
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	24	februari	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. Informationsärenden:
	
•	Enhetschef	Frida	Lindgren	presenterar	sig	
•	Stöd	och	omsorg	berättar	om	sin	verksamhet	
•	Avgjort	rättsfall	avseende	personlig	assistans	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	
			och	hemtagningsstatistik	
•	Haga	Park:	Lägesrapport	
•	MAS	och	SAS	informerar	
•	Bokslut	2019	‐	Bilaga	

‐	 VN

4. Patientsäkerhetsberättelse	2019	 Sandra	Sturk	 VN

5. Kvartalsrapport	till	IVO	‐	Ej	verkställda	beslut	2019,	kvartal	4 Lena	Täringskog	 VN

6. Intern	kontrollplan	2020	för	vård‐	och	omsorgsnämnden Christin	Johansson	 VN

7. Svar	på	väckt	ärende	‐ Bemanningen	på	vård‐ och	
omsorgsboenden	sedan	stimulanspaketet	försvann	

Ingrid	Pettersson	 VN

8. Beslutslogg	 ‐	 VN

9. Delgivningar	 ‐	 VN

10. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐	 VN
	
			Båstad	den	17	februari	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-02-17 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Helena Kruse utses som justeringsperson. 
 
2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 28 februari 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: 2020-02-17 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: 2020-02-17 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 
Informationsärenden: 
 
• Enhetschef Frida Lindgren presenterar sig 
 
• Stöd och omsorg berättar om sin verksamhet 
 
• Avgjort rättsfall avseende personlig assistans 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
 
• Haga Park: Lägesrapport 
 
• MAS och SAS informerar 
 
• Bokslut 2019 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

 

Vård och omsorg

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -120 150 -139 873 -19 723 -125 439 

Centralt -6 697 -7 146 -449 -6 785 

Myndighetsenhet -6 197 -6 625 -428 -5 431 

Stöd och omsorg -46 773 -55 510 -8 737 -48 376 

Hälso- och sjukvård -32 996 -35 986 -2 990 -33 323 

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -27 487 -27 957 -470 -28 743 

Summa -120 150 -133 224 - 13 074 -122 657 

Resultatenheter     

Hemvård 0 -2 449 -2 449 697 

Vård- och omsorgs- 

boende 0 -4 200 -4200 -3 479 

Summa 0 -6 649 -6 649 -2 782 

     

INVESTERING -3 380 -3 138 242 -1 149 

 

Hänt i verksamheten 
Under sommaren avvecklades de nio platserna  

på Bjärehemmets vård- och omsorgsboende, och 

de boende fick nya placeringar efter önskemål. 

Berörd personal har erbjudits anställning i andra 

verksamheter. 

Rekryteringen av undersköterskor inför somma-

ren blev problematisk med få ansökningar till 

sommarvikariat. För att möta upp behovet gjor-

des en upphandling av undersköterskor externt, 

totalt fyra stycken tjänster.  

Trygghetskameror har köpts in för att bli ett 

komplement till fysiska besök under nattetid, till-

syn görs av vår egen vårdpersonal. 

ESF-projektet DigiLitt som avser digital kompe-

tensutveckling för medarbetare inom vården av-

slutades i december.  Flera olika aktiviteter har 

genomförts, och praktiska idéer har implemente-

rats i verksamheten vilket kommer vård- och om-

sorgstagaren tillgodo.  

På Bjäredalen har daglig verksamhet fått nya lo-

kaler och ett konferensrum har skapats. Tvätt av 

arbetskläder har utökats och innefattar även 

Skogslidens verksamheter. Nya tvättmaskiner är 

installerade.  

Stab och ledning har samlokaliserats till Citadel-

let. Stöd och omsorgs chefs- och assistentfunkt-

ioner samlades på Ängahällan, en kortsiktig lös-

ning till sommar 2020.  

Brister i arbetsmiljön vid Skogsliden har föranlett 

en ombyggnation, där det skapats mer ändamåls-

enliga utrymmen. Matsalen har förbättrats liksom 

omklädningsrum och dusch.  

Introduktionsutbildningar för ny personal har ge-

nomförts vid tre tillfällen, med goda insatser från 

olika professioner.  

Arbetsmiljöverkets föreläggande om vite med 

uppdrag att komplettera riskbedömningar och in-

satser för att förbättra arbetsmiljön har fullföljts 

och arbetsmiljöverket har avslutat ärendet.  

Demensteamet har kompletterats med en arbets-

terapeut och kan nu ge stöd till enskilda, anhöriga 

och personal. Teamet kommer genom god sam-

verkan med primärvården in i ett tidigt skede av 

sjukdomen och kan därmed initiera ett stöd ti-

digt. Teamet erbjuder anhörigstöd regelbundet. 

Äldreomsorg  

Den ökade vårdtyngden har under perioden varit 

kännbar för såväl mottagningsteam, hemvård och 

hemsjukvård.  

Planering för uppstart av hemstödsteam för per-

soner med kognitiv svikt, har genomförts i sam-

verkan med demensteamet. Teamet finansieras 

av hemvårdspeng. Hemstödsteamet är i drift se-

dan i höstas och vi har redan sett goda resultat. 

Bilorganisationen som organiseras via Teknik och 

service kom i gång under hösten. Detta innebär 

att personalen inom Vård och omsorg kan lägga 

fokus på vård- och omsorgstagaren medan bil-

skötsel ombesörjes av en organisation som är ex-

pert på just det. 

Akademi Båstad har slutfört sin utbildning till un-

dersköterskor där medarbetare inom Vård och 

omsorg deltagit med hjälp av en statlig satsning.  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 

Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

 

Vård och omsorgsboende har under perioden 

haft en lägre omsättning av platser än 2018. Av-

vecklingen på Bjärehemmets vård- och omsorgs-

boende har också påverkat platsernas tillsättning. 

Vid årets slut är det 28 personer som väntar på 

plats på vård- och omsorgsboende. Vid 2019 års 

utgång var det 18 personer som väntat i tre må-

nader och däröver. 

Behovet av vård- och omsorgsplatser har ökat 

trycket för korttidsvården vilket har bidragit till 

ökning av köp av externa platser. Under 2018 var 

kostnaden för dessa externa platser cirka 2,4 

mkr, vilket kan jämföras med årets kostnader av 

cirka 4,7 mkr. Vårdtyngden har varit hög vilket 

medfört behov av högre bemanning.  

Mottagningsteamets ärendemängd var hög under 

sommaren, men avtog under hösten för att sedan 

stiga igen. 

Myndighetsenheten  

Enheten har under året infört en mottagnings-

funktion som tar emot samtal och fördelar ären-

den ut till respektive handläggare.  

Rehabilitering  

Förflyttningsutbildningarna har fått en ny ut-

formning, där innehållet är såväl webbaserad in-

formation som en praktisk del. Utbildningen er-

bjuds av rehabpersonal varannan månad vilket 

har uppskattats av deltagarna. 

Hälso- och sjukvård 

Sjuksköterskorna har under året infört ett kvali-

tétsklassificeringssystem som inneburit en stor 

utbildningsinsats för all personal. Enheten bidrar 

i hög grad till vidareutveckling av omvårdnads-

personal genom utbildningar i till exempel pallia-

tiv vård. Enheten har under året fått läsplattor 

som ett redskap i det dagliga arbetet.  

Stöd och omsorg  

Det har blivit en ökad bemanning i LSS-boenden 

med anledning av vård- och omsorgstagares sam-

manhängande sommarsemester vilket har med-

fört en högre lönekostnad.  

En gruppbostad har utökats från årets början, 

från två till tre platser vilket inneburit ökade 

kostnader i verksamheten. Antalet ärenden som 

rör kontaktpersoner ökar, även i komplexitet. 

Nya statsbidrag i syfte att bibehålla habiliterings-

ersättningen inom LSS har rekvirerats. Nedlägg-

ning av Café SoL genomfördes under sommaren. 

Det gjordes en ny överenskommelse inom områ-

det psykisk hälsa 2019, vilken innebär att medel 

tillförts kommunen. Under september månad har 

en servicebostad kopplat till ett enskilt tidigare 

externplacerat ärende startats i kommunen vilket 

har gett ett bra resultat.  

Ekonomi 
Centralt 

Vård- och omsorgschefen slutade sin tjänst i slu-

tet av sommaren 2019 och en tillförordnad vård- 

och omsorgschef tillsattes inom verksamheten 

under rekryteringsperioden. Inför år 2019 lades 

ett internt sparbeting om 1,7 mkr, vilket inte fullt 

ut har kunnat genomföras. År 2019 visar totalt ett 

underskott om 0,4 mkr centralt. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens boendeenheter har ett överskri-

dande motsvarande 4,2 mkr utöver budget. Skog-

sliden har en tjänst utöver budget som enhets-

chef, vilket innebär en kostnad om 0,7 mkr.  På 

grund av hög vårdtyngd har vi haft en kostnad för 

vak motsvarande 0,9 mkr. Åsliden har haft behov 

av att förstärka sin kvälls- och nattbemanning un-

der hela året till en kostnad av 0,4 mkr. Trots att 

Bjärehemmet (3-4:an) avvecklats, har vi haft fort-

satta kostnader där motsvarande 1,4 mkr. Det är 

en hög vårdtyngd generellt på våra vård- och om-

sorgsboenden som gör att extra personal måste 

sättas in för att klara patientsäkerhet och om-

vårdnad. 

Det har varit svårt att rekrytera personal till som-

marvikariat vilket föranlett att det blivit dyra lös-

ningar som inhyrda bemanningsundersköterskor 

samt övertid.  

Korttidsvården redovisar ett underskott av 0,9 

mkr som är en konsekvens av en hög vårdtyngd. 

Verksamheten ersätts via boendepeng. Köp av ex-

terna korttidsplatser redovisas centralt och den 

ökade kostnaden är relaterad till en utökad vo-

lym av platser. 

Mottagningsteamet arbetar över hela kommunen 

och har en hög kringtid och dubbelbemanning 

som inte ersätts fullt ut. Personalen har lånats ut 
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till olika verksamheter för att minska underskot-

tet då ärendetalet varit lågt. Verksamheten redo-

visar ett underskott om 1 mkr. 

Myndighetsenhet, rehab och HSL 

Myndighetsenheten visar ett negativt resultat om 

0,4 mkr vilket bland annat beror på förstärkning 

av en tjänst som avgiftshandläggare och är utöver 

budget. 

Rehabverksamheten redovisar ett underskott om 

1,1 mkr vilket bland annat beror på tjänster som 

är utöver budget samt en medlemsavgift till kom-

munalförbundet Medelpunkten som inte varit 

fullt ut finansierad i budget. En ökning av för-

skrivning av hjälpmedel bidrar också till under-

skottet och är ett resultat av ökad vårdtyngd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar på  ett under-

skott på 1,9 mkr i budget, vilket beror på tjänster 

utöver budget som till stor del beror på ökad 

vårdtyngd.  

Stöd och omsorg  

Har en negativ avvikelse om -8,7 mkr. En stor del 

av avvikelsen beror på nya köpta platser inom 

LSS och SoL uppgående till -3,3 mkr. 

Särskilda insatser kopplat till bland annat perso-

nal och rehabilitering har inneburit negativ avvi-

kelse på 0,2 mkr utöver budgeten.   

Vaktmästartjänst vid Bjäredalen är inte finansi-

erad och ger en negativ avvikelse med -0,3 mkr.  

Under 2019 sänktes budgeten för personlig assi-

stans med -0,2 mkr. Besparingen med -0,2 mkr 
inom personlig assistans har inte gått att genom-

föra under året. 

Två nya personlig assistansärenden har tillkom-

mit utöver budgeten för 2019. Tillsammans inne-

bär dessa en ökad kostnad på cirka -3 mkr på 

helårsbasis. Utöver ovanstående har det varit 

svårt med prognoserna inom personlig assistans 

då behovet varierat. Prognosen har överlag satts 

för lågt särskilt vad gäller kostnaderna för de 

första 20 timmarna, vilket ger en negativ avvi-

kelse med ca -0,4 mkr. 

 

Ett enskilt ärende på ett LSS-boende har under 

året medfört en förstärkning i budget med mot-

svarande 4,2 mkr. Ärendet har utvecklats positivt 

och gett minskade kostnader. En ramväxling har 

gjorts med 0,5 mkr till ett annat boende där beho-

ven ökat. 

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktper-

soner medför en negativ avvikelse om -0,5 mkr 

för helåret varav -0,3 mkr avser arbetsgivaravgif-

ter på arvodesdelen, som varit utöver budget. 

Framtid 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar där 

andelen äldre blir allt fler och trycket att leverera 

hög kvalitét till lägre kostnad kommer att öka. 

Under våren kommer det nya vård- och omsorgs-

boendet Haga Park i Förslöv att öppna med plats 

för 48 boende. En förhoppning är att detta kom-

mer lösa många knutar för Vård och omsorg då 

det minskar trycket på korttidsvården samt ute i 

hemvården när personer som väntar på boende 

kan flytta in. Målet är att inga externa platser ska 

behövas när Haga Park öppnar. 

Allt sjukare personer vårdas i hemmen vilket stäl-

ler högre krav på personalens kompetens. Under 

2020 arbetar kommunen med projektet ”Heltids-

resan” som innebär heltid som norm. För Vård 

och omsorg kommer det att innebära att våga 

tänka nytt för att uppnå en optimal användning 

av personalresurserna. 

För att möta framtiden måste det finnas en fort-

satt utveckling i en digital tid och tillvaratagande 

av möjligheter som tekniken ger. De aktiviteter 

som DigiLitt gett ska bevaras och utvecklas för att 

ge både personal och vård- och omsorgstagare en 

förhöjd kvalitét. 

Under 2020 implementerar vi nyckelfri hemvård. 

Det kommer att införas digital E-signering under 

2020, där målet är att minska antalet avvikelser. 

Inom myndighetsenheten planeras för digitala 

ansökningsmöjligheter.  

Inför 2020 har nämnden tagit beslut att inte er-

bjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till personer 

för tillfällig vistelse. 
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Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett inrikt-

ningsbeslut om att fortsätta planerna med att 

starta en servicebostad för personer med psy-

kiska funktionsnedsättningar.  
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Hemvårds- och boendepeng

(tkr) 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Hemvårdspeng -57 674 -55 305 2 369 -52 217 

Boendepeng -63 216 -66 270 -3 054 -64 370 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 

Under 2019 har Vård- och omsorgsnämnden 

haft  budget för att utföra 154 692 timmar totalt.  

152 352 av dessa timmar har utförts av den or-

dinarie hemvården och mottagningsteamet har 

utfört 4 400 timmar. År 2018 utförde mottag-

ningsteamet 3 400 timmar. I förhållande till 

2018 ser vi en utökning av hemvårdstimmar, 

både i den ordinarie hemvården samt i mottag-

ningsteam. 

Under 2019 har vi haft en ansträngd situation, 

både när det gäller tillgång till boendeplatser, 

samt stort flöde av patienter från sjukhuset.   

 

Boendepeng 

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsbo-

ende var 100 procent.  Detta innebär att vi har 

ett snabbt flöde mellan ut- och inflyttning. I 

några av våra äldreboenden finns det dessutom 

parboende.  

Beläggningen inom korttidsvården i egen regi 

har varit i genomsnitt 12 platser. 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Hemvårdspeng  

Antalet nyttjade hemvårdstimmar har varit lägre 

än budgeterat, vilket har resulterat i en positiv 

avvikelse om 2,4 mkr. 

Boendepeng 

Boendepengen visar ett underskott om cirka 3,1 

mkr. Till största del beror det på köp av externa 

korttidsplatser, som motsvarar cirka 4,7 mkr, 

vilket det inte fanns någon budget för. 

Framtid 
Framgent väntar stora utmaningar när det gäller 

den demografiska utvecklingen, samt framtida 

svårigheter att rekrytera personal med rätt kom-

petens. Ett ökat antal personer med kognitiv 

svikt har behov av ett kvalificerat stöd, både i 

hemmet och i särskilt boende. Även fortsätt-

ningsvis kommer flödet från regionen till kom-

munen att öka. Växelvården är i behov av över-

syn för att bättre möta omvårdnadsbehov, konti-

nuitet samt kvalitet i utförandet. Korttidsplat-

serna har varit nyttjade i mycket hög omfattning, 

speciellt av personer som väntar på boende. 

Denna insats kommer även i framtiden behövas, 

inte minst för de personer som snabbt kommer 

tillbaka till kommunen från slutenvården. Beho-

vet av köpta korttidsplatser kommer att upphöra 

i och med öppnandet av Haga Park i maj månad. 
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Diagram: Hemvårds- och mottagningsteampeng- Köp av timmar månadsvis 
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Datum: 2020-02-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Sandra Sturk 

Dnr: VN 000023/2020-700 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 
 
Aktuellt 
I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med patientsäkerhet har  
varit under året 2019. 
 
 
Vård och omsorg 
Sandra Sturk, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Sandra Sturk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
Samråd har skett med: 
Jenny Bengtsson, MAS tom 2020-01-17 
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Sammanfattning 
 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-

derår, 

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som uppnåtts. 

 

Aktiviteter under året som påverkat patientsäkerheten: 

 
-Uppstart av ny dokumentationsstrategi enligt ICF samt åtgärder enligt KVÅ. 

Start av det nya dokumentationssättet 9 januari 2019.  

-Utbildning i akut omhändertagande samt implementering av VISAM 

beslutsstödmodell. 

- Palliativa gruppen har utbildat medarbetare i studiecirkelform med 

gott resultat. 

- Apoteksgranskning av Apoteket AB. 

- Hygienrond samt hygiendialog i samarbete med Vårdhygien Skåne. 

- Interna egenkontroller inom dokumentation, hygien samt läkemedel. 

- Samverkan med vårdcentraler inom Båstads kommun. 

 

 

Övergripande mål och strategier 
 

Varje vård och omsorgstagare ska känna sig trygg och säker i kontakten 

med vården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under 

sådana förutsättningar att en säker vård kan ges.  

 

Strategi:  

 Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med uppfölj-

ningar av avvikelser 

 Arbeta med riskbedömningar i förändringar av verksamheten 

 Arbeta strukturerat med synpunkter och klagomål  

 Arbeta med de nationella kvalitetsregisterna Senior Alert (Fall, 

munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret 

samt BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psy-

kiska symtom vid demens)  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
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Organisatoriskt ansvar för 

patientsäkerhetsarbetet  
 

Vård- och omsorgsnämndens ansvar: 

Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kon-

trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) upprätthålls. Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa 

övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuer-

ligt följa upp och utvärdera målen. 

 

Vård- och omsorgschef/Verksamhetschefens ansvar: 

Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår-

den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 

ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 

hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 

kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verk-

samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 

säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi-

cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 

styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet-

ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 

ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler 

är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 

för verksamheten samt att medarbetarna inom kommunens hälso- och 

sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 

ställs på verksamheten. 

 

Avdelningschefens ansvar: 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2018 anställt tre avdelnings-

chefer inom olika verksamhetsområden: 

1. Stöd och omsorg 

2. Hemvård och särskilda boende för äldre 

3. Hälso- och sjukvård samt biståndshandläggare 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
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I ansvaret ingår att göra riskanalyser vid större organisatoriska föränd-

ringar, sätta mål för verksamheten och följa upp dessa.  

Avdelningschefen ansvarar även för att personalen har den kännedom 

om gällande författningar, riktlinjer och rutiner samt att dessa följs 

inom verksamhetsområdet. 

 

Enhetschefens ansvar: 

Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets-

chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 

verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro-

duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En-

hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in-

struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårdsuppgifter som 

kräver det. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar-

betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 

verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar-

betet. 

 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 

samt vilka åtgärder som genomförts för 

ökad patientsäkerhet  
 

Cirka 760 personer får kontinuerligt insatser från vård och omsorg i Bå-

stads kommun. Av dessa har ca 400 hemsjukvård och kontinuerligt in-

satser av sjuksköterska. Rehabenheten har ca 700 inskrivna som i någon 

form får insatser i form av hjälpmedel, träning och/eller övriga rehabili-

terande insatser. 

 

Kvalitetsregister - Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 

omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 

genomförts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallolyckor. 

Alla kommunens särskilt boende för äldre är väl framme med riskana-

lyser och händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. 
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        Källa: Senior Alert 

 

   

Förbättringsförslag 2020 

• Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjukvård/rehabper-

sonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning enligt Senior 

Alert. 

 

Kvalitetsregister - Svenska palliativregistret  

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till 

syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att 

på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för 

god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt för-

bättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett 

diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg regi-

strerar i palliativregistret. Under året är 56 personer registrerade i regist-

ret (föregående år 67 st).  

 

Båstads kommun har goda resultat i jämförelse med riksgenomsnittet.  

Under senaste året har vi kunnat förbättra resultaten när det gäller anta-

let som fått ett brytpunktssamtal vid livets slutskede. 89 % av alla som 

avlider har fått ett brytpunktssamtal tillsammans med läkare (målvärde 

98 %).  
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Källa: Palliativregistret 

 

Förbättringsförslag för 2020 

 Öka andelen med dokumenterad smärtskattning sista levnads-

veckan till 80%. 

 

NVP 

NVP (Nationell vårdplan för Palliativ vård) är ett verktyg för att på ett 

strukturerat sätt identifiera behov och sätta in specifika åtgärder kring 

palliativ vård. NVP används i hela kommunen när vård och omsorgsta-

garen kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och imple-

menterat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och omsorgs-

tagaren i livets slut. Det har även medfört ett bättre samarbete mellan 

läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren.  

Under året har Palliativa gruppen informerat om NVP till alla tre vård-

centraler i Båstads kommun. Gruppen har också deltagit på flertalet 

APT i våra verksamheter för att informera om palliativ vård och NVP. 

 

Antal vård och omsorgstagare där NVP användes vid livets slut var 45 

st under 2019.  

 

Palliativ vård 

Under året har Palliativa gruppen utbildat  undersköterskor samt sjuk-

sköterskor i studiecirkelform med mycket gott resultat. Palliativa grup-

pen består av sjuksköterskor och distriktssköterskor med speciella kun-

skaper inom det Palliativa området.  
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Kognitiv sjukdom 

Under året har demensteamet startat upp sin verksamhet med vård och 

omsorgstagare med kognitiv sjukdom. Demensteamet består av de-

menssamordnare och arbetsterapeut. Handledning av personal, utbild-

ning, anhörigstöd, stöd till direkt till vård och omsorgstagaren och sam-

verkan är viktiga hörnstenar i gruppens arbete. Insatserna kan vara både 

individanpassade i enskilda ärenden likväl som generella till en arbets-

grupp. Demensteamet har en nära samverkan med sjukhusanknutna spe-

cialistmottagningar samt vårdcentralerna.   

 

Hemstödsteamet startade upp i november 2019 i centrala Båstad. Tea-

met består av sjuksköterska  och undersköterska  arbetar mot vård och 

omsorgstagare i ordinärt boende med svår BPSD-problematik. Syftet är 

att skapa kontinuitet avseende personal och flexibilitet när och hur in-

satserna utförs. Det är vård och omsorgstagarens behov och dagsform 

som styr.  

 

Förbättringsförslag för 2020: 

Undersköterska knuten direkt till demensteamet som arbetar mot andra 

personalgrupper för att ge handledning i specifika omvårdnadssituatt-

ioner. 

Hemstödsteamet finns tillgängligt i hela kommunen. 

 

Kvalitetsregister - Svenskt register för beteendemässiga och psy-

kiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 

BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Bete-

endemässiga och psykiska symtom bedöms utifrån allvarlighetsgrad 

och frekvens och bakomliggande orsaker utreds. Personalen beslutar 

därefter om lämpliga vårdåtgärder som kan lindra symtomen utifrån en 

personcentrerad grund. 

 

Vård och omsorg använder sig av BPSD-registret på i huvudsak de vård 

och omsorgstagare vid särskilda boende för äldre med demensinrikt-

ning: Skogsliden och Almgården.  

 

Antal registreringar under 2019 var 65st (jämfört med 54st under 2018).  

 

Förbättringsförslag för 2020 

 Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom alla 

verksamheter i kommunen där det bor och vistas personer med 

demenssjukdom. 
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Nutrition 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över-

vinna sjukdom och återfå hälsa.  Kosten som serveras på särskilda bo-

enden för äldre skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och 

omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö-

terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 

För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en-

skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads-

journalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

 

Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål-

tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas-

tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 

vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 

också möjligheten att tillgodose individens energi- och näringsbehov. 

Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så 

som undernäring och fallskador.  

Nattfastemätningar bör utförs 2 gånger/år men under året har enbart en 

mätning utförts. Senast mätningen visar ett snitt på 13 timmars natt-

fasta.  

 

Förbättringsförslag för 2020: 

 Att sänka nattfastan mot målet 11 timmar. 

 Att det i hälsoplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even-

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 

 

Hygien 

All nyanställd personal ska ha en grundläggande kunskap kring arbets-

tagarens ansvar gällande vårdhygien.  

Tvätteriverksamheten som drivs av Daglig verksamhet (Stöd och om-

sorgs verksamhet) har startat upp sin verksamhet i full skala under året. 

Tillgång på arbetskläder och omklädningrum finns nu för all personal 

inom vård- och omsorg. 

 

Förbättringsförslag för 2020: 

 Hygienronder med hjälp av Vårdhygien Skåne på minst två vård- 

och omsorgssärskilt boende för äldre i kommunen. 

 Delta i PPM basal hygien från SKL, mätningarna ska göras med 

hygienombud som observatörer. 

 

Dokumentation 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) reglerar en vårdgivares behandling av 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be-

stämmelser om skyldighet att föra patientjournal.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
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Den 1 januari 2019 började Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 

2017:67) gälla angående uppgiftsskyldighet till register över insatser 

inom den kommunala hälso- och sjukvården. Föreskriften innebär bland 

annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter de lämnat ti-

digare till Socialstyrelsen med uppgifter om vårdåtgärder som har ut-

förts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är 

vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt KVÅ och 

ICF. Förändringen medförde att kommunens legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal har fått ändra arbetssätt gällande dokumentations-

struktur.  

Införandet av ICF som dokumentationsstruktur påbörjades under hösten 

2018 med en arbetsgrupp som har arbetat intensivt med utbildningar för 

all legitimerad personal. Starttid för Nya Safedoc som är uppbyggt uti-

från ICF och KVÅ var 9 januari 2019. 

Under året har några sjuksköterskor fått tillgång till Ipad med internetåt-

komst för att kunna dokumentera på plats hos vård och omsorgstagare 

och även för att kunna söka nödvändig informtion. 

 

Förbättringsförslag 2020:  

 Följa upp dokumentationen utifrån det nya sättet att dokumentera 

enligt ICF/KVÅ genom journalgranskningar. 

 Utöka användningsområdet för sjuksköterskornas iPads, bland 

annat bör sjuksköterskorna kunna använda SITHS-kort vid hem-

besök för att kunna ta del av information via exempeltvis Pascal, 

NPÖ och Mina planer. 

 

Journalgranskning 

Tvärprofessionella journalgranskningar har utförts under våren och höst 

med fokus på att granska hälsoplaner. 

 

Förbättringsförslag 2020:  

 Fortsätta arbetet med tvärprofessionella journalgranskningar vår 

och höst samt utöka deltagandet så att fler får möjlighet att vara 

med. 

 

Fall och fallolyckor 

Orsakerna till att vård och omsorgstagare faller kan vara relaterat till 

muskelstyrka, balans, gångsvårigheter, syn- och reaktionsförmåga. Fall 

kan förebyggas med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel 

och hjälpmedel.  Sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbets-

terapeuter och omvårdnadspersonal bör alla vara involverade i arbetet 

med fallförebyggande åtgärder.  

 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva-och-icf-i-halso-och-sjukvard/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva-och-icf-i-halso-och-sjukvard/
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Registrering av fallolyckor 

I journalsystemet registreras alla fallavvikelser och dessa avvikelser 

hanteras av fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med övriga i teamet 

runt vård och omsorgstagaren. Fallrapporterna ökar något för varje år 

enligt statistiken. Att avvikelser och fallrapporter fortsätter att öka kan 

förklaras av den demografiska utvecklingen med fler äldre multisjuka 

vård och omsorgstagare som kräver fler och mer avancerade insatser. 

 

 2019 2018 2017 2016 

Fallrapport 1329 st 1228 st 1061 st 1080 st 

Källa: Safedoc 

 

Senior Alert används i våra verksamheter för att riskbedöma för fall. 

Här registreras varje fall som en händelse och med åtgärdsprogram.  

 

Delegering 

Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 

till reellt kompetent personal. Under året har utbildning inför delegering 

förbättrats genom att all ny personal ska gå på ”Delegeringshuset”, en 

halvdagsutbildning som två av distriktssköterskorna håller i. Detta har 

medfört att personalen som ska få en delegering först får en kvalitets-

säkrad utbildning och därefter i direkt anslutning gör ett kunskapstest 

som sedan den delegerade sjuksköterska på området rättar och om till-

räckliga kunskaper föreligger, utfärdas delegering.  
 

Munhälsa 

Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till särskilt 

boende för äldre bör sjuksköterskan göra en munbedömning utifrån 

riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i om-

vårdnadsjournalen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen är med vid 

den årliga munhälsobedömningen, som boende har rätt till, för att få in-

formation om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlighet 

att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar ger.  

Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om sam-

arbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall vara 

känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobedöm-

ningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och munvård 

samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföretaget 

Oral Care AB. Antal medarbetare som genomgått utbildningen år 2019 

var 30 personer, se fördelning nedan. 

 

Särskilt boende för äldre Antal utbildningstillfällen Antal deltagare 

Almgården Båstad 3 20 

Ängagården 1 5 

Bjärehemmet 1 5 
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Totalt 5 30 

 

Rehabilitering 

Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i särskilt bo-

ende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande överens-

kommelse). Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter har un-

der året deltagit i bl.a följande kvalitetshöjande insatser: 

  

- deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska 

nätverket för fallprevention, Senior alert. 

- utbildning: Rehab har genomfört förflyttningsutbildningar samt 

lyftutbildningar för personal inom vård och omsorg. Utbild-

ningen har förbättrats och förändras så att den nu är en tvåda-

garsutbilding med förberedande film.  

- Under året har representanter från rehab varit delaktiga i pro-

jektet att införa nya Safedoc (dokumentationsstruktur med ICF) 

- Arrangerat rollatorcafé där medborgare varit välkomna att 

komma och kontrollera/serva sin rollator.  

 

Inkontinens 

För att säkra upp kvalitet och kunskap kring inkontinenshjälpmedel så 

startades 2018 ett förbättringsarbete där man gick igenom hela inkonti-

nensprocessen och säkrade upp nya rutiner och arbetssätt. Målsätt-

ningen var att varje vård- och omsorgstagare med inkontinensproblema-

tik skulle få ett individuellt utprovat och ordinerat hjälpmedel samt kor-

rekt stöd och rådgivning. Endast sjuksköterskor med förskrivningsrätt 

får förskriva inkontinenshjälpmedel efter en individuell bedömning och 

utprovning. Inkontinensprocessen utvärderades under 2019 och vi kan 

se att förändringen har inneburit att vård och omsorgstagaren i högre ut-

sträckning fått utprovat rätt hjälpmedel och detta har ökat livskvaliteten. 

Inkontinensombud i verksamheten ansvarar för att processen fungerar i 

verksamheten. Vinsten förutom kvalitet är också att vi får en minskad 

miljöpåverkan och en mer kostnadseffektiv vård. 

 

Mottagningsteam 

Under året har ett tvärprofessionellt team, bestående av undersköters-

kor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, arbetat 

för att underlätta hemgång från sjukhuset efter inläggning. Vårdplane-

ring och SIP (Samordnad individuell planering) genomförs i huvudsak i 

hemmet i anslutning till att vård och omsorgstagaren skrivits ut från 

sjukhuset. Mottagningsteamet genomför insatser som behövs under de 

första 14 dagarna. Därefter sker en uppföljning och utifrån behov kan 

individen få fortsatt hemvård och/eller hemsjukvård. Detta innebär att 

vård och omsorgstagaren får insatser i sitt eget hem och ges möjlighet 

till en snabbare rehabilitering.  



 
 

  

 

 

   

 
 

13 

 

Samordnad Individuell Planering (SIP) 

Under året har användningen av SIP ökat inom Hälso- och sjukvården i 

samverkan med övriga medverkande. Beslut i samverkan med vårdcen-

tralerna i kommunens område är att alla som flyttar in på särskilt bo-

ende ska erbjudas en SIP inom en månad efter inflyttning. 32 personer 

har vid senaste mättillfället en aktuell SIP (ej äldre än 6 mån). Det mot-

svarar 25 % av alla boende (totalt antal platser på särskilda boenden är 

128). Här finns ett förbättringsområde inför 2020 då flera av vård och 

omsorgstagarna skulle gynnas av att få en SIP.  

Mobilt vårdteam 

Införandet av mobilt vårdteam har varit svårt och tagit längre tid än be-

räknat. Endast ett fåtal inskrivna i slutet av året. Orsaken till att så få är 

inskrivna kan bero på flera faktorer både inom kommunens verksamhet 

och inom primärvårdsenheterna.  

 

Läkemedelsgenomgångar 

Tillsammans med vårdcentralerna i kommunen har tvärprofessionella 

läkemedelsgenomgångar genomförts, totalt 18 stycken under 2019. Här 

finns också ett förbättringsbehov inför 2020. 

 

Kompetenshöjande utbildningar för legitimerad personal 

Under året har legitimerad personal deltagit i följande utbildningar i 

syfte att kompetenshöja: 

-Utbildning i dokumentation ICF/KVÅ 

-VISAM beslutsstödsutbildning 

-BPSD administratörsutbildning 2 dagars 

-Föreläsningar inom läkemedelsområdet  

-Produktdemonstrationer och föreläsningar inom sårområdet 

-Utbildning i hantering och skötsel av påsdialys i hemsjukvård 

-Föreläsning om normer, bemötande och rätt till sjukvård på lika villkor 

-Vårdcentralsföreläsning om sårvård, antibiotikaanvändning och neuro-

logi 

-Förflyttningsutbildning 

-Hjälpmedelsutbildning via Medelpunkten 

-Juridik gällande hjälpmedel  

 

 



 
 

  

 

 

   

 
 

14 

Uppföljning genom egenkontroll  
 

Egenkontrollen har innefattat:  

 

 jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 

av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali-

tetsregistren  

 

 jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 

jämförelser 

 

 journalgranskning 

 

 avvikelsehantering  

 

 internkontroll av verksamheter 
 

 oanmälda interna inspektioner i verksamheterna  

 

 loggkontroll 

 

  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador   
 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om-

sorg samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan sker på 

olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdo-

kument men det sker även samverkan utan att dessa är reglerade i sär-

skilda dokument.  

 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- 

och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 

(2016) 

• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne  

• Överenskommelse om habilitering i Skåne 

• Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsätt-

ning/sjukdom 

• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Förslövs Vårdcentral  

• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 

• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 

• Regelverk för Mina Planer  

• Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
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• Medelpunkten gällande hjälpmedel 

 

Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal:  

MAS/MAR i nordvästra Skåne träffas 1 gång per månad. 

 

 

Riskanalys  
I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche-

fens uppdrag att initiera riskanalyser. 

Riskanalyser sker i samband med organisationsförändringar och större 

rutinförändringar.  

 

 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporte-

ringsskyldighet 
 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5  

 

Avvikelsehantering 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grunden i pa-

tientsäkerhetarbetet. Alla medarbetare har på detta sätt en möjlighet att 

bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom vård- och omsorg. 

 

Avvikelsen ska dokumenteras i SafeDoc i samband med avvikelsen. 

Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 

- beskrivning av händelseförloppet 

- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 

- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas 

 

Under året har vi identifierat en ökning av antalet avvikelser inom ett 

verksamhetsområde och då har en extrautredning startats av MAS och 

SAS i samverkan, som bidrog till en ökad utbildningsinsats samt struk-

turella förändringar inom verksamheten. 

 

Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre-

der om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle-

der Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig leg.per-

sonal. Vård- och omsorgsnämnden  informeras om Lex Mariaanmälan. 

Vård och omsorgstagare eller i förekommande fall närstående informe-

ras om händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) ska göras. MAS svar från Inspektionen för vård och 
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omsorg (IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnämnden, berörd per-

sonal, vård och omsorgstagare och eventuellt närstående.  

Under året har 1st anmälan enligt Lex Maria lämnats in till IVO. Beslu-

tet från IVO blev att vi har gjort en tillfredställande utredning, och 

handläggning samt att de inte har några synpunkter på insatta åtgärder.   

Avvikelser till externa aktörer 

När avvikelser från vår verksamhet rör samarbete eller samverkan med 

övriga vårdaktörer så skickas dessa externt via MAS. Under året har 22 

externa avvikelser skickats. Många avvikelser gäller brister i informat-

ionsöverföring och kommunikation men det kan även handla om bris-

tande bemötande av vård och omsorgstagare och personal. 

Inkomna avvikelser från externa aktörer 

Vi har under året tagit emot 5 avvikelser från andra vårdgivare som 

skickat in avvikelser till oss gällande vår verksamhet. Dessa har i hu-

vudsak handlat om brister i informationsöverföring. Avvikelserna är 

hanterade och besvarade. 

 

Inkomna synpunkter och klagomål gällande hälso- och sjukvård 

Tre inkomna synpunkter och klagomål har inkommit till MAS under 

året. Dessa har utretts, åtgärder har efter behov utförts och resultatet har 

återkopplats till anmälaren. I två fall är det anhörig som rapporterat in 

och i ett fall kommer klagomålet från vård och omsorgstagare. 

 

Avvikelser angående läkemedelshantering  

Under 2019 har arbetet kring avvikelsehanteringen gällande läkeme-

delshantering fortlöpt. Trots detta är avvikelser kring läkemedel är fort-

satt många och i ökande mängd. 

 

 2019 2018 2017 2016 

Läkemedelsavvi-

kelse 

1025 st 1127 st 1028 st 990 st 

 

Förbättringsförslag för 2020: 

 Införa digital signering är planerad under året för att minska   

antalet läkemedelsavvikelser. Införandet är planerat att ske vå-

ren 2020. 
 

Avvikelser angående övrig HSL 

Under denna rubrik finns exempelvis avvikelser som gäller brister i den 

medicinska omvårdnaden, bristande information, utebliven träning samt 

brister i medicinsktekniska produkter. 

 

 2019 2018 2017 2016 



 
 

  

 

 

   

 
 

17 

Övrig HSLavvi-

kelse 

230 st 269 st 131 st 113 st 

 

Förbättringsförslag för 2020: 

 Införa digital signering av rehabåtgärder för att öka efterföljsam-

het gällande ordinerad träning etc. 

 Arbeta aktivt med avvikelser på teammöte. 

 

 

 

Patientnämnd 

Inga ärenden gällande Båstads kommun har hanterats av Patientnämn-

den i Skåne under 2019. 

 

 

Hantering av klagomål och synpunkter  
 

Klagomål och synpunkter  
 

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

Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för 

hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 

möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och varje person som har 

insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i 

vård och omsorgspärmen. Varje anställd inom vård omsorg kan ta emot 

muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskri-

vet i rutinen för klagomål och synpunkter. 

 

Förbättringsförslag för 2020: 

 Tydliggöra för vård och omsorgstagare och anhöriga  hur viktigt 

det är att de framför synpunkter och klagomål till oss för att vi 

ska kunna förbättra vår verksamhet. Även tydliggöra för verk-

samheten hur vi arbetar systematiskt med kvalitetsförbättring 

genom att hantera synpunkter och klagomål. 

 

 

Sammanställning och analys  
 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §  
 

http://www.bastad.se/
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Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet-

erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året. 

Under året har externa avvikelser ökat, detta tolkas delvis som ett resul-

tat av den ökade mängd avvikelser gällande samverkan kring utskriv-

ning från sluten hälso- och sjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan med vård och omsorgstagare och 

närstående  
 

SFS 2010:659 3 kap. 4 §  

 

Samverkan med vård och omsorgstagare och närstående kring patient-

säkerhetsarbetet sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på särskilt bo-

ende och även som en del när man gör SIP tillsammans med vård och 

omsorgstagare och i vissa fall anhöriga/närstående. Samverkan sker 

även vid läkemedelsgenomgångar. 

 

 

Övergripande mål och strategier för  2020 

 
 Bedriva vård och omsorg på ett säkert sätt och med hög kvalitet.  

 Öka andelen inskrivna i mobilt vårdteam i samverkan med vård-

centralerna. 

 Öka antalet SIP 

 Öka följsamheten till basala hygienrutiner inom alla verksam-

hetsområden inom Vård och omsorg. 

 Öka säkerheten med läkemedelshantering i hemmen och på sär-

skilt boende för äldre gentt på sikt införa digitala lås. 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-02-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019-700 
 
 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 4 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten för kvartal 4 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 

 Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 13 beslut som samtliga rör vård- och omsorgsboende, hade inte verkställts inom  
tre månader 

 
- 3 beslut rör somatiskt boende 
- 11 beslut rör boende för personer med demenssjukdom 
- 3 personer har under kvartal 4 tackat nej till erbjudet boende  
- 4 personer har under kvartal 4 erbjudits plats och flyttat in 

 
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Totalt 2 beslut.  
- 1 person väntar på stödfamilj/korttidsvistelse 
- 1 person väntar på daglig verksamhet 
- 1 person är sedan tidigare rapporterad för att verkställigheten är avbruten, vilket 

fortfarande är fallet 
 
 
 
Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 
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Datum: 2020-02-14 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000025/2020 – 700 
 
 

Intern kontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under vård- och omsorgsnämndens 
ansvar godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt  
ansvarsområde för kommande år. Verksamhetsområdet har utarbetat ett förslag till en intern 
kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för 2020. Inför 2020 har  
tillämpningsanvisningar getts för hur plan för intern kontroll 2020 ska upprättas. Enligt  
tillämpningsanvisningarna ska val av intern kontroll ske efter värdering i väsentlighet och  
riskanalys. Vid val av kontrollområden har hänsyn och värdering av tidigare års interna  
kontrollplan gjorts. 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga avdelningschefer, ekonomiavdelningen, kansliet, HR-avdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Ekonomiavdelningen 
Kommunkansliet 
 



Rapportering RV‐
till analys

1
Rutin	för	debitering	av	
vård‐	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats Avgiftshandläggare

2	ggr/	år	
(mars	och	
september)

20%	av	alla	fakturor Ekonom V=3	R=3	V/R=9 Viktigt	för	rättssäkerhet	för	enskild	och	möjlighet	till	
överklagan	av	beslut.

2 Systematiskt	
arbetsmiljöarbete

Säkra	åtgärder	och	årlig	
uppföljning AC 1	gång/år Enligt	rutin VO‐chef V=3	R=3	V/R=9 Vikten	av	en	god	arbetsmiljö	och	de	åtaganden	som	

gjorts.

3
Medarbetarna	har	
genomgått	obligatoriska	
utbildningar

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

EC 1	gång/år Sammanställning AC V=4	R=2	V/R=8
Vikten	av	att	medarbetarna	genomgår	obligatoriska	
utbildningar	i	relation	till	såväl	egen	hälsa	som	för	
brukarnas	vård	och	omsorg.

4
Kontroll	av	att	
verkställighet	inte	sker	
utan	beslut

Kontroll	i	ärendesystem SAS 2	ggr/år Stickprov	 VO‐chef V=4	R=3	V/R=12

5
Utbetalning	av	
ersättningar	till	
förtroendevalda

Kontroll	av	att	sökt	
ersättning	
överensstämmer	med	
utbetald	ersättning

Nämndsekreterare 2	ggr/år

2	stickprov	på	sökt	
ersättning	
kontrolleras	2	
månader	efter	att	
den	är	inskickad	till	
HR‐servicecenter	för	
utbetalning

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Kommunstyrelsen	beslutade	2017	om	införande	av	
kontrollmomentet	på	grund	av	felaktigt	utbetalde	
arvoden.	Förvaltningen	ser	fortsatt	behov	av	att	
kontrollera	så	att	rätt	arvoden	utbetalas.

6 Expediering	av	beslut

Kontrollera	att	
expediering	av	beslut	
har	skett	till	rätt	
personer/organisatione
r	och	i	god	tid

Nämndsekreterare 2	ggr/år

2	stickprov	på	
ärenden.	Kontrollera	
i	diariet	att	
expediering	har	ägt	
rum	till	vem	och	när

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Viktigt	att	beslut	expedieras,	meddelas	(33	§	FL),	så	att	
dessa	kan	verkställas	(KL	6:4).

Vård	och	omsorg

Metod Motivering	till	val	av	kontrollmoment

Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 2020
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

sida 1 av 1



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-02-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000015/2019-700 

 
 

Svar på väckt ärende angående bemanningen på vård- och  
omsorgsboenden sedan stimulanspaketet försvann 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen och lägger ärendet till handlingarna.    
 
 

Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende med anledning av att sedan det statliga stimulanspaketet  
försvann är risken för lägre bemanning överhängande.    
 

Aktuellt 
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen fanns att söka för kommunerna  
under 2015-2018. I Båstads kommun användes sökta stimulans medel till bland annat uppstart 
av mottagningsteam för att kunna möta ökat behov av hemvård då nytt Hälso- och sjukvårds-
avtal tecknades med regionen samt att hemtagning från sjukhus vid utskrivning ändrades till 
tre dagar. Mottagningsteamet finansieras idag med hemvårdspeng. Det gjordes också en utök-
ning i nattpatrull norr som hade en hög vårdtyngd, denna utökning är borttagen då behoven 
nattetid har minskat.  Alla vård- och omsorgsboenden fick en liten ökning i bemanning där  
syftet var att öka socialt innehåll för de boende både för individuella intressen och i grupp. 
Dessa medel finns inte idag i befintlig budget men på flera boenden har man gjort omprio- 
riteringar i sin bemanning för att kunna ha kvar ett utökat socialt innehåll för de boende.   
 
Kommunens vård- och omsorgsboende finansieras genom pengsystem där varje plats ger en 
ekonomisk ersättning som finansierar bemanning av personal. Enligt de undersökningar som 
görs av Öppna jämförelser samt Vad tycker äldre om äldreomsorgen så ligger Båstads kommun 
bra till i rankingen av Sveriges kommuner. Vård och omsorg i kommunen har inte heller några 
oroväckande höga sjuktals siffror men detta är något förvaltningen hela tiden måste arbeta 
med. 
 
Då det kommer information om möjligheter att söka nya stimulansmedel så gör förvaltningen 
det, finns också en statsbidragsportal där det läggs ut vilka nya medel som kan sökas. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ingrid Pettersson 

file:///H:/VN/2019/15%20maj/Tjänsteskrivelse%20Kvalitets%20revision%20Stöd%20och%20omsorg.docx%23_top


 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-23 1 av 1 

 

 

VN § 9  Dnr VN 000015/2019 - 700 

Väckt ärende - Bemanningen på vård- och omsorgsboenden sedan 
stimulanspaketet försvann 

 
Beskrivning av ärendet Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: 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.  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2020-02-17 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 17 februari 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. 

 

 

1 (2) 

Datum: 2020-02-17 
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. 

November 
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 

  



 

*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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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

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

VN 2020-01-27 § 7 
Måltidsglädje 

000016/2020 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 inom Särskilt boende. Återrapportering ska 
göras till vård- och omsorgsnämnden senast  
i april 2020. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning. 

April 2020 

VN 2020-01-27 § 12 
Väckt ärende - Matlådor 
för dem som äter 
specialkost i ordinärt 
boende 

000022/2020 Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet angående matlådor för dem  
som äter specialkost i ordinärt boende. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

April 2020 

VN 2020-01-27 § 11 
Väckt ärende angående 
Bjärehemmet - Fullständig 
uppföljning på kostnader 
samt korrekt 
konsekvensbeskrivning 

000196/2019 Bjärepartiet har väckt ett nytt ärende angående en 
fullständig uppföljning på kostnader samt korrekt 
konsekvensbeskrivning avseende nedläggningen  
av Bjärehemmet. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Oktober 2020 
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Datum: 2020-02-17 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). Kritik mot vård- och omsorgsnämnden för handläggningen av ett ärende om  
bistånd i form av boendestöd. 
 
b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-12-10. 
 
c). Beslut från IVO - granskning av myndighetsutövning och genomförande av  
insats med boendestöd. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



JO W RIKSDAGENS 
W OMBUDSMAN 

BESLUT 

Datum Dnr 

1809-2018 
Justitieombudsmannen 
Thomas Norling 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2020 -01 - 1 7 

~~:Okbb1s:/ 
Dnr ........... QY. ............ y 
"Lo"lO - roo ............................................ -

Kritik mot Vård· och omsorgsnämnden i Båstads kommun för 
handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd 

Beslutet I korthet: Vård- och omsorgsnämnden hade beviljat en man bistånd i form 

av boendestöd för vissa aktiviteter, bl.a. träning, under en viss period. Beslutet var 

försett med ett omprövningsförbehåll. Under beslutets giltighetstid beslutade 

nämnden att boendestöd i form av träning inte längre skulle ges. Beslutet 

dokumenterades inte. När beslutet om boendestöd löpt ut i sin helhet dröjde det cirka 

två månader innan handläggningen av ett nytt ärende om bistånd till boendestöd 

påbörjades och ytterligare fem månader innan ett nytt beslut om insatsen boendestöd 

fattades. Under dessa sju månader, när det inte fanns något giltigt beslut om 

boendestöd, fortsatte nämnden att tillhandahålla boendestöd i huvudsakligen samma 

omfattning som beviljats tidigare. 

Huruvida det fanns rättslig grund för att ändra det gynnande beslutet om boendestöd 

genom att minska insatsens omfattning på grund av ändrade förhållanden är en 

sådan bedömningsfråga som kan prövas i domstol och som JO normalt inte granskar. 

Nämnden kritiseras dock för att den inte på det sätt som krävs dokumenterade 

beslutet att ta bort träningstillfällena, att biståndstagaren underrättades om beslutet 

eller om han fick information om möjligheten att överklaga beslutet. 

JO påtalar också att i de fall nämnden har beviljat en tidsbegränsad insats är det 

viktigt att en uppföljning av insatsen görs i god tid innan perioden löper ut, bl.a . för att 

ge den enskilde en möjlighet att ansöka om att insatsen ska fortsätta . Det är inte en 

godtagbar åtgärd att i stället tillhandahålla insatser utan att det finns något beslut. 

Nämnden kritiseras för att en uppföljning inte genomfördes i god tid och för att 

boendestöd tillhandahölls utan att det fanns något beslut om en sådan insats. 

Anmälan 

I en anmälan som kom in till JO den 12 mars 2018 framförde   i 

egenskap av ombud för , klagomål mot Vård- och omsorgsnämnden i 

Båstads komnmn. Hon anförde bl.a. följande: 

har varit beviljad bistånd enligt 4 kap. l §socialtjänstlagen (2001 :453), 

SoL, i form av boendestöd. Det tidigare beslutet gällde t.o.m. den 30 september 

2017 och därefter har inget nytt beslut fattats. Den tidigare genomförandeplanen 

upphörde den 12 maj 2017, och ingen ny plan har upprättats. behov har 

inte förändrats , men insatsens omfattning har minskat. Vidare har tiderna 

Riksdagens ombudsmän 
Box 16327 

E-post: justitieombudsmannen@jo.se 
Telefon: 08-786 51 00 

103 26 Stockholm 
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A 

Texttelefon: 020-600 600 
Fax: 08-21 65 58 www.jo.se 

Sid 
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ändrats utan att har informerats. Han har efterfrågat ett schema för 

insatserna men har inte fått något. Den 6 december 2017 gjorde en 

biståndshandläggare, en enhetschef och två boendestödjare hembesök hos 

honom, men ingen företrädde vid besöket. 

Utredning 

Handlingarna i ärendet begärdes in och granskades. Anmälan remitterades 

därefter till Vård- och omsorgsnänmden i Båstads kommun. 

Av utredningen framgår bl.a. följande:  har insatserna boendestöd och 

kontaktperson beviljade sedan flera år tillbaka. Boendestödet skulle utföras tre 

gånger per vecka, varav en gång avsåg inköp, en gång avsåg städning och en 

gång avsåg träning tre i timmar. 

Vård- och omsorgsnämnden anförde i sitt remissvar den 18 juni 2018 bl.a. 

följande: 

Anmälan gäller: 

I. Inget nytt beslut sedan 2017-09-30 

2. Ingen ny genomförandeplan sedan den förra gick ut 2017-05-12 

3. Ändrade insatser med dagar och tider utan information till och inget 
skriftligt på det sedan september 2017. Inget schema för  att utgå ifrån. 
Han har bett om det flera gånger. 

1. Inget nytt beslut sedan 2017-09-30 

Tidigare ansökan på boendestöd gick ut för 2017-09-30. Ny ansökan om 
fortsatt boendestöd inkom inte innan tidigare beslut gick ut. 

 kontaktades med anledning av biståndsbeslutet gått ut under november 
månad 2017. 

Vid hembesök hos 2017-12-06 påbörjades handläggningen av nytt beslut 
och utredningens fäktade! skickades medelst rekommenderat brev till  för 
kommunicering 2018-02-26. Han gavs möjlighet att inkomma med synpunkter 
innan 2018-03-13. Mottab'llingsbevis inkom 2018-02-28 om att  tagit del av 
utredningens fäktade! och synpunkter på dessa inkom till nämnden 2018-03-12. 
Utredning med beslut samt besvärshänvisning skickas medelst rekommenderat brev 
till 2018-04-30. Mottagningsbevis om att tagit del av utredning med beslut 
inkom till nämnden 2018-05-03 och överklagan över beslutet inkom den 2018-05-
14. Överklagande med yttrande skickas till Förvaltningsrätten i Malmö 2018-05-
22. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att handläggningen av aktuellt 
biståndsbeslut genomförts på konekt sätt, i rimlig takt. Överklagad del av 
beslutet ligger för prövning i förvaltningsrätten. 

Vård- och omsorgsnämnden menar att det faktum att verkställigheten av tidigare 
biståndsbeslut fortgått, innebär att  behov av boendestöd under 

handläggningstiden kan anses vara uppfyllt. 
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2. Ingen ny genomförandeplan sedan den förra gick ut 2017·05·12 

Genomförandeplanen med anledning av nytt beslut har tillsammans med och 
  reviderats 2018-05-28. Arbete med att revidera denna påbörjades 

efter nytt beslut om boendestöd. 

Då förändringar i insatser under våren 2017 skedde eftersom  
konsekvent uteblev, borde genomförandeplan åtminstone under sommaren ha 
reviderats. Nämnden finner det dock förklarligt att förvaltningen avvaktade 
revidering, då åtgärder vidtogs för att ny ansökan skulle inges. 

Vidare anser vård- och omsorgsnämnden det lämpligt att insatsen träning utgick för 
 då han trots motivering under en längre tid uteblev från schemalagd aktivitet. 

Vård- och omsorgsnänmden menar att  genom att konsekvent utebli under en 
längre tid, visat att han inte är intresserad av att få åtgärden genomförd. 

3. Ändrade Insatser med dagar och tider utan information till och inget skriftligt på 
det sedan september 2017. Inget schema för att utgå ifrån. Han har bett om det flera gånger. 

Personalschemat ändrades i slutet av januari 2018, vilket innebar att ett antal 
brukare som anpassning till kontaktmans schema fick nya dagar för sina insatser. 
Kontaktman var ansvarig för att infonnera om detta, samt vid behov revidera 
genomförandeplan. Detta gjordes inte i god tid när det gäller Sedan dagen 
efter denna händelse har dock fått infonnation om vilka tre dagar boendestödet 
konuner till honom, samt ifall besöket är förlagt på fönniddag eller eftem1iddag. 
Någon justering av planerad tid hemma hos  har däremot inte skett. Förändringen 
består endast utav byte av dag. 

Vård- och omsorgsnämnden finner det inte lämpligt att brukare inforn1eras om 
förändringar i schemat 45 minuter innan insats. har nu erhållit de scheman 
som vård- och omsorgsnämnden kan erbjuda honom. 

  yttrade sig över remissvaret. 

Bedömning 

Inriktningen på min granskning 

  har i flera avseenden framfört synpunkter på nänu1dens 

handläggning i ärendet om  boendestöd. Jag vill inledningsvis framhålla att 

JO:s granskning är av rättslig art och avser främst en kontroll av att 

myndigheterna har följt de regler som gäller för förfarandet i formellt 

hänseende. JO brukar inte uttala sig om myndigheters bedönmingar i enskilda 

fall eller om utförandet av insatser inom socialtjänsten. Mot bl.a. denna 

bakgrund har jag riktat in min granskning på nämndens ändring av det tidigare 

beslutet om boendestöd samt tillhandahållandet av fmtsatt boendestöd efter det 

att beslutet upphörde att gälla. 
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Rättslig reglering 

Enligt 2 kap. I § SoL har vaije kommun ansvar för socialtjänsten inom sitt 

område och har det yttersta ansvaret för att enskilda fär det stöd och den hjälp 

som de behöver. 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller fä dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försö1jning (försörjningsstöd) 

och för sin livsföring i övri!:,>1 (4 kap. I §första stycket SoL). Socialnämndens 

insatser för den enskilde ska enligt 3 kap. 5 §utformas och genomföras 

tillsanunans med honom eller henne. 

Av 5 kap. 7 § första stycket SoL framgår att socialnänmden ska verka för att 

människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring fär möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 

leva som andra. Socialnämnden ska då enligt andra stycket samma paragraf 

medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett 

sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 

Enligt 21 § förvaltningslagen ( 1986:223 ), som var tillämplig vid tiden för 

handläggningen av det aktuella ärendet, ska en sökande, klagande eller annan 

part underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör 

ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Pai1en behöver 

dock inte unde1Tättas, om det är uppenbart obehövligt. Enligt samma 

bestämmelse gäller vidare att om beslutet går pa11en emot och kan överklagas, 

ska han eller hon undeffättas om hur han eller hon kan överklaga det. Enligt 

paragrafens tredje stycke bestänm1er myndigheten om underrättelsen ska ske 

muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. 

Underrättelsen ska dock alltid ske skrittligt, om parten begär det. Motsvarande 

reglering finns numera i 33 § förvaltningslagen (2017:900), FL. 

När det gäller ändring av ett gynnande beslut till en enskilds nackdel framhålls i 

förarbetena till den nya förvaltningslagen (2017:900} att det av de 

förvaltningsrättsliga grundsatser som kommer till utt1yck i praxis och doktrin 

anses gälla att gynnande beslut som gäller rätt till en förmån av personlig eller 

ekonomisk art som huvudregel inte kan återkallas av beslutsmyndigheten, men 

också att det finns flera viktiga undantag från denna princip (se prop. 

2016/17: 180 s. 219). Ett gynnande beslut kan sålunda återkallas om 

återkallelsen grundas på ett tydligt förbehåll i beslutet eller i den författning på 

vilket beslutet grundas, om tvingande säkerhetsskäl kräver en omedelbar 

återkallelse eller om det gynnande beslutet grundas på vilseledande uppgifter 

från den enskilde (ibid.). Numera finns det i 37 § FL en bestämmelse om när en 

myndighet får ändra sitt beslut. 
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Bedömning 

Det aktuella ärendet rör stödinsatser till som har betydande svårigheter i sin 

livsföring. Vård- och omsorgsnämnden har därför ett särskilt ansvar för att hans 

behov av hjälp ska kunna tillgodoses. 

Av utredningen framgår att har varit beviljad boendestöd sedan flera år 

tillbaka, senast genom ett beslut den 6 augusti 2015. Insatsen avsåg stöd med 

planering, strukturering och genomförande av sådant som rörde den dagliga 

livsföringen, såsom dagliga hushållssysslor, samt stöttning vid 

myndighetskontakter och kontakter med värdgivare samt för att konu11a ut på 

aktiviteter och träning. I vilken omfattning boendestöd beviljades framgick inte 

av beslutet, men enligt utredningen skulle boendestöd ha getts vid tre tillfällen 

per vecka, varav två avsåg social samvaro två timmar per tillfälle och ett avsåg 

träning tre tinu11ar per tillfälle. Träningsinsatsen togs emellertid bmi under 

sommaren 2017 eftersom konsekvent avböjde träning under våren.  

informerades om indragningen muntligt, men det är oklart om beslutet åtföljdes 

av en upplysning om hur  kunde gå till väga om han ville överklaga 

detsanu11a eftersom det inte finns någon dokumentation om beslutet. 

Beslutet om boendestöd gällde t.o.m. den 30 september 2017. Av beslutet 

framgick uttryckligen att insatsen bl.a. avsåg att komma ut på aktiviteter och 

träning. Att ändra ett pågående beslut på så sätt att en beviljad insats inte längre 

erbjuds är en ändring av ett gynnande beslut till nackdel för den enskilde. Vård

och omsorgsnämndens beslut att inte längre tillhandahålla insatsen grundades 

uppenbmi inte på tvingande säkerhetsskäl eller på att grundbeslutet blivit fel på 

grund av vilseledande uppgifter från  I grundbeslutet fanns dock ett 

förbehåll om att beslutet kunde komma att prövas på nytt vid väsentligt ändrade 

förhållanden. Vidare specificerades att förbehållet gällde så snart den enskildes 

levnadsförhållanden ändrades. Huruvida  levnadsförhållanden förändrats på 

ett sådant sätt att det fanns förutsättningar att ändra insatsen avseende träning 

till nackdel för honom utgör en sådan bedömningsfråga som kan överprövas i 

domstol och ligger dänned utanför den prövning som normalt ska göras av JO. 

Jag finner inte anledning att avvika från den principen i det här fallet. 

Vård- och omsorgsnämnden har dock brustit i dokumentationen av ärendet. 

Beslutet att ta boti träningstillfällena dokumenterades inte på lämpligt sätt. Inte 

heller dokumenterades det att underrättades om beslutet och om han fick 
infonnation om möjligheten att överklaga beslutet. Jag kan i dessa avseenden 

hänvisa till 5 kap. 14 § och 16 § första stycket i Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs 

med stöd av SoL, L VU, L VM och LSS. Vård- och omsorgsnämnden fötijänar 

kritik för dessa brister. 

Beslutet om insatsen boendestöd upphörde att gälla i sin helhet den 

30 september 2017. Det finns inte något i ärendet som tyder på att därefter 
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saknade behov av boendestöd. Verkställigheten av insatsen fortsatte också, 

vilket tyder på att nämnden ansåg att behovet fanns kvar även fortsättningsvis , 

även om inga formella beslut verkar ha fattats i frågan. Inte heller synes  ha 

ansökt om en fortsatt insats förrän i november 2017. 

I praxis har, i fråga om insatser enligt lagen ( 1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), framhållits att det för rätt till en insats måste 

firmas såväl en ansökan som ett formellt myndighetsbeslut (JO 2018/ 19 s. 577, 

JO 2003/04 s. 342 och HFD 2016 ref. 7). När det gäller insatser enligt SoL finns 

till skillnad från vad som gäller för insatser enligt LSS inget uttryckligt krav på 

att en insats måste begäras av den enskilde själv (jfr. 8 § LSS) . Däremot 

föreskrivs att insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den 

enskilde (3 kap. 5 § SoL). Det bör alltså även enligt socialtjänstlagen, som 

huvudregel , krävas att den enskilde själv begär att få insatsen. För att någon ska 

ha rätt till en insats är det naturligtvis en förutsättning att det finns ett formellt 

myndighetsbeslut, oavsett om insatsen ges med stöd av LSS eller SoL. 

Jag kan konstatera att det var fel av nämnden att låta insatsen fo11sätta utan vare 

sig en ny ansökan eller ett beslut. Visserligen har nämnden argumenterat för att 

 behov var tillgodosedda under den tid då det inte fanns något beslut, men 

  har bl.a. uppgett att insatsen minskades i omfattning. Oavsett hur det 

förhåller sig med det är det uppenbart att det i en situation utan beslut kan 

uppkomma osäkerhet för den enskilde i fråga om vilka åtgärder som kan krävas 

av myndigheten. Att tillhandahålla insatser utan att det finns något beslut är 

därför ingen godtagbar åtgärd. 

1 sammanhanget bör även påpekas att i de fall nänmden har beviljat en 

tidsbegränsad insats är det viktigt att en uppföljning av insatsen görs i1man 

perioden löper ut , detta bl.a. för att ge den enskilde möjlighet att ansöka om en 

fortsatt insats. En uppföljning ska göras i god tid i1man beslutet har upphö11 att 

gälla (jfr. JO 2003/04 s. 342). Om nänmden hade följt upp beslutet om 

boendestöd skulle sannolikt den uppkomna situationen ha kunnat undvikas. 

Vård- och omsorgsnämnden fö11jänar kritik för den bristfälliga handläggningen. 

Anmälan i övrigt ger inte anledning till något uttalande eller någon åtgärd från 

min sida . 

Ärendet avslutas med den kritik som uttalats ovan. 

föredragande 
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Byråchefen Marcus Agnvall har deltagit i beredningen av ärendet. 

JÅ) 

Sänd lista 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-12-10, kl. 16.00 -17.40 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Lena Jönsson, RBU 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Åsa Teveldal, Avdelningschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, Socionom/tf. vård- och omsorgschef, del av mötet 
UlfJiewertz, Ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Ulf Nilsson, Hamnkapten i Båstad hamn, punkt 3 

Frånvarande Representant från NHR 
Representant från Psoriasisförbundet 
Representant från FUB 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Reumatikerförbundet 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Göran Kjellerstedt valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. Punkt 4 om Heltidsresan tas bort pga 
sjukdom. 

3.Avtal med Båstad hamn 

1 (2) 

Hamnkapten Ulf Nilsson kom för att samtala med rådet om tillgänglighetsfrågorna 
i Båstad hamn. De områden rådet önskade att få belyst var: tillgänglighetsfrågor för 
rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Vi hittade inga skrivningar om tillgänglighet 
i nuvarande avtal, men önskar att dessa frågor finns med i kommande arrendeavtal. 
Ulf berättar att det går bra att ta kontakt direkt, men även med hamn värdarna. Ulf nås 
på 0730-933522 och på ulf@bastadhamn.se 
Det blev ett bra samtal och ledamöterna förstod att Ulf kommer att bevaka frågorna 
i framtiden. Tack till Ulf! 

4. Information från Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Åsa Teveldal och Ulf Jiewertz deltog på denna punkt. 
Nu kommer det att tas fram en övergripande tillgänglighetsplan för Båstads kommun. 
Den blir tvärsektoriell. Länsstyrelsen finns som stöd i arbetet kring 
funktionshinderpolitiken och det gör även Sweco Både kommunledningen och 
politikerna deltar i arbetet. 

Den 7 januari 2020 tillträder Christin Johansson som ny vård- och omsorgschef. 
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5. Svar från pensionärsrådet på skrivelse angående tillgängligheten på stationen 
Alla har tagit del av brevet. 

6. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Godkänns. 

7. Ledamöterna informerar 
Lena: 
Bekymmersamt med trottoarerna på Köpmansgatan. Trist att det först grävs upp och 
att det sedan åter läggs små gatstenar istället för ordentliga plattor där rullstolar och 
rollatorer kan komma fram. Kullerstenarna på Mariatorget är också ett problem för 
framkomligheten. Fortfarande inte bra när det gäller att komma in och ut från 
kommunkontoret och biblioteket i Båstad. 

Gitte: 
Det har blivit långt fler resenärer till och från Båstads station så att Trafikverket bör 
installera hissar. Vi avvaktar och hoppas att det blir verklighet! 
En bit av trottoaren på hörnan av Köpmansgatan och Ängelholmsvägen vid 
övergångsstället har numera asfalt istället för grus. 

8. Övriga frågor och information 
Inga. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 4 februari 2020 kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. Övriga möten 
2020: 21/4, 2/6, 25/8, 6/10 och 1/12. Alla är tisdagar kl. 16.00 - 18.00. 

B~stad, den ~ decei:,i~er 2019 

~ A A 01~~~D~!\ ' 
'lfi~iitte Dahlin 
Ordförande/sekreterare 

~I 
Goran Kjellerstedt 
Justerare 
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Kommunstyrelsens 
Utskott vård och omsorg 
269 80 Båstad 

BÅSTPJY1 KOMMl..F-J 
Vård- oc: , 0;; 1sorgsnärr.n~~on 

Dnr.VN..9.Q.Q.Q.T~ 
(n?n -U2- 0 7 V 

Ärendet 
""-O/l7 - 1W ...... ... .. () .... ..... T..j ... ... ..... . 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat myndighets
utövning och genomförande av insats med boendestöd i Båstads 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

IVO inledde tillsyn den 1juni2018 med anledning av att en enskild 
person lämnade upplysningar i anmälan till IVO om att beslut och 
planering tillsammans med den enskilde för boendestödsinsatsen 
saknades. 

IVO har i detta ärende inhämtat ytterligare upplysningar från nämnden 
Kommunstyrelsens utskott vård och omsorg i Båstad kommun. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet 
Tillsynen har visat att: 

• Myndighetsutövningen har brustit då beslut avseende 
boendestöd för en brukare saknats men att bristen har åtgärdats. 

• Planering tillsammans med den enskilde har brustit och 
genomförandeplan saknats för boendestödsinsats rrien att bristen 
har åtgärdats. 

• Nämnden har vidtagit åtgärder på systernnivå för att öka 
kvaliteten i myndighetsutövning och social dokumentation. 

Boendestöd för enskild har bedrivits utan gällande beslut 

IVO bedömer att nämnden har bedrivit boendestödsverksarnhet utan 
gällande beslut. IVO förutsätter att nänmden ser till att gällande rutiner 
för uppföljning av fattade beslut fungerar så att myndighetsutövningen 
är rättssäker och insatser kan ges med god kvalitet. 

Tillsynen har visat att en brukare saknat beslut fr.o.m. 2017-09-02 
t.o.m. 2018-04-29 samtidigt som insats med boendestöd verkställts. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

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

Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Detta framgår både av det enskilda klagomålet och av kommunens 
yttrande. Den enskildes behov har därmed inte följts upp i tid innan 
beslutet upphört att gälla och den enskilde har försatts i ett rättsosäkert 
läge då insatsen verkställts utan beslut. Insatsens kvalitet har inte 
säkerställts. Beslut om bistånd med boendestöd har därefter fattats 
2018-04-30 som gäller t.o.m. 2020-09-30. 

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL har den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försö1jning (försöijningsstöd) 
och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter 
att leva ett självständigt liv. 

Av 3 kap. 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av 
god kvalitet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. 

Boendestöd för enskild har bedrivits utan genomförandeplan 

IVO bedömer att nämnden har bedrivit verksamhet med boendestöd 
utan att planering av insatsen skett med den enskilde och utan 
genomförandeplan. IVO förutsätter att kommunen ser över att gällande 
rutin för att upprätta genomförandeplan fungerar så att planering av 
nämndens beslutade insatser kan ges med god kvalitet och planeras 
tillsammans med den enskilde. 

Tillsynen har visat att den enskildes genomförandeplan inte reviderats 
enligt nämndens rutin. Genomförandeplan ska revideras vid nytt 
bistånds beslut för personer där beslutet innebär en förändring av 
insatserna och vid behov eller önskemål inom ramen av biståndsbeslut. 

Den enskildes genomförandeplan skulle ha reviderats i juni 2017. Ny 
genomförandeplan upprättades först 2018-06-04. Då insatsen 
verkställts utan både beslut och genomförandeplan under en längre 
period har förutsättningar saknats för att den enskilde ska kunna 
påverka utfonnningen av insatsen utifrån sina önskemål och behov. 

Av 1 kap. 1 § SoL framgår att verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde 
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och 
vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. 

Av allmänt råd i 6 kap. 2 § (SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med 
stöd av SoL, LVU, LVM och LSS) framgår hur en insats ska 
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genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas 
hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet. Planen bör upprättas med utgångspunkt från den 
beslutande nämndens uppdrag till utföraren. 

Nämndens åtgärder för ökad kvalitet på systemnivå 

IVO bedömer att nämnden har vidtagit åtgärder på systemnivå för att 
öka kvaliteten i myndighetsutövning och social dokumentation. 

Nämnden har uppgivit att det hösten 2018 sker en uppföljning av 
handläggningsprocessen med en processkartläggning av 
myndighetsenheten så att bl.a. handläggningsprocessen ska bli mer 
ändamålsenlig och kvalitativ. Utifrån detta ska vägledningsdokument 
och rutiner omarbetas. 

Nämnden har uppgivit att de i tillsynsärendet funnit brister i den sociala 
dokumentationen för verkställigheten av boendestödsinsatsen. 
Utbildning för personalen i social dokumentation genomfördes därför 
under hösten 2018. 

Av 3 kap. 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska .vara av 
god kvalitet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. 

Underlag 
• Anmälan från enskild (Dm. 9726/2018-1) 

• Yttrande med bilagor från nämnden (Dm. 10885/2018-4) 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. I den 
slutliga handläggningen har inspektören Jessica Hånell deltagit. 
Inspektören Lennart Wennberg har varit föredragande. 

ård och omsorg 

Lars Rahm LJ~ ' 
Lennart Wennberg ~ 
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Datum: 2020-02-17 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 2019-12-01 - 2019-12-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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