
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	27	januari	2020.	

Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐	 VN

1. Val	av	justeringsperson	 ‐	 VN

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐	 VN

3. Offentliga	sammanträden	för	vård‐	och	omsorgsnämnden
2020‐2022	

Olof	Nilsson/	
Henrik	Andersson	

VN

4. Informationsärenden:
	
•	Båstads	kommun	uppfyller	Arbetsmiljöverkets	krav	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	och	
			hemtagningsstatistik	
•	Haga	Park:	Lägesrapport	‐	Bild	bifogas	
•	Budgetförutsättningar	2020	
•	MAS	och	SAS	informerar:	Lex	Maria	och	Lex	Sarah	

‐	 VN

5. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	31	december	2019
	(Kompletterande	underlag/texterna	presenteras	på	mötet)	

Marcus	Åberg/	
Ingrid	Pettersson	

VN

6. Kyld	mat	till	ordinärt	boende	 Susanna	Bengtsson	 VN

7. Måltidsglädje	 Christin	Johansson	 VN

8. Beslutslogg	 ‐	 VN

9. Delgivningar	 ‐	 VN

10. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐	 VN
	

			Båstad	den	20	januari	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-01-02 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 
 
2. Helena Kruse utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 31 januari 2020 kl. 13.30 på kommunkansliet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden.  
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar vid varje  
sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare men som 
inte behöver justera det aktuella protokollet blir istället föreslagen till ordinarie  
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-01-02 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000002/2020 – 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.  
 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: VN 000014/2020 – 901 
 
 

Offentliga sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020-2022 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2020-2022 ska vara offentliga och öppna för  
allmänheten, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning och sekretess.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara stängda, men att det 
finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge nämnderna att ha öppna sammanträden. För 
Båstads kommun regleras det i vård- och omsorgsnämndens reglemente § 14, där fullmäktige 
medger att nämnden kan besluta om offentliga sammanträden. I övrigt följer bestämmelserna i 
kommunallagen om att ärenden avseende myndighetsutövning och sekretess alltid hålls inom 
stängda dörrar. 
 

Aktuellt 
Övervägandet om ett sammanträde ska vara offentligt eller ej går till viss del att finna i moti-
veringen till varför utskottssammanträden aldrig kan vara öppna. Bakgrunden till det är bland 
annat för att det beredande organet ska ha möjlighet att diskutera känsliga frågor och arbeta 
fram överenskommelser. Då vård- och omsorgsnämnden saknar ett beredande utskott för den 
formen av överläggningar bör nämnden beakta det vid beslut om offentliga sammanträden. Om 
allmänhetens insyn ökas genom öppna möten, kan den leda till en hämmad debatt vilket i sin 
tur kan ha en negativ inverkan på beslutsfattandet. 
 
Om nämnden beslutar om öppna sammanträden under resterande delen av mandatperioden 
kan det uppstå situationer där nämnden kan behöva frångå det. Om ledamöter upplever att 
beslutsfattandet påverkas negativt av öppna sammanträden - exempelvis genom att det blir  
en högre ljudvolym i lokalen - bör ledamöterna uppmärksamma ordförande om detta genom 
ordningsfråga. Ordningsfrågan kan då bland annat leda till att mötet ajourneras, tillsägelse 
utdelas eller att en person får avvisas från mötet.  
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Verksamhetsområdeschef 
Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000003/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
• Båstads kommun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
 
• Haga Park: Lägesrapport 
 
• Budgetförutsättningar 2020 
 
• MAS och SAS informerar: Lex Maria och Lex Sarah 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000027/2019 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen.  
 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom tillsammans med  
vård- och omsorgschefen.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



BUDGET 
2019, tkr 

(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

Beställare 
Hemvårdspeng -57 674 

Boendepeng -63 216 

Resultatenheter 
Hemvård 0 

Vård- och omsorgsboende 0 

Ram 
Centralt -6 697 

Myndighetsenheten -6 197 

Stöd och Omsorg -46 773 

Hälso- och sjukvård -32 996 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -27 486 

TOTAL VÅRD & OMSORG -241 040 -- - -

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan - Dec 19 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

2 369 

-3 054 

-2 449 

-4 200 

-449 

-428 

-8 737 

-2 990 

-470 

-20 408 
-

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

DnJ.~.~~Ä.6.?:tl 
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Hemvårds- och boendepeng 

I 

I 
I 

BokslJ 

I 

I Budget Bokslut Avvikelse 

lltkr) 2019 2019 2019 20181 
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I 

-57674 -55 305 2369 -522171 

I 
I 

I 
!Boendepeng -63216 -66270 -3054 -64370J 

Vård och omsorg 

I 

I 
Budget Bokslut Awlkelse Bokslut I 

,(tkr) 2019 20tl.9 2019 2018 1 
1
VN- VÅRD OCH 

OMSORG -120150 -139873 -19723 -125439 

!centralt -6697 -7146 -449 -6 785 

IMyndlghetsenhet -6197 -6615 -428 -5431 

f töd och omsorg -46 773 -55 510 -8 737 -48376 1 

!Hälso- och sjukvård -32996 -35 986 -2990 -33323 

I 
I 
jVerksamhets-

iövergripande äldreomsorg -27487 -27957 -470 -28743 

r umma -120150 · 133224 - 13074 · 1226571 

iResultatenheter 

!Hemvård 0 -2449 -2449 697 

-34791 

!Vård-och omsorgs-

!boende 0 -4200 -4200 

~Summa 0 -6649 -6649 -27821 
I 

~ NVESTERING I 
· 3380 -3138 -242 -1149 i 

- I 
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Datum: 2020-01-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden  
Handläggare: Susanna Bengtsson 

Dnr: VN 000010/2020-700 
 
 

Kyld mat till ordinärt boende 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att portionsmaten till våra gäster i ordinära boenden 

levereras kyld. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom att leverera kyld mat till våra gäster i hemmen skapar vi en större valfrihet då de själva 
kan välja vilken tid på dagen de önskar äta sin måltid. När maten levereras kyld kan den 

förvaras i kylen medan vid leverans av varm mat bör maten ätas direkt. Om den ska sparas 

måste nedkylningsprocessen gå rätt till för att vi ska kunna säkerhetsställa en säker mat, vi 

rekommenderar inte att spara varmhållen mat. Kyld mat skapar möjligheten att våra äldre 

gäster kan dela upp måltiden och äta vid två tillfällen. Kyld mat ut till våra gäster i hemmen 

förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen då de inte behöver köra ut och lämna portionslådor 

under lunchen. Logistiken kan istället planeras utefter vård- och omsorgstagarens behov. De 

som har måltidsstöd kan utefter eget önskemål avgöra vilken tid de önskar äta sin måltid.  

Bakgrund 
Personalen i hemvården har belyst att de transporterar tunga väskor med den varma maten då 
värmeplattor ligger monterade i väskan för att hålla maten varm. Trots det kan vi inte hålla 
temperaturen som krävs, dvs 60 grader (se bilaga). Avvikelser från vårdpersonal indikerade på 
att; temperaturen på maten vid leverans var under rekommenderade grader. Måltidschef åkte 
ut på observation under en lunchkörning och tempererade varm samt kyld mat för att 
observera temperaturer och tillvägagångsätt, det framgick att den varma maten redan vid 
leverans var under 60 grader (se bilaga).  
 
Våra äldre gäster har sämre immunförsvar vilket gör det extra viktigt att vi levererar 

livsmedelshygienisk säker mat. Vi har uppmärksammat att vi har svårt att säkerställa 

livsmedelssäkerheten i leverans av varmhållen mat. Vi vill även påstå att den kylda maten kan 

erhålla högre kvalitet och bättre näringsinnehåll. Detta skapar nya utmaningar för oss i köket 

då maten som ska värmas i hemmet ska smaka gott, vara i god konsistens, säker och trevlig för 

ögat. Näringsmässigt ser vi det som en fördel att leverera kyld mat då den inte behöver 

varmhållas utan kan tillagas för att sedan kylas hastigt. 

Snabb nedkylning efter tillagning skapar bättre förutsättningar att bibehålla färg, form och 

smak. Den snabba nedkylningen medför att maten får ett bättre näringsinnehåll jämfört med 

mat som varmhålls. Även smaken bibehålls bättre vid snabb nedkylning. Maten tillagas, kyls 

och packas i centralköket på Skogsliden. Mat blir till näring först när den når magen, därför ska 

kunskapsnivån vara hög och fokus ska ligga på hela måltiden. Kyld mat ska transporteras kall 

(max +8 grader) och ska därefter (i de flesta fall) värmas till 70 grader innan den äts, för att 

serveras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt. 

Med god kompetens och tydliga rutiner inom livsmedelssäkerhet ska alla gäster känna sig 
trygga i samband med kommunens måltider.  
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Aktuellt 
Matlådor som levereras till ordinärt boende är i dagsläget kyld, det ändrades temporärt under 
branden i Skogslidens kök februari 2019. Då indikationer visade på att värmekedjan inte hölls 
fortsattes leverans av kyld mat när verksamheten åter var på plats i köket på Skogliden. 
Måltidschef har undersökt måltiden till ordinärt boende, fördelar och nackdelar med kyld mat.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Kyld mat skapar en valfrihet för våra gäster i oridnärt boende. Den kylda maten som levereras 
värms i micro eller ugn av vård- och omsorgstagaren. Skapar en möjlighet för vård- och 
omsorgstagaren att endast värma det de önskar äta, resterande del kan sparas till kvällen. 
Detta skulle bidra till att minska svinn. 
 
Verksamhet 
Måltidsverksamheten kommer att behöva se över rutiner som kommer att anpassas utefter 
kyld mat. Kylar kommer att införskaffas på skogsliden och på Bjäredalen. Kyld mat främjar 
personalen i hemtjänstens arbetsmiljö då de anser ”lunchrundan” både stressig och fysiskt 
ansträngande. 
 

Ekonomi 
Kyld mat skapar möjligheter för Vård och omsorg att anpassa hemtjänstens körsträckor och se 
över lunchkörning. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Genom att servera kyld mat ut till våra gäster i hemmen kan Vård och omsorg se över 
lunchrundorna då personalen i hemtjänsten distribuerar ut måltiden till ordinära boenden. 
Skapar möjlighet att lämna maten på planerat besök, på så sätt sparar vi på miljön och kan 
minska körrundorna för personalen i hemtjänsten. Vid leverans av kyld mat är mat som inte 
värmts upp säker att spara vilket minskar matsvinn. 
 
 
Susanna Bengtsson 
Måltidschef, Teknik och service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Måltidschefen 
Vård- och omsorgschefen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Information kring matdistribution till vård och omsorgstagare, ordinärt boende 
Bilaga 2, Vad observeras: Vad som händer med kyld och varm mats temperaturer under  

en matleveransrunda 
Bilaga 3, Logistik för utlämning av portionslådor 
Sammanställning från enkät: Vård- och omsorgstagare i ordinärt boende fokus måltid 

 

Samråd har skett med: 

Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 

 



 
Bilaga 1 

Information kring matdistribution till vård och omsorgstagare, ordinärt boende. 

 

Nuläget 

Båstad kommun restauranger har i uppdrag att servera näringsriktig och god mat till våra äldre gäster i 

hemmen och på särskilda boenden.  

 

I februari (2019) inträffade en brand i centralköket på Skogsliden där samtlig mat tillagas till våra 

äldre matgäster. Våra kockar flyttades ner till Strandängsskolan och rutiner var tvungna att justeras för 

att kunna leverera maten till våra gäster. Matdistributionen i hemtjänsten skulle tillfälligt levereras 

kyld.  

Framtidssyn 

Genom att leverera kyld mat till våra gäster i hemmen skapar vi en större valfrihet då de själva kan 

välja vilken tid på dagen de vill äta sin måltid. När maten levereras kyld kan den förvaras i kylen 

närmaste dygnet medan vid leverans av varm mat bör maten ätas direkt. Om den ska sparas måste 

nedkylningsprocessen gå rätt till för att vi ska kunna säkerhetsställa en säker mat. Våra äldre gäster har 

även möjlighet att dela upp måltiden och äta vid två tillfällen. Genom att servera kyld mat ut till våra 

gäster i hemmen kan vi även minska stressen för personalen inom hemtjänsten, de behöver inte köra ut 

och lämna portionslådor under lunchen. Logistiken kan istället planeras utefter våra vårdtagare och 

deras behov. De som har måltidsstöd kan utefter eget önskemål avgöra vilken tid de önskar äta sin 

måltid.  

 

Varför? 

Våra äldre gäster har sämre immunförsvar vilket gör det extra viktigt att vi levererar 

livsmedelshygienisk säker mat. Vi har uppmärksammat att vi har svårt att säkerställa 

livsmedelssäkerheten i leverans av varmhållen mat. Vi vill även påstå att den kylda maten kan erhålla 

högre kvalitet och bättre näringsinnehåll. Detta skapar nya utmaningar för oss i köket då maten som 

ska varmas i hemmet ska smaka gott, vara i god konsistens, säker och trevlig för ögat. Näringsmässigt 

ser vi det som en fördel att leverera kyld mat då den inte behöver varmhållas. 

Maten tillagas och kyls snabbt ner direkt efter tillagning för att bibehålla färg, form och smak. Den 

snabba nedkylningen medför att maten får ett bättre näringsinnehåll jämfört med mat som varmhålls. 

Även smaken bibehålls bättre vid snabb nedkylning. Maten tillagas, kyls och packas i centralköket på 

Skogsliden. Mat blir till näring först när den når magen, därför ska kunskapsnivån vara hög och fokus 

ska ligga på hela måltiden. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får varm mat varmhållas i 

max två timmar. Portionslådorna ska varmhållas så att de inte understiger 60 grader. Kyld mat ska 

transporteras kall (max +8 grader) och ska därefter (i de flesta fall) värmas till 70 grader innan den äts, 

för att serveras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt. Annars kan bakterietillväxt av exempelvis 

stafylokocker, listeria monocytogenes och campylobacter uppstå. Bakterier förökas som mest mellan 

20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C men det finns även bakterier som växer i kylskåp så 

som exempelvis listeria monocytogenes. Där av vikten att hålla säker kylkedja samt att följa rutiner för 

egenkontroll. Varje tillagningskök och leverantör av tillagad mat och livsmedel har rutiner för hur 

livsmedelshygienen sköts, och detta kontrolleras regelbundet av en kommunal kontrollenhet. 

Personalen i hemvården har belyst att de transporterar tunga väskor med den varma maten då 

värmeplattor ligger monterade i väskan för att hålla maten varm. Trots det kan vi inte hålla 

temperaturen som krävs, dvs 60 grader (se bilaga). Avvikelser från vårdpersonal indikerade på att; 

temperaturen på maten vid leverans var under rekommenderade grader. Måltidschef åkte ut på 

observation under en lunchkörning och tempererade varm samt kyld mat för att observera temperaturer  

 



 
 

och tillvägagångsätt, det framgick att den varma maten redan vid leverans var under 60 grader (se 

bilaga).  

 

Med god kompetens och tydliga rutiner inom livsmedelssäkerhet skall alla gäster känna sig trygga i 

samband med kommunens måltider.  

 

Kyld mat till våra gäster i ordinärt boende 

- Båstad kommunrestauranger anpassar sig tillsammans med Vård och omsorg efter 

vårdtagaren. 

- Vi kan lägga mer tid på att vårda och mindre tid i bilarna.  

- Vårdtagaren kan värma så mycket mat som önskas och kyla eller frysa resterande mat till ett 

annat tillfälle, vilket minskar svinn. 

- Ökar näringsvärdet på måltiden då maten bibehåller näring på ett mer fördelaktigt sätt vid 

snabb nedkylning jämförelse med varmhållning.  

- Minskar stressen hos vård och omsorgspersonal, kan lägga tiden på att vårda. 

- Den kylda maten kommer att levereras med hemtjänst i samband med hemtjänstens planerade 

besök eller med ett särskilt besök där vi även sparar på miljön.  

Vi på Båstad kommunrestauranger arbetar med ständig utveckling och vill att våra matgäster dagligen 

ska vara mätta och belåtna. Vår största utmaning är undernäring bland de äldre. Därför är det viktigt 

att tänka på måltidsupplevelsen, vi arbetar för att måltiderna ska vara dagens höjdpunkt.  

Varm mat till våra gäster i ordinärt boende 

- Levererar varm mat till våra äldre gäster 

- De behöver inte värma maten själva 

- Matlådan kan inte sparas utan bör kasseras 

- Logistisk utmaning både med tillagning och transport 

- Måltiden bör inte varmhållas mer än 2 timmar 

- Temperaturer 

- Ökar stressen hos personalen inom vård och omsorg 

- Minskar valfriheten på vilken tid våra gäster önskar äta 

Flödesschema Båstad kommunrestauranger 

- Maten tillagas samma dag som den serveras till vårdboenden. Produceras, packas i värmeskåp 

och levereras dag 1. 

- De gäster som får matdistribution äter maten en dag efter produktion. Produceras, kyls och 

paketeras dag 1, utskick dag 2. 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Vad observeras: Vad som händer med kyld och varm mats temperaturer under en 

matleveransrunda. 

Utgår ifrån Bjäredalen där mattransporten lämnar maten 11:15 förpackad i de lådor som 

vårdpersonalen ska åka med till våra gäster i hemmen. Jag följer med på en runda i Västra Karup. 

2 egna lådor med 6 portionsförpackningar i varje där jag tempererade vid samma tillfälle 

vårdpersonalen jag åkte runt med tog fram sina lådor för att lämna till våra gäster i hemmen.  

Resultat av kyld matväska (6 portionsförpackningar och kylklampar i frigolitlåda) 

11:30 Första mätning på Bjäredalen 4 °C 

Låda Klockslag °C 

1 11:50 + 4,2  

2 12:00 + 2 

3 12:05 + 1,3  

4 12:08 + 1,3 

5 12:23 + 2,5 

6 12:25 + 2,9 

 

Resultat av varm matväska (6 portionsförpackningar och kylklampar i frigolitlåda) 

11:30 Första mätning på Bjäredalen 54 grader 

Låda Klockslag °C 

1 11:50 + 47 

2 12:00 + 49,5 

3 12:05 + 45 

4 12:08 + 44 

5 12:23 + 39 

6 12:25 + 42 

 

De maträtter som testades var raggmunk och fläsk och levergryta med potatis. 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Logistik för utlämning av portionslådor 

Nutid 

Portionslådorna levereras i frigolitlådor med kylklampar, max 6 lådor per runda. Det är hemtjänsten 

som dagligen levererar måltiden till våra gäster i hemmen under en ”lunchrunda”. Lunchen levereras 

allt från 11:30-13:00 till vår gäst i hemmen.  

Kyld mat 

Portionslådorna kan levereras till våra gäster i hemmen från och med att de är packade runt 14:00 dag 

1. Det innebär att de har möjlighet att levereras allt från 14:00 dag 1 till 12:00 dag 2. Gästen kan även 

själv välja vilken tid på dygnet de önskar att äta sin måltid. De har även valfriheten att dela upp lådan 

till lunch och middag. 

Varm mat 

Portionslådorna bör levereras ut under 2 timmar efter att den är färdigtillagad. Den bör inte sparas av 

vårdtagaren och bör ätas i direkt anslutning till att den levereras till hemmet.  

 



Sammanställning från enkät, vård och omsorgstagare i ordinärt boende fokus måltid. 

En enkät skickades ut via hemtjänstpersonalen till vårs vård och omsorgstagare i ordinärt boende. De 

skickades ut i slutet av december 2019 och sammanställdes januari 2020. Drygt 190 enkäter 

lämnades ut och 71 svar har sammanställts nedan.  

  Frågor  Ja Nej 
Vet 
inte 

Inget 
svar 

1 Variationen på maten är jag nöjd med 56 5 9 1 

2 Variationen av desserter är jag nöjd med 57 9 3 2 

3 Varmrätten är bra smaksatt 46 15 4 6 

4 Jag föredrar kyld mat som värms i hemmet 41 25 5   

5 Jag föredrar varmhållen mat vid leverans 25 40 6   

6 Jag är nöjd med tidpunkten för matleveransen 68 2   1 

7 Jag tycker att portionen är lagom stor 60 6 2 3 

8 Jag anser att priset på maten är rimligt 44 7 17 3 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000016/2020 – 700 
 
 

Måltidsglädje 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med måltidsverksamheten kartlägga och  
analysera behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla måltiderna i bred bemärkelse 
för de mest sköra äldre. 
 
2. Återrapportering ska göras till vård- och omsorgsnämnden senast i april 2020. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstad kommuns har goda resultat inom mat och måltidmiljön. I öppna jämförelser  
framkommer att Båstads kommun placerat sig på en 15:e plats i landet vad gäller brukarnas 
nöjdhet med mat och måltidsmiljö vad gäller Särskilt boende. Båstads kommun har också fått 
utmärkelser. 
  
Maten, måltidsmiljön och måltidsglädje är viktigt för våra mest sköra äldre som bor inom våra 
särskilda boenden. Nattfastan är ett viktigt område kopplat till hälsan.  
 
Det är viktigt med fortsatt stort fokus för att bibehålla och utveckla arbetet rörande maten och 
måltidsupplevelsen. 
  
Förvaltningen ska i samarbete med måltidsverksamheten kartlägga mat- och måltids-
situationerna inom våra särskilda boenden och föreslå en utvecklingsplan för att bibehålla  
och utveckla måltiderna, i bred bemärkelse, inom Särskilt boende. 
 
 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 20 januari 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2020 
 

*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. 
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Datum: 2020-01-20 
Dnr: VN 000005/2020-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

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

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

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

2020 

VN 2019-01-23 § 9 
Väckt ärende - 
Bemanningen på vård-  
och omsorgsboenden  
sedan stimulanspaketet 
försvann. 

VN 000015/2019 Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende:  
Sedan det statliga stimulanspaketet försvann är 
risken för lägre bemanning överhängande. Vård- 
och omsorgschefen inväntar besked från den nya 
regeringen om ytterligare stimulanspaket. 
Nämnden bör bevaka detta ärende samt 
bemanningen över lag. Bemanning är 
förutsättningen för våra vård- och omsorgstagares 
väl och ve och för att övrig personal ska orka. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Februari 2020 

VN 2019-10-16 § 101 
Väckt ärende - 
Fördjupad diskussion  
om ekonomin. 

VN 000154/2019 Bjärepartiet väcker ärendet och yrkar bland annat 
på fördjupad diskussion om ekonomin. 

Vård- och omsorgsnämnden ska inför 2020 
titta på möjligheten att redovisa 
uppföljningen av budget på ett annat sätt 
så att det går att följa verksamheterna. 

Löpande 
information 
2020 

VN 2019-10-16 § 104 
Väckt ärende - Haga Park 
 

VN 000158/2019 Bjärepartiet väcker ärendet och önskar bland 
annat återkommande information på 
dagordningen tills dess att inflyttningen är klar  
och Haga Park anses vara i full drift. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning: hanteras framöver som ett 
informationsärende. 

Löpande 
information 
2019 och 
våren 2020 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000198/2019 – 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. 
 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Protokoll från pensionärsrådet 2019-12-05 
 
b). Ekonomirapport för Båstads kommun januari-november 2019 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Samma nträdesprotokol I 

Tid 2019-12-05, kl. 10.00-12.00 

Plats Kommunhuset i Båstad 

Närvarande Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Karin Wilsson, ledamot 
Lillemor Johnsson, tjg. ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Karin Aurell Paulsson, ersättare 
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Ulf Jiewertz, vård- och omsorgsnämndens ordförandetom punkt 3 
Irene Ebbesson, vård- och omsorgsnämndens V.ordförandetom punkt 3 

Frånvarande Inger Westin 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordförande öppnar mötet. 
Upprop av deltagande ledamöter. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Gunilla Linghoff. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet godkände dagordningen, viss omkastning av punkter på grund av inkallade gäster. 

3. Information från Vård och Omsorg 
Ulf Jiewertz berättar om turerna runttidningsartikeln i HO om Ängahällans mötesplats. Allt 
var klart att när Haga Park är klart så flyttar man över verksamheten dit. Papper är skrivna 
med Båstadhem att kunna förlänga en månad i taget. Detta för att det inte ska bli något 
glapp. Kanske skulle det framkommit att hyreskostnaden för Ängahällan är mer än 
500 000 kr/år för att få en förståelse. 
Bygget av Haga Park följer tidsplanen. Ängagården är de som först flyttar in där. Sedan 
kommer de som vistas på Norra Vram att tas hem. Hyra för att använda samlingslokalerna 
på Haga Park är inte klara. 

Angående budgeten så är det stort minus i år. Budgeten för 2020 blev gynnsam för Vård och 
omsorgs räkning, ökning med 12,5 mkr, men man vet att Haga Park kommer att kosta 
mycket. 

Vård och omsorg har en tuff situation men man jobbar framåt. Bl a så startar man med 
Vägledningsdokumentet för bistånds bedömarna efter nyår. 
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Karin Wilson ställde frågan om kall mat, som många klagar på. Maten är kyld och en del vill 
ha den så för att kunna äta senare. Inget är klart hur det kommer att bli. Diskussioner är 
på gång. 

På Karin Sörenssons fråga om Lyan, så är den öppen fem dagar i veckan. 

Lillemor Johnsson berättar att man inte kan stänga en verksamhet som man har bistånd på, 
vilket skett i somras med Lyan. Det är en skyldighet att ge det biståndet som är beviljat. 

7 januari 2020 tillträder nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson. 

Vi river den skrivning som Lars Elofson och Christer Nordin lämnat till KS angående 
Ängahällans mötesplats. Den är redan besvarad, eftersom man kan förlänga hyres
kontraktet för Ängahällans mötesplats. Se ovan. 

4. Information från kommunens säkerhetschef 
Christofer Thoren presenterar sig och som ny har han fått mycket att arbeta med. Han 
arbetar tätt med polis, IT-chef m fl. Han tittar på bl a kris beredskapen, hur gör vi i det 
digitala samhället, interna säkerheten, byggnader, passersystem mm. En uppmaning till oss 
var att titta över och berätta om utrymningsvägar vid möten och träffar. Bra att alla vet vart 
de ska ta vägen. Var finns det hjärtstartare? vilket också är bra att veta. Diskussion kom upp 
hur man använder den. Kanske viktigare att man startar hjärt/lungräddning direkt och 
larmar ambulans? Ingen hinner hämta apparaten om den inte är precis i närheten. 
Angående säkerhetsskydd så arbetar han med en analys som sedan ska ge ett 
åtgärdsförslag. 

Vi är ju datoriserade till max vilket ställer till det vid en kris. Praktiska lösningar måste 
också till. 

Stellan Andersson tar upp hur sårbart det är vad det gäller vårt viktigaste livsmedel, 
vattnet. Hur sårbart är det? Vilka säkerhetssystem finns? Christofer Thoren har en dialog 
med NSVA och Sydvatten. 

Vi efterlyser ett enkelt tips: Hur klarar vi oss i 72 timmar? Kontakt kan tas med 
Civilförsvarsföreningarna. De brukar kunna åka ut och berätta. 

5. Information angående mobilanvändning och digitala hjälpmedel 
Nike Sandberg kunde inte närvara, men hälsade att en informationsstund kommer i 
Agardhssalen måndagen den 9 december kl. 16-18, kallad Trygg och säker. 
Blivit en miss för att få ut information om denna träff tyvärr. Inga affischer uppsatta 
och inget telefonnummer att anmäla sig till. Bara en emailadress, de har lovat att bättra sig 
i detta framöver. 

6. Digitalisering - en värld i förändring 
IT-chef Anders Björk informerar om hur snabbt allt går och att det som är nytt och okänt 
blir svårt. Här blir utbildning viktigt. Inte bara för oss äldre. Det är även en stor kostnad för 
att skaffa telefon, läsplatta, datorer mm. Sedan tillkommer abonnemang. Christer Nordin 
upplyser om en man som säljer begagnad, servad IT-utrustning med garanti. Han mailar 
ut telefonnummer för spridning efter mötet. Viss utbildning ger bankerna gratis, men inte 
med allt. 
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7. Nya översiktsplanen för Båstads kommun 
Vi blev inbjudna att ta del av kommunens nya översiktsplan som ska gälla fram till 2030. 
En mycket trevlig framställning från planavdelningen på Samhällsbyggnad. Utbyggnationen 
i kommunen kommer att bli de områden som ligger där stationerna finns. Denna översikts
plan ligger tillgänglig på nätet. De var tacksamma för synpunkter från KPR. Presidiet skriver 
till dem och berättar om synpunkter. Inte glömma att ta med det positiva. De som var med 
på träffen hittade inget negativt vid framställningen. Stellan Andersson upplyste om vilken 
enorm kostnad detta får för att bl a Torekov ska få en ny vattenledning dit. Mångmiljon
projekt bara det. För närvarande pågår geologiska undersökningar överallt. 

8. Genomgång av skrivelser 
Lades till handlingarna. Lars Elofson menade att det är viktigt att vi följer upp det som är 
ivägskickat och de svar vi fått. 

9. Genomgång av förra mötets protokoll 
Lades till handlingarna. 

10. Övriga frågor 
Stig Andersson meddelar att vid övergångsställena vid skola/bensinstation i Förslöv så har 
det, trots svar från Trafikverket om start nästa år med belysning, satts upp stolpar nu. 
Trafikingenjören bjuds in till ett KPR-möte till våren. 

Stellan Andersson tar återigen upp frågan om varför det inte finns någon trafiksäkerhets
nämnd. Denna fråga ligger nu hos kommunstyrelsen. 

Kain Wilson tar upp problemet med ombyggnationen av Köpmansgatan. Företaget som 
utför arbetet blockerar vägen med sina arbetsredskap så att det är svårt att ta sig fram. 
Lars Elofson tar direkt kontakt med trafikingenjören. 

Barbro Hansson upplevde vid första frostdagen att sandningen vid stationsområdet i 
Förslöv var glashal. Grus som var utlagd åkte ner i springorna på den markerade delen för 
synskadade. Detta gjorde att det var halt uppe på räfflorna. Barbro Hansson tar själv 
kontakt med stationen. 

Stellan Andersson tycker att det är för kort tid vid KPR:s möten. Dessa borde starta klockan 
09.30 eftersom frågorna är komplexa och fler. KPR är positiva till detta, frågan tas vidare. 

11. Nästa möte 
Torsdagen den 13 februari. 

i!tltt?'~ 
Karin Sörensson 
Sekreterare 

~~gf;~? 
Juste rare 
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Ekonomirapport januari-november 2019 
 

Prognos årets resultat 
 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +16,1 +11,2 -4,9 

Mars +16,1 +9,3 -6,8 

April +16,1 +12,5 -3,6 

Maj +16,1 +8,7 -7,4 

Augusti +16,1 +3,0 -13,1 

September +16,1 -0,5 -16,6 

Oktober +16,1 +1,3 -14,8 

November +16,1 +4,1 -12,0 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +4,1 
(+1,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -12,0 
(-14,8) mkr.  

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -32,3 (-34,8) mkr inklusive 
utnyttjad demografireserv.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns främst 
inom vård och omsorg med -18,0 mkr, inom bildning 
och arbete ram med -15,7 mkr, teknik och service 
med -2,8 mkr, boendepeng med -2,6 mkr samt barn och 
skola ram med -1,9 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på +4,1 mkr innebär att 
balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommunen 
hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro-
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag och investeringarna täcks 
inte till 50 procent av skattemedel. 

 

Prognostiserade avvikelser -12,0 (-14,8)  
Föregående månads prognostiserade avvikelser i undre stapel med ljusare färg. 
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-14,8

KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämnd

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
Total avvikelse
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Kommunfullmäktige +1,1 (+0,8) 
KF – Kommunfullmäktige +0,2 (+0,2) 
Positiv avvikelse mot budget med anledning av att till-
fälliga beredningar ej aktualiserats och att arvodes-
kostnader har minskat. 

KF – Skolpeng, barnomsorg/grundskola +1,9 (+1,6) 
Prognosen för helåret är förbättrad +0,3 mkr. Delvis 
beror förändringen på att antalet barn inom förskolan 
och grundskolan inte blivit så många till antalet som 
prognostiserats för nyinskolning och inflyttning. Däre-
mot inom fritidshem är antalet elever fler än budgete-
rat. Prognosen tar hänsyn till; att inflyttning till kom-
munen kommer ske enligt befolkningsprognosen och 
befintliga månaders utfall och utveckling. Avvikelser 
finns inom skolpengen mellan de olika årskullarna och 
mellan egen regi, annan kommun och fristående regi. I 
prognosen för skolpengen finns en resurs 1,5 mkr re-
serverad för eventuellt avslag i en pågående process 
kring överklagan av 2019 års bidrag  hos Förvaltnings-
rätten. 

KF – Skolpeng, gymnasium -0,7 (-0,9) 
Förbättringen +0,2 mkr sedan föregående prognos be-
ror på att antalet elever är färre än budgeterat. Den to-
tala kostnaden för köp av gymnasieplatser prognostise-
ras bli ändå högre än budgeterat, detta med anledning 
av att färre elever väljer att studera på Akademi Båstad 
och fler istället väljer att studera i annan kommun och 
fristående verksamhet, vilket medför en högre kostnad 
per elev. Prognosen är beroende av elevernas val av ut-
bildning och kostnaden mellan olika utbildningar kan 
variera stort, vilket medför en viss osäkerhet till avvi-
kelsen vid årets slut. 

KF- Hemvårdspeng +2,3 (+2,2) 
Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg och 
service visar 133 000 timmar jämfört med budget 
136 700 timmar, detta ger en prognostiserad positiv 
avvikelse om +1,9 mkr. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse om +2,3 mkr avseende alla hemvårdstimmar. 
Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas över-
stiga budget med +0,65 mkr. 

 

 

KF- Boendepeng -2,6 (-2,3) 
Beläggningen för vårdboende under perioden januari-
november låg på 100 procent. Köp av boendedygn vi-
sar en total negativ avvikelse om -4,0 mkr, avvikelsen 
beror på köp av korttidsplatser, och en extern somatik-
plats för hela året. För korttidsvård i intern regi har i 
genomsnitt 12 platser blivit belagda och det är 14 plat-
ser som är budgeterade, detta medför en prognostise-
rad positiv avvikelse om +1,1 mkr. 

Kommunstyrelsen -0,3 (-1,1) 
KS - Kommunstyrelse +0,1 (+0,1) 
Positiv avvikelse mot budget med anledning av att 
sammanträdestiden för kommunstyrelsen och dess ar-
betsutskott minskat avsevärt. 

KS - Kommunledningskontor +1,6 (+1,4) 
Vakanta tjänster och sjukskrivningar samt förändrat 
genomförande av projekt för målstyrning och kvalitets-
ledning bidrar till ett prognostiserat överskott jämfört 
med budget. Kommunledningskontoret tillämpar åter-
hållsamhet av kostnader i verksamheten för att bidra 
till att kommunstyrelsens verksamheter totalt sett hål-
ler budget i balans. 

KS - Teknik och service -2,8 (-2,5) 
Totalt prognostiserar teknik och service en negativ av-
vikelse om -2,8 mkr. 

En negativ avvikelse om -0,4 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare som är under behandling. 

Väghållning har belastats med fakturor från Bjäre Kraft 
avseende 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
Verksamheten har tidigare inte fått information om 
dessa kostnader och prognostiserar därför en negativ 
avvikelse om -870 tkr. 

För kommunens parkeringsintäkter under sommaren 
prognostiseras en positiv avvikelse om +0,4 mkr. 

Inom fastighet finns en del engångsposter som kommer 
att påverka driften 2019, bland annat luftrenare på 
Västra Karups skola, rivning av byggnader på Förslövs 
skola samt demontage av Skogsbyns moduler. Sam-
mantaget prognostiseras ett underskott om -1,1 mkr 
för dessa poster. 
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Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och 
prognostiserar en negativ avvikelse om -0,6 mkr för 
uppskjuten intern intäkt. 

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom Rädd-
ningstjänsten och säkerhetschef har pågått under året 
och medarbetarna började i augusti. För den vakanta 
perioden prognostiserar verksamheten en positiv avvi-
kelse om +580 tkr. 

KS – Samhällsbyggnad +0,9 (+0,4) 
Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad 
konsultbudget på ledning genererar överskott för året. 
Samhällsbyggnad tillämpar återhållsamhet av kostna-
der i verksamheten för att bidra till att kommunstyrel-
sens verksamheter totalt sett håller budget i balans. 

KS – Bildning och arbete -0,1 (-0,4) 
Bildning och arbete prognostiserar totalt en negativ av-
vikelse om -0,1 mkr. Förbättringen +0,3 mkr sedan 
föregående prognos avser att arbetsmarknadsenheten 
haft lägre personalkostnader då det varit färre an-
ställningar placerade från Arbetsförmedlingen. Totalt 
prognostiserar arbetsmarknadsenheten en positiv av-
vikelse om +0,4 mkr vid årets slut då de även haft 
vakanta tjänster samt något högre intäkter än budg-
eterat.  

Verksamheten för försörjningsstöd förväntas avvika 
mot budget med -0,8 mkr. Försörjningsstöd för områ-
det integration avviker negativt mot budget då de scha-
blonbaserade intäkterna kommunen får från migrat-
ionsverket inte täcker de utgifter försörjningsstöd be-
lastas med. I takt med att kommunen förlorar den stat-
liga ersättningen och om kostnaden för försörjnings-
stöd återstår kommer detta medföra större underskott 
för försörjningsstöd under kommande år. 

Myndighetsnämnd +1,5 (+1,0) 
MN – Myndighetsnämnd -0,1 (-0,1) 
Negativ avvikelse mot budget till följd av högre kostna-
der för sammanträdesarvoden och ersättning för förlo-
rad arbetsförtjänst jämfört med budget. Nämnden har 
gjort åtgärder för sammanträdesplaneringen för att 
minska uppkommet underskott. 

 

 

MN – Samhällsbyggnad +1,6 (+1,0) 
Vakanta tjänster inom miljö- och hälsoskydd under 
året samt ett större antal fattade beslut i bygglovsären-
den bidrar huvudsakligen till ett prognostiserat över-
skott jämfört med budget. 

Utbildningsnämnd -17,6 (-17,6) 
UN – Barn och skola -1,9 (-1,9) 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter pro-
gnostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget på  
ca -1,9 mkr. Lokaler för förskola och grundskola pro-
gnostiserar en avvikelse mot budget om ca -1,7 mkr på 
grund av ej budgeterade kostnader för moduler i 
främst Östra Karup men även för förskolemoduler för 
Klockarebyn. Skolskjutsverksamheten prognostiseras 
avvika mot budget om -0,5 mkr, främst på grund av för-
dröjd upphandling vilket gör att inköp av nya skolbus-
sar inte sker förrän tidigast i slutet av året. Denna för-
sening har medfört fortsatt dyra reparationskostnader 
av befintliga bussar samt inhyrning av externa bussar. 
Övergripande verksamhetsledning förväntas ge ca 
+0,2 mkr i avvikelse som resultat av vakans och åter-
hållsamhet. 

UN - Bildning och arbete -15,7 (-15,7) 
Bildning och Arbetes ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -15,7 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med 
föregående prognos. 

Underskottet finns till största delen hos enheten in-
divid- och familj  som har en prognostiserad avvikelse 
på -14,3 mkr. Verksamheten genomgår flera processer 
för närvarande och just nu pågår kvalitetssäkring av 
både kostnader och intäkter. Totalt prognosticerar in-
divid och familj en total avvikelse för placeringskost-
nader vid årets slut till ca -10,6 mkr.  På grund av om-
struktueringar, arbetsrelaterade problem kommer ut-
redningsenheten för barn och unga avvika med 
ca -1 mkr mot budget för personalkostnader samt yt-
terligare -1 mkr i avvikelse mot budget uppstår på 
grund av kostnader för inhyrd personal, tolkar och 
konsulter som behövts anlitas för att stötta verksam-
heten. Kostnaderna för övertid, jour och beredskap vi-
sar underskott med nästan 1 mkr. 
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Likt tidigare prognoser förväntas gymnasiesärskolan 
avvika -1,3 mkr mot budget med anledning av fler 
elever på helårsbasis än budgeterat. 

Vård och omsorgsnämnd -18,1 (-18,9) 
VN – Vård och omsorg -18,0 (-18,8) 
Utförare inom vårdboende prognostiserar en negativ 
avvikelse om -4,1 mkr. För att bibehålla kvalité och sä-
kerhet på vård- och omsorgsboende krävs en lägsta-
nivå på bemanning, denna bemanning är utöver vad 
som ges i budget. Vårdtyngden på boendena har varit 
hög kopplat till palliativ vård, med vak och ökad be-
manning. Ytterligare bidragande faktor är tillsättandet 
av ytterligare enhetschef på kommunens största bo-
ende, detta i linje med arbetsmiljöverkets inspektion 
och med politisk förankring. 

Inom vårdboenden har hyrundersköterskor behövts 
under sommaren vilket påverkat prognosen negativt. 
Bjärehemmets nedläggning prognostiserar en avvi-
kelse om -1,3 mkr på grund av kostnader avseende 
hyra, el samt personalkostnader som kvarstår efter 
stängning. 

Prognostiserad avvikelse för korttidsvård förväntas vid 
årets utgång bli -0,7 mkr. Detta beror i huvudsak på 
ökade kostnader för personal, i samband med en hög 
vårdtyngd. 

Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -2,3 mkr, resultatet visar på höga kostnader kopp-
lade till introduktion. Köp av undersköterskor har skett 
till den del som inte kunde lösas genom egen personal 
samt vikarier. Mottagningsteamet prognostiserar en 
negativ avvikelse på ca -1,0 mkr. Larmorganisationen 
är inte budgeterad fullt ut och insatserna ökar i takt 
med att larm och annan digital tillsyn ska implemente-
ras. 

Centralt prognostiseras en negativ avvikelse 
om -0,6 mkr. Ett generellt sparbeting på 1,7 mkr är lagt 
på det centrala i ramen, men endast 1,1 mkr beräknas 
hanteras under 2019. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras en negativ avvi-
kelse om -7,7 mkr. En stor del av avvikelsen beror på 
nya köpta platser inom LSS och SoL, uppgående 
till -3,2 mkr. 

Två nya personlig assistans ärenden har tillkommit, ej 
budgeterade under 2019. Tillsammans innebär dessa 
en ökad kostnad av ca 3 mkr på helårsbasis. Retroak-
tivt beslut är fattat från och med 2018-08-25, detta 
prövas i domstol.  

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktpersoner 
medför en prognostiserad avvikelse om -0,3 mkr för 
helåret. 

Inom Hälso- och sjukvård prognostiseras en negativ 
avvikelse om -2,7 mkr. Rehabenhetens prognos är en 
negativ avvikelse på -0,7 mkr. Avvikelsen beror på för-
flyttningsutbildningar kopplade till Arbetsmiljöverkets 
krav. Enheten fick en minskad budget för hjälpmedel 
men utfallet har inte kunna minskas som planerat. En 
ny kostnadsmodell har antagits vid Medelpunkten, som 
innebär att kostnaderna ökar med ca 0,4 mkr årligen.  

Enheten för sjuksköterskors prognos på helår är en ne-
gativ avvikelse på -2,0 mkr och faktorer som påverkar 
detta är bemanning utöver budget dels till viss del ofi-
nansierade HSL-undersköterskor. 

Bidragande faktor är det utökade behovet av hälso- och 
sjukvårdskompetens. Inför budgetarbetet 2019 har 
inget budgettillskott gjorts, men både sjuksköterske- 
och rehabilteringsgruppen har tvingats att utöka be-
manningen för att bibehålla kvalitet och säkerhet. 

Valnämnd +0,2 (+0,2) 
Valnämnden förväntas göra en positiv avvikelse mot 
budget till följd av att det krävs något mindre resurser 
för att genomföra ett EU-val jämfört med ordinarie all-
männa val till riksdag, landsting och kommun. 

Överförmyndare -0,1 (-0,1) 
Prognostiserad avvikelse beror på släpande lönekost-
nader från 2018 inom administration och dyrare syste-
mintegration än budgeterat. 

Finansiering +21,2 (+21,1) 
Demografireserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna-
der till följd av ökade volymer kopplade till demo-
grafiska förändringar. 
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Finansförvaltning +20,2 (+20,1) 
Avvikelsen beror till största del på prognostiserade ex-
ploateringsintäkter på 12,6 mkr. Dessa är för försälj-
ning av tomter och är således engångsintäkter. Lägre 
avskrivningskostnader, högre skatteintäkter, utdelning 
från finansiella poster och räntekostnader samt övriga 
finansiella poster bidrog till en positiv avvikelse mot 
budget med +4,2 mkr, +2,1 mkr, +2,1 mkr respektive 
+2,7 mkr. Pensionskostnaderna prognostiseras dock 
bli 3,2 mkr högre än budget. 

Investeringar +42,1 (+45,6) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +2,3 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 
på +1,4 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno-
stiseras ge en positiv avvikelse på +38,4 mkr. 

KS - Kommunkontor +2,0 (+1,4) 
Önskemål om överföring till år 2020 samt minskat be-
hov. 

KS - Teknik och service +39,7 (+43,8) 

Skattefinansierad	verksamhet	inklusive	medfinan‐
siering	till	statlig	infrastruktur	+1,3	(+3,4)	
Kattegattleden färdigställdes under 2018. Inga ytterli-
gare kostnader prognostiseras i projektet, vilket inne-
bär att det kommer redovisas ett överskott på 
+3,7 mkr. Även projekt avseende klimatanpassning 
samt Lejontrappan och ett flertal projekt inom gatu-
verksamheten bedöms redovisa ett överskott vid årets 
slut. Avseende klimatsäkring blir stenskoning vid Gul-
stad billigare än vad som inledningsvis bedömts. Öv-
riga projekt redovisar överskott bland annat på grund 
av att personella resurser saknats för genomförande av 
projekten. 

Byggnation av bryggor i Torekov bedöms redovisnings-
mässigt uppvisa ett underskott på drygt 2,1 mkr under 
2019. Detta beror på att externt investeringsbidrag 
från TTBF ska redovisas som en driftpåverkande post 
då bryggorna tas i bruk. 

Omvandling av banvallen har gått fortare än beräknat 
och kommer redovisa ett underskott under 2019. 
Sträckan mellan Grevie och Förslöv är i stort färdig-
ställd. Ansökan om delutbetalning på 50 procent av in-
vesteringskostnaderna för 2019 har sökts hos Trafik-
verket. Projektet innefattande även upprustning av 
Grevie före detta stationsområde bedöms redovisa ett 
underskott på totalt ca 0,9 mkr under 2019. 

Avgiftsfinansierad	verksamhet	+38,4	(+40,3)	
Avvikelsen på +38,4 mkr är hänförlig till ett antal pos-
ter, varav de större avser +7,6 mkr exploatering VA för 
tomten Förslöv 2:4, där projektet förväntas utföras 
2020 och +25 mkr för Sydvatten, där projektet pågår 
men kostnader skjuts fram till kommande år. 

KS - Samhällsbyggnad +0,3 (+0,3) 
Önskemål om överföring till år 2020 av 0,1 mkr. 

MN - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,1) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

Befolkning 
Den 30 november uppgick antalet invånare till 15 109 
vilket är en ökning med 161 personer sedan årsskiftet 
(14 948). Motsvarande uppgift för januari-november 
2018 är en ökning med 116 personer till 14 912. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +213 samt ett negativt födelsenetto 
på -52. Det flyttade ut 872 personer och 1 085 flyttade 
in och det föddes 117 barn och 169 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 
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Datum: 2020-01-20 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000018/2019 – 900 
 
 

Anmälda 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 redovisas följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-11-01 - 2019-11-30. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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