och lindrig utvecklingsstörning

Kommunerna
• Case Manager
• Missbruksspecialist
• IPS-specialist
• Rehabilitering/

Återhämtning
• Brukarspecialist?
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Vad vi planerar (förslag):
• Ett integrerat team: psykiatri- och kommunpersonal i 

projektform under fyra år
• Processledare
• Teamledare/enhetschef 
• Utbildning av personalen i FACT och evidensbaserade 

metoder
• Forskningsstudie kring implementering samt 

patientuppföljning
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maria.holst-ekholm@skane.se
Tel 042 – 406 50 50
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Vad är en Maria Skåne 
mottagning?

En integrerad mottagning med 
personal från BUP, vuxenpsykiatrin 
samt socialtjänsten.

Ej beslutande myndighetsutövning.

Yrkeskategorier: sjuksköterskor, 
socionomer, 
ungdomsbehandlare/familjebehandl
are, medicinsk sekreterare, läkare.
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Målgrupp
 Ungdomar upp till 25 år med 

riskbruk, missbruk eller beroende 
av alkohol eller droger.

 Närstående till ungdomar upp till 
25 med riskbruk, missbruk eller 
beroende. Ungdomen behöver 
inte vara aktuell hos oss.
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Vad erbjuder vi?
Information och rådgivning till ungdomar och närstående.

Individuell samtalsbehandling, motivationssamtal.

Familjesamtal och nätverksarbete.

Stöd till närstående.

HAP, haschsamtal. Återfallsprevention. Kartläggning Ungdok

Drogtester i samband med behandling.

Medicinsk/psykiatrisk bedömning.

Färdighetsträning.

Föräldragrupp
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Lite statistik

 Under 2015  247 unga, varav 66 unga kvinnor

 Under 2016 230 unga

 Under 2017 262 unga (varav 192 nya under året)

 Under 2015  52 närstående

 Under 2016 42 närstående

 Under 2017  63 närstående (varav 39 nya under året)
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Vad ser vi?

 Cannabis dominerar som primär 
drog

 Många använder mer än en drog

 Tabletter -Tramadol

 Psykisk ohälsa

 Skolproblem 
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 2014 2015 2016 2017 

Totalt antal i UngDOK 118 87 87 116 
Andel unga kvinnor 28 22 22 20 
Andel unga män 72 78 78 80 
Medianålder 19 18 19 18 
Behandlingskontakt 
via eget/nätverkets 
initiativ, %      

56 55 65 63 

Saknar sysselsättning, 
% 

38 20 29 19 

Problem i skolan, % 68 63 71 65 

Primär drog (1-5) %
Cannabis                                                                                                                     
Alkohol                                 
Spice                                     
Andra/Tramadol                
Amfetamin                          
Bensodiazepiner                
Subutex    
kokain
Ecstasy
LSD  
Heroin         

             

68
11
5
7
3
3
1
0
0
0
0
 

73
9
0
6
0
3
0
0
0
0
0
 

66
9
0
10
0
2
0
3
3
0
0
 

64
12
0
13
1
0
0
3
0
1
1 

Frekvens av primär 
drog, % 

58 65 58 57 

Debutålder för primär 
drog, år 

15 15 15 16 

Användning av annan 
drog, % 

44 41 39 53 

AUDIT C, % med risk 55 54 62 46 
Tidigare 
missbruksvård, % 

22 32 36 17 

Besvärliga 
uppväxtvillkor, % 

52 52 59 52 

Dömd för brott, % 47 53 48 34 
     

Tabell 3 
Uppgifter ur 
UngDOK för 
nyinskrivna på 
Maria Nordväst 
under åren 
2014-2017. 62



Inskrivning ålder
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Utvecklingsfrågor:

 Allt mer komplex problematik, allvarligt 
missbruk, omfattande kriminalitet

 Riktat arbete för ensamkommande och 
personal på hvb

 Arbete på hemmaplan i 
Ängelholm/Klippan- har gett effekt

 Feed-backinformed Treatment (SRS/ORS)
 Missbruk av spel om pengar?
 Webbaserat stöd som komplement
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Delregionalt NV 
Stefan Segerman 

Emma Borgstrand 
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                     SIP 
 
 

Fast 
vårdkontakt

Utskrivningsklar
Utskrivning 

Kallelse till SIP

Gul process 

Sl
ut

en
vå

rd
 

Ö
pp

en
vå

rd
 

K
om

m
un

 
Inskrivnings-
meddelande

Informationsöverföring

SIP finns ej, behöver skapas. Görs efter utskrivning
SIP finns, behöver uppdateras. Görs efter utskrivning

Kartläggning och Ställningstagande

UtskrivningsklarUtskrivningsklar
Kartläggning och Ställningstagande

                     Kartläggning och Ställningstagande
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Mina Planer 
Det pågår ständig utveckling och förbättring av IT-
verktyget.  
Förvaltningsgruppen och leverantören har en lista 
med utvecklingsförslag och förbättringar som 
kontinuerligt diskuteras, prioriteras och uppdateras. 
 
- Långsamt 
- SIP är inte tillgänglig för all personal med 

vårdrelation 
- Verktyget kräver egen omvårdnad 
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Kommunerna i Nordväst – erfarenheter första 10 veckorna 

Positivt 

• Kommunikationen fungerar 
asynkront 

• Biståndshandläggare som ändrat 
sitt arbetssätt har fått bättre 
arbetsmiljö 

• När det går bra – god 
kommunikation och sunt förnuft! 

• Nära samarbete kommun och 
vårdcentral 

Negativt 

• Bristande trovärdighet i 
kartläggningen från slutenvården 

• Oftast stor differens, och daglig 
förändring, gällande preliminärt 
utskrivningsdatum och faktiskt 
utskrivningsdatum.  

• Saknas framförhållning och tydlig 
kommunikation från slutenvården 
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Kommunerna i Nordväst – erfarenheter första 10 veckorna 

• SUND-slutenvård och primärvård arbetar ständigt med förbättringar  

• Alla kan göra fel MEN när man ser mönster med återkommande fel 
återkoppla till närmsta chef eller ”superanvändare”. 

• Hur gör vi i min organisation för att få ett ständigt lärande i vardagen? 

• Kommunikation! Prata MED varandra. Var nyfikna! 

69



Lagen om samverkan och Primärvården  
  Varje vårdcentral behöver ha en sjuksköterska som lägger 5-8 h per 

dag på Mina Planer vilket påverkar: 
– antal besök till sjuksköterska/distriktsköterska 

– telefontillgängligheten 
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• Ökat antal SIP upplevs ha haft undanträngningseffekt för 
mottagningsbesök på vårdcentralerna men detta är svårt att verifiera 

•  Ökad belastningen på KHM-mottagningarna (överspillningseffekt 
från vårdcentralerna) men svårt att härleda till just införandet av 
Lagen då det samtidigt har varit många som haft influensa 

Lagen om samverkan och Primärvården  
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Erfarenheter av Lagen om samverkan i Skåne 

• I Eslöv fungerar arbetet bra just nu och SIParna verkar generellt ha 
lett till färre akuta utryckningar. 

• Samariten Ambulans märker av positiva effekter av SIParna då deras 
personal ”gnäller” mindre dvs det är mer ordning och reda med vård 
och planering för de äldre och mest sjuka patienter. 

•  Jonas Tengsmar (verksamhetschef lasarettet Landskrona) sa att de 
märker en minskning när det gäller vårdtiderna. 
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Tack för oss ! 
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Avstämning från 
arbetsgruppen
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2018-08-22

• Vi har varit igång i ca 12 veckor
• Tålamod- kulturfrågor tar tid
• Generellt är att det är vissa rutiner och processer som inte följs på 

individnivå (det är inte svart och vitt)
• Mer oklart kring SIP nu än tidigare trots ingen förändring
• Kommunerna har blivit såväl flygledare och flygplatsägare 

(processägare) – kommunerna måste sluta curla 
• Vi behöver flytta fokus från betalningsansvar till hemgångsprocessen
• Mer fokus på system än processer
• Kommunikation och ledning är centralt
• Patienter/kunder har inte fått tillräckligt med information om den nya 

lagen och dess effekter
• Region och kommuner måste fokusera på ett antal väl valda processer 

och få dem att fungera bättre

Vår bild av läget just nu
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Skånevård Sund
Förvaltningsledningen

Charlotte Romfors
Förvaltningschefens sekr.
046/77 08 00
Charlotte.romfors@skane.se

Datum
Version
Dnr 1 (2)

Postadress: Skånevård Sund, Diarium, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Medicon Village, Tunavägen 22, ingång hus 203, Lund
Telefon (växel): 046-17 10 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Deltagarlista delregionalt samverkansorgan Nordväst

Namn Kommun/förvaltning

Yvonne Augustin ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Aina Andersson 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Annette Linander 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson pol sekreterare Sjukvårdsnämnd Sund
Linus Hannedahl pol sekreterare Sjukvårdsnämnd Sund
Björn Zackrisson förvaltningschef Förvaltningsledningen Sund
Sofia Ljung div chef primärvården Förvaltningsledningen Sund
Emma Borgstrand chefssjuksköterska Förvaltningsledningen Sund
Harald Roos t.f. div chef spec närsjukv och kirurgi Förvaltningsledningen Sund
Maria Weiler, områdeschef BUP Psykiatri Förvaltningsledningen Sund
Peter Åberg, områdeschef Vuxen Psykiatri Förvaltningsledningen Sund
Peter Sigsjö hälso- och sjukvårdsstrateg Förvaltningsledningen Sund
Charlotte Romfors sekreterare Förvaltningsledningen Sund
Carl-Johan Robertz verksamhetschef Hälsostaden Ängelholm
Stefan Segerman strateg Centrala tjänstemannaberedningen 
Anna Persdotter Nyman verksamhetschef Branschrådet privata vårdgivare
Anneli Larsson förvaltn chef Vård/omsorg Bjuvs kommun
Arvo Hellman ordf vård/omsorgsnämnden Bjuvs kommun
Eddie Granquist ordf vård/omsorgsnämnden Båstad kommun
Emma Pihl vård och omsorgschef Båstad kommun
Irene Ebbesson vice ordf vård/omsorgsnämnden Båstad kommun
Ann-Christine Borgman ordf socialnämnden Helsingborgs stad
Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör Helsingborgs stad
Dinah Åbinger Socialdirektör Helsingborgs stad
Ingrid Nyman hälso- och sjukvårdsstrateg Helsingborgs stad
Jonny Cato Hansson ordf vård och omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Samuel Lilja 1:e vice ord Soc nämnden Helsingborgs stad
Tonka Frodlund, 2:a vice ordf. i Soc nämnden Helsingborgs stad
Christel Håkansson, 2:a vice ordf. vård/omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Cathrine Eriksson socialchef Höganäs kommun
Marie Holmstedt ordf socialnämnden Höganäs kommun
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    2 (2) 

 

 

 

Region Skåne  

 

Agneta Hugander socialchef Klippans kommun 
Gunilla Svensson socialnämndens ordf Klippans kommun 
Hans-Bertil Sinclair, 2:a vice ordf. kommunstyrelsen Klippans kommun 
Magnus Jorsell, ordf soc nämn 2:e vice  Klippans kommun 
Kerstin Persson ordf kommunstyr  Klippans kommun 
Christin Jonsson förv chef Landskrona stad 
Jan Allan Beer ordf omsorgsnämnden Landskrona stad 
Anders Svärd ordf Vård och omsorgsnämnden Svalövs kommun 
Annelie Persson, ordf vård och omsorgsnämnden Svalövs kommun 
Josefine Mangbo, Socialchef Svalövs kommun 
Isabella Dzonko, ordf. Socialnämnden  Åstorps kommun 
Anita Månsson, förvaltningschef socialförvalt. Åstorps kommun 
Ursula Svensson, äldreomsorgschef Åstorps kommun 
Lars Nyander ordf kommunstyrelsen Ängelholms kommun 
Robin Holmberg opp.råd/2:e vice ordf kommunstyr Ängelholms kommun 
Stig Andersson kommunalråd 1:e vice ordf Ängelholms kommun 
Susann Pettersson chef Hälsa Ängelholms kommun 
Annika Jönsson ordf socialnämnden Örkelljunga kommun 
Iréne Bengtsson, Socialchef Örkelljunga kommun 
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Inspektionen förf3~§~§11r~MMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2018-09-04 Dnr 8.1.1-27715/2018-3 I (2) 

Ert dnr VN 000100/2018-700 

onV&.~Q~g~~~~ ..... . 
~.t..Y. .. ~.1:~ .. ~ ....... . 

Ärendet 

Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

Anmälan enligt lex Maria från vård- och omsorgsnämnden om risk för 
allvarlig vårdskada vid hemsjukvården i Båstad. 

Anmälan handlar om en patient som felaktigt hade två olika 
ordinationshandlingar för insulin. På den ena ordinationshandlingen 
framgick att patienten skulle ha 46 enheter och på den andra 
ordinationshandlingen framgick att patienten skulle ha 10 enheter. 
Omsorgspersonal med delegering för uppgiften att iordningställa och 
administrera insulindos kände inte igen ordinationen för den högre 
insulindosen och kontaktade sjuksköterskan. Sjuksköterskan beslutade 
att ordinationen med I 0 enheter skulle administreras till patienten. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

Skälen för beslutet 
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och 
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. 
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att 
något liknande inträffar igen. 

Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§patient
säkerhetslagen (2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver 
vårdgivares ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, HSLF-FS 
2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört eller hade 
kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41. 

Underlag 
• Anmälan och intern utredning 
• Kopia av patientjournal för aktuellt vårdtillfälle 
• Redogörelse från enhetschef för bemanningen gällande 

sjuksköterskor 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den 
slutliga handläggningen har inspektören Birgitta Hofvendahl deltagit. 
Inspektören Camilla Kindahl har varit föredragande. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

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

Org nr 202100-6537 
203 12 MALMÖ 

78



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.1-27715/2018-3 

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av 
anmälningar enligt lex Maria 
Vårdgivaren är skyldig att utreda och till NO anmäla händelser som 
medfö1i eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga 
händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Av 
vårdgivarens utredning ska framgå vilka åtgärder som har beslutats i 
syfte att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att 
begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att 
förhindra. Det ska även framgå att patienten har getts tillfälle att 
beskriva händelsen samt hur hälso- och sjukvårdspersonalen 
informeras om vårdgivarens analys och bedömning av händelsen i 
syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet. 

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att 
granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens 
utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet. 

2(2) 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2018 -09- 1 4 

ANKOM 

Sammant rädesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 28 augusti 2018 kl 9.00- 11.30 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin M Helsingborg 

Arvo Hellman s Bjuv 

Boris Svensson s Klippan 

Eddie Grankvist Bp Båstad 

Lena Benediktsson L Landskrona 

Elisabeth Holmers s Perstorp 

Anette Hallberg s Svalöv 

BrittMarie Hansson s Ängelholm 

TJÄNSTGÖRANDE 

ERSÄTIARE Roger Nilsson s Höganäs 

ERSÄTIARE Margit Johansson M Bjuv 

Monica Arvidsson s Helsingborg 

Roger Nilsson s Höganäs 

Hans-Bertil Sinclair M Klippan 

Torgny Lindau Pf Perstorp 

Eva Olofsson c Svalöv 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Sida 1 av 7 

Jessica Alfredson Förbundschef, sekreterare 

Björn Lunderqvist Ekonom 

I Utdragsbestyrkande 
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E;unkteo PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 

JUSTERING 

Utsedd att justera Eddie Grankvist 

Justerade paragrafer §31-30 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare /1 ' ')V{)~· ' ~~ql~ 
······ ··· ············· .......................... -) .. ...... .................. .... ........ . 
Jessica Alfred on 

Ordförande 

Justerande 

rf~~iljJ~. : ........... ~ ....................... . 
~~~~· · ·· ··· ······ ·· ··· ···· ····················· 

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 Signatu<er 

Direktionen 

2018-08-28 

.J r il'!) ~0 Cl- \ t 
~·,·L · ;;;; ~Tö · :: o<:i ......... .. 
..... v. .. ... .. ..... ..... .. .. ... -.. l .......... . 

ru.ä~l~~e~~ 
Jessica Alfredson 

I Utdragsbestyrkande 
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€unkten PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 

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

§ 32 Upprop 

§ 33 Val av justerare 
Beslutas att utse Eddie Grankvist att justera protokollet 

§ 34 Ärendelistan godkänns och fastställs 

§ 35 Ekonomisk rapport för juli 2018 

Sida 3 av 7 

Resultat och balansrapport för perioden föredras. Rapporterna visar på att de totala intäkterna för 

juli uppgick till 5,7 mkr medan de totala kostnaderna blev 6,1 mkr vilket ger ett resultat på -387 tkr. 

Årsackumulerat, efter 7 månader, är de totala intäkterna 59% av årsbudget medan de totala 

kostnaderna uppgår till 62% av årsbudgeten, detta ger ett förväntat resultat om -2,4 mkr vilket ska 

jämföras med årsbudgeten +100 tkr . De förhållandevis höga kostnaderna är till övervägande delen av 

engångskaraktär, eftersom de är förknippade med flytten till nya lokaler. 

De totala tillgångarna är i slutet av juli månad 65 mkr där skulderna uppgår till 53 mkr och resterande 

belopp, 1 mkr, är eget kapital. 

Jämfört med beloppen vid ingången av året har anläggningstillgångarna ökat beroende på 

nyinvesteringar i egna anläggningstillgångar samt nyinköp av hjälpmedel för uthyrning. Ökningen av 

omsättningstillgångar är främst en effekt av att kortfristiga fordringar har ökat mer än kassa/bank har 

minskat. 

Helårsbedömning för 2018 

Bedömningen av återstoden av 2018 är ett förväntat överskott på 415 tkr vilket tillsammans med det 

aktuella utfallet ger ett underskott på 1 986 tkr. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 
Sida 4 av 7 

§36 Helårsbedömning för 2018 med förslag om åtgärder 

Utgångspunkten för en helårsbedömning av 2018 är utfallet för årets första 7 månader. Till detta 

läggs den bedömda utvecklingen under återstoden av 2018 

Med nuvarande prissättning förväntas 2018 års intäkter hamna på 72 mkr, vilket är drygt 1,3 mkr 

över budget. De totala kostnaderna förväntas bli 74 mkr och prognosen för årsresultatet blir därför 

ett underskott om -1 986 tkr. För att nå målet (om +100 tkr) skulle därför krävas intäktsökningar 

och/eller kostnadsminskningar om drygt 2 mkr. 

Under årets återstående 5 månader förväntas verksamheten visserligen generera ett överskott på 

drygt 83 tkr per månad, men samtidigt talar mycket för att kommunernas behov kan innebära krav 

på fortsatta stora inköp av nya hjälpmedel. 

Med anledning av det bedömda resultatet för 2018 föreslås från och med september månad dessa 

åtgärder: 

Ökade intäkter 

Med nuvarande kostnadsbild bedömer vi att såväl försäljningsverksamheten som teknikernas 

timpriser har för låg prissättning. Avgifterna för hjälpmedelshyror bör inte ändras nu eftersom dessa 

kommer att omräknas mer genomgripande i det kommande budgetarbetet. För att under de sista 4 

månaderna (september-december) kunna åstadkomma en intäktsökning på 1,6 mkr föreslås 

följande; 

1 Höjning av försäljningspålägget till 20% och höjning av maxbeloppet till 20 tkr per order. 

2 Fakturering av sänghämtning ändras så att avgiften täcker såväl leverans som hämtning 

av varje säng. Förändringen förenklar återrapporteringen av hämtorder men ger också 

Medelpunkten ökade intäkter för återstoden av 2018. 

3 För idag uthyrda sängar föreslås en engångsfakturering motsvarande kostnaden för 

hämtning. När dessa sängar vid ett senare tillfälle hämtas görs detta alltså avgiftsfritt. 

4 Fakturering av teknikernas bilkörning upphör. Detta görs av rättviseskäl samt för att 

förenkla teknikernas återrapportering efter utförd service 

5 Höjning av timtaxan för Medelpunktens olika tjänster med 100 kr/tim. Höjningen ska 

finansiera de uteblivna intäkterna för bilkörning. Timkostnaden blir efter höjning 550:-

Minskade kostnader 

Att nettokostnaden för tillbehör hittills har uppgått till 1,1 mkr kommer att undersökas närmare. 

Andra kostnader som avses att följas upp är kostnader för inköpta förbrukningsinventarier . 
I} 

I ;·~'v I Utdragsbestyrkande 

/ 1 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 
Sida 5 av 7 

Om samtliga ovanstående åtgärder genomförs per den 1 september (för fakturering per 30 

september) bedöms att de sista fyra månaderna kommer att generera ett överskott i 

storleksordningen 2,4 mkr, vilket tillsammans med det förväntade månadsresultatet för augusti 

(+100 tkr) skapar ett årsresultat i linje med ursprungliga budgetens+ 100 tkr. 

Yrkande under sammanträdet 

Eddie Grankvist (Båstad) yrkar på att verksamheten ges i uppdrag att återkomma med ytterligare 

förslag på minskade kostnader 

Ordförande Rima Axelsson Alamin (Helsingborg) yrkar på att frågan om kostnaderna för 

sänghanteringen, förslag 2 och 3 återremitteras för nytt beslut och ytterligare utredning till nästa 

sammanträde 

Roger Nilsson (Höganäs) yrkar bifall även på förslag 2 och 3 

Direktionen beslutar att godkänna följande åtgärder 

att försäljningspålägget höjs till 20% och höjning av maxbeloppet till 20 tkr per order 

att timtaxan för Medelpunktens olika tjänster höjs med 100 kr 

att fakturering av teknikernas bilkörning upphör 

att ge verksamheten i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag på minskade kostnader 2018 

att frågan om kostnaderna för sänghanteringen, förslag 2 och 3 återremitteras för nytt beslut och 

ytterligare utredning till nästa sammanträde 

§ 37 Prissättningsmodell 2019 

Den prissättning som Medelpunkten hittills har haft har utgått ifrån de lokaler och den verksamhet 

som fanns fram till början av år 2018, I och med flytten till nya verksamhetslokaler och övertagandet 

av sänghanteringen har förutsättningarna förändrats så pass mycket att enbart detta är skäl att 

omarbeta den hittills gällande prismodellen . För kommande år kan dessutom verksamheten komma 

att förändras ytterligare. 

Hittills har Medelpunktens policy varit att skilja ut de kostnader som kan härledas till 

verksamhetsområdena försäljning, service och transporter. Alla övriga kostnader har sedan täckts av 

uthyrningsverksamheten. 

Utd ragsbestyrka nde 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-08-28 
Sida 6 av 7 

Det innebär att i varje hjälpmedels hyreskostnad har ingått även en andel av hela Medelpunktens 

samkostnader. Prissättningen av hyrda hjälpmedel har hittills skett i ett antal prisgrupper, där hyran 

beräknas efter hjälpmedlets inköpspris, användningstid, uthyrningsgrad samt med olika pålägg för att 

täcka kostnader för upphandlingsarbete samt administrativ hantering, fysisk hantering, utprovningar, 

anpassning, montering/demontering, transporter, rekonditionering, utrangering och skrotning. 

Månadshyran för ett hjälpmedel har dessutom hittills varit densamma oavsett hur snabbt ett 

hjälpmedel kommer i retur till Medelpunkten. 

Förslag inför en kommande prissättnings mode Il 

Medelpunktens prissättning av varor och tjänster ska ske enligt självkostnadsprincipen men också 

följa principen om likabehandling. De ska alltså vara satta så att varje kommun behandlas rättvist 

oavsett geografisk placering i relation till Medelpunkten. Modellen ska även vara lättbegriplig. 

Direktionen beslutar 

att ge verksamheten i uppdrag att arbeta vidare med en prissättningsmodell inför beslut om budget 

för 2019 

§ 38 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. 

20180528 Add pro Personuppgiftsbiträdesavtal FC 

20180529 KPA Personuppgiftsbiträdesavtal FC 

20180529 Avtal SESAB AB, städning av lokalerna FC 

20180530 Omförhandlat avtal med Soluno, växel och telefoni FC 

20180608 Avtal Säkert Företag, säkerhetsdestruktion FC 

20180608 Tilldelningsbeslut vårdsängar 2018:02 FC 

20180608 Tilldelningsbeslut sittdynor 2018:01 FC 
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I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-08-28 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§39 Övriga frågor 

Inga övriga frågor och ordförande tackar och avslutar sammanträdet. 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 7 av 7 
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-14 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 2018-07-01 - 2018-07-31  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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