
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	25	maj	2020.	
Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐	 ‐
1. Val	av	justeringsperson	 ‐	 ‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐	 ‐

3. Informationsärenden:
	

•	Uppdaterad	information	om	coronapandemin	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	
•	Haga	Park:	Lägesrapport	
•	MAS	och	SAS	informerar	

‐	 ‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐april	2020
samt	utökat	uppföljningsnyckeltal	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

5. Verksamhetsberättelse	tertial	1	2020	för	vård‐ och	
omsorgnämnden	(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

6. Svar	på	väckt	ärende	från	Bjärepartiet	om	förstärkt	skydd	
mot	covid‐19	(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson	 VN

7. Ej	verkställda	beslut	till	IVO,	kvartal	1	2020 Lena	Täringskog	 VN

8. Återrapportering	av	intern	kontroll,	tertial	1	2020 Ingrid	Pettersson	 VN

9. Svar	på	motion	‐	Äldrehälsovårdsprogram Ingrid	Pettersson	 KF

10. Beslutslogg	 ‐	 ‐

11. Delgivningar	 ‐	 ‐

12. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐	 ‐
	
			Båstad	den	18	maj	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-05-15 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. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 29 maj 2020 kl. 14.00 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: 2020-05-15 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: 2020-05-15 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: 
 
• Uppdaterad information om coronapandemin 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende 
 
• Haga Park: Lägesrapport 
 
• MAS och SAS informerar 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-05-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 
 
 
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, tillsammans med utökat  
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



RESULTATRÄKNING VO
Januari - april 2020

BUDGET
2020, tkr      
(helår)

PERIODENS
AVVIKELSE, tkr

Jan - apr 20

PROGNOSTISERAD 
AVVIKELSE, tkr

AVVIKELSE 
FG MÅN, tkr FÖRÄNDRING

minustecken står för 
kostnad

minustecken står för högre 
kostnad än budget

minustecken står för högre kostnad 
än budget

minustecken står för högre 
kostnad än budget

minustecken står för högre 
kostnad än budget

Beställare
Hemvårdspeng -56 390 960 1 640 0 1 640

Boendepeng -64 658 -1 571 -3 780 -4 200 420

Summa beställare -121 048 -611 -2 140 -4 200 2 060

Resultatenheter
Hemvård 0 -1 464 -1 385 -850 -535

Vård- och omsorgsboende 0 -2 042 -4 460 -2 400 -2 060

Summa resultatenheter 0 -3 505 -5 845 -3 250 -2 595

Ram
Centralt -6 341 664 1 725 1 300 425

Myndighetsenheten -18 228 -511 -3 630 -4 100 470

Stöd och Omsorg -39 628 -464 -465 -350 -115

Hälso- och sjukvård -37 913 461 -2 150 -1 800 -350

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -32 226 399 -95 -200 105

Summa ram -134 336 549 -4 615 -5 150 535

TOTAL VÅRD OCH OMSORG -255 384 -3 567 -12 600 -12 600 0



Ekonomisk uppföljning
januari – april 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-05-25



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020)
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Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Ack. antal hemvårdstimmar

Ack utfall 2019

Ack budget 2020

Ack utfall 2020



Utökad uppföljning nyckeltal –
Trend antal hemvårdstimmar 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- OCH 

OMSORG -48 705 -134 336 -144 796 -10 460 

Centralt -1 476 -6 341 -4 616 1 725 

Myndighets- 

enhet -6 738 -18 228 -21 858 -3 630 

Stöd och  

omsorg -14 271 -39 628 -40 093 -465 

Hälso- och 

sjukvård -12 517 -37 913 -40 063 -2 150 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -9 322 -32 226 -32 321 -95 

Summa -44 324 -134 336 -138 951 -4 615 

Resultatenheter     

Hemvård -2 005 0 -1 385 -1 385 

Vård- omsorgs- 

boende -2 376 0 -4 460 -4 460 

Summa -4 381 2 -5 845 -5 845 

INVESTERING -1 140 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på 

all verksamhet inom verksamhetsområdet. Stort 

fokus på rutiner och uppföljningar samt stöd till 

enheterna. Samverkan med såväl Region som 

länsstyrelse har varit omfattande. Båstad kom-

mun krisledningsnämnd har i samverkan med 

vård och omsorgsnämnden fattat beslut om att 

inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. Till-

gång till skyddsutrustning har varit en utmaning 

som krävt en egen organisation. Liksom att en 

tillfällig bemanningsenhet tillskapats som varit 

ett stort stöd för att förbereda inför behov av en 

ökad bemanning. Ett särskilt Covid-19 team hål-

ler på att upprättas.  Viss oro finns hos medarbe-

tare som har bemötts genom tydliga rutiner, kun-

skap och stöd. Samverkan med de fackliga orga-

nisationerna sker nu veckovis då det finns behov 

av tät samverkan.  Vi har goda kunskaper och be-

redskap för att kunna fortsätta ge god vård och 

omsorg. Osäkerheten är fortsatt stor om hur pan-

demin kommer att påverka Båstads kommun.  

Flera planerade utredningar och åtgärder som 

inte hänförs till Corona har fått skjutas på framti-

den.  

Äldreomsorg  

Till följd av Coronapandemin har mycket arbete 

genomförts för att ge stöd, vägledning och utbild-

ning till medarbetare om att bedriva en god och 

säker vård och omsorg. Till följd av riktlinjer att 

medarbetarna ska stanna hemma ”vid minsta 

symptom” har sjukfrånvaron varit högre än nor-

malt. Inom vissa enheter har överanställning an-

vänts för att svara upp mot den ökande frånva-

ron. Växelvård och Dagverksamhet bedrivs för 

närvarande inte  på grund av risken för smitt-

spridning. Kontakt hålls med berörda för att vid 

behov kunna ge stöd i andra former. Besöksför-

bud infördes tidigt inom Särskilt boende. För att 

stödja kontakt mellan boende och anhöriga an-

vänds digitala lösningar. Vi tar inte emot praktik-

elever och erbjuder i år inte heller feriearbete. 

Digital nyckelhantering fortsätter att implemen-

teras och beräknas klart 2020-05-31. 

I april månad öppnades Haga Park. Ängagårdens 

särskilda boende är nu avvecklat.   

Myndighetsenheten  

Från och med årsskiftet ligger ansvaret för exter-

na placeringar, beslut och uppföljningar på denna 

enhet. Det samma gäller ansvaret för sjukersätt-

ning till privata utförare inom personlig assistans.  

Samtliga uppföljningar av beslut, som tidigare var 

eftersläpande, är nu genomförda.   

Nytt vägledningsdokument antaget av vård och 

omsorgsnämnden från och med 2020 vilket har 

inneburit verkställighet av förändringar bland 

annat rörande matdistribution.  

Rehabilitering  

Rehab genomför förflyttningsutbildningarna uti-

från ett nytt upplägg, som omfattar två dagars ut-

bildning för all personal. Det nya upplägget har 

blivit mycket uppskattat av omvårdnadspersona-

len. En del av utbildningen innebär att personalen 

innan utbildningen har tagit del av ett webbase-

rat material i förflyttningskunskap. Behovet av 

rehabilitering förväntas öka om vi får många 
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vårdtagare som behöver fortsatt vård efter att ha 

varit insjuknade i Covid-19.  

Hälso- och sjukvård 

Viss omsättning bland sjuksköterskor är en ut-

maning inte minst utifrån Coronapandemin. Sjuk-

sköterskorna har en viktig roll i att såväl ge vård 

till enskilda som att vara ett stöd för omvård-

nadspersonalen.  

Trots en ansträngd situation har verksamheten 

arbetat med att åstadkomma en bemanning som 

relaterar till budget.  

Stöd och omsorg  

Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 

har verkställts. Socialt innehåll har till följd av 

pandemin helt ställts in för att motverka smitt-

spridning. Förändringar av enskildas behov har 

påverkat verksamhetens ekonomi negativt. Inom 

personlig assistans har avtalet med Jotib använts 

för att analysera kostnader inom personlig assi-

stans.  Olika former av insatser har genomförts i 

personalgrupper till stöd för utveckling och hand-

ledning. Genom statlig finansiering har en psykia-

trisamordnare kunnat projektanställas. 

Daglig verksamhet har uppmärksammats brett 

för sitt arbete med att tillverka skyddsvisir till 

vård och omsorgspersonal.    

Ekonomi 
Coronapandemin har även stor påverkan på eko-

nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 

extra kostnader och statliga ersättningar men 

framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 

den ekonomiska utvecklingen under året. En del 

planerade åtgärder för att nå resultat i balans har 

fått stå tillbaka för att hantera bemanning och att 

minska risken för smittspridning, samtidigt som 

vissa verksamheter helt behöver upphöra av 

samma anledning. Statliga ersättningar har utlo-

vats i olika former och fler är sannolikt att vänta. 

Det är också osäkert när smittan kommer att nå 

sin kulmen i kommunen och vad det innebär för 

ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 

Därav försvåras arbetet med att ge korrekta eko-

nomiska prognoser för året. I utfallet för första 

tertialet 2020 så är den ekonomiska påverkan av 

Coronapandemin ännu ej väsentlig på grund av 

att staten har gått in och täckt sjuklönekostnader 

och att bidraget för sänkt arbetsgivaravgift för 30 

personer per kommun i sin helhet har tillfallit 

vård och omsorg. 

Centralt 

Då skyddsmaterial är en bristvara i nuläget ar be-

slut tagits om att hantera beställningarna av och 

kostnaden för skyddsmaterial centralt, vilket ger 

en förväntad negativ avvikelse mot budget. Verk-

samheten har även med hjälp av arbetsmark-

nadsenheten anställt sömmerskor som för närva-

rande syr skyddsrockar, något som också är utan-

för budget. Totalt sett beräknas kostnader för att 

köpa in och producera skyddsmaterial överskrida 

budget med -800 tkr.  

Verksamheten har även fått några riktade stats-

bidrag, varav det största som avser arbete för att 

motverka ensamhet bland äldre med demens-

sjukdom kan användas till befintlig verksamhet 

och därmed ger ett överskott mot budget på 1,3 

mkr. En annan positiv avvikelse mot budget bi-

drar reduceringen av arbetsgivaravgifter med 

som är hanterat centralt med ett utfall på 625 tkr. 

Verksamheten har gjort åtgärder för att hantera 

det ekonomiska läget genom att hålla igen på ut-

bildningskostnader för året, vilket beräknas ge en 

besparing på 600 tkr.  

Äldreomsorg 

Särskilda boenden har under våren haft en an-

strängd ekonomisk situation där översyn av be-

manningen har påbörjats inom några av enheter-

na. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 

Coronapandemin men är trots denna nödvändig 

för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-

frånvaro. De bemanningsöversyner som har 

gjorts har främst gett resultat under vårens se-

nare månader.  

Hemvården har just nu ett minskat inflöde och 

även i vissa fall avbeställning av timmar till följd 

av Coronapandemin, vilket har försämrat pro-

gnosen något jämfört med tidigare uppföljningar 

i år. De fortsätter även att ge hemvård till några 

vårdtagare som under normala omständigheter 

skulle kunna beviljas plats på särskilt boende, 

vilket ger ökad vårdtyngd i verksamheten och 

kräver fler dubbelbemanningar, något som är 

svårt att få lönsamhet i på sikt för utförarna. 

Verksamheten arbetar aktivt med att se över sin 

bemanning men har svårt att ställa om fullt ut på 

kort tid. Det är osäkert vad som kommer att 
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hända med inflödet av ansökningar när pandemin 

är över. Det är sannolikt att det kommer att fin-

nas en uppdämd efterfrågan som behöver hante-

ras och när i tid detta i så fall kan komma att ske. 

Mottagningsteamet har sett ett kraftigt minskat 

inflöde av ärenden till följd av Coronapandemin, 

vilket framförallt beror på att antalet elektiva op-

erationer kraftigt minskat men även inläggningar 

på sjukhus och därmed minskar behovet av att ta 

emot vårdtagare som ska komma hem från sjuk-

husvistelse. Personalen har kunnat användas 

inom andra delar av äldreomsorgen istället där 

det funnits behov på grund av högre sjukfrånvaro 

till följd av Coronapandemin men kostnaderna 

sjunker inte i lika hög utsträckning som vad in-

täkterna minskar. Mottagningsteamet beräknas 

nu att gå med ett underskott på -650 tkr mot 

budget. Teamet står under uppbyggnad och be-

redskap för att bli ett Covid-19 team vid behov 

om och/eller när vi får in smitta i verksamheten 

och det gör resultatet svårbedömt.   

Korttidsenheten har under första tertialet haft 

en beläggningsgrad på 88 %, att jämföra med 

budgeterad beläggningsgrad på 99 %. Detta är 

framförallt till följd av Coronapandemin, då verk-

samheten under våren i större utsträckning har 

bedrivits i enkelrum för att minska smittsprid-

ning samt att växelvården tillfälligt har pausats. 

Verksamheten har arbetat mycket aktivt med att 

göra motsvarande neddragningar på bemanning-

en vilket har gett effekt framförallt under den 

senaste månaden. Trots detta förväntas verk-

samheten göra ett underskott mot budget på 0,7 

mkr, där arbete pågår aktivt för att reducera 

kostnaderna.  

Myndighetsenhet, rehab och HSL 

Kostnaden för köpta platser inom stöd och om-

sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen har för-

bättrats något mot tidigare månader under 2020 

på grund av att en placering har kunnat avslutas 

och istället hanteras i egen regi inom stöd och 

omsorg. Prognosen för de köpta platserna är osä-

ker då den mer än dubbelt så hög än den ur-

sprungliga budgeten. Utfallet är direkt beroende 

av förändringar i placeringar under året och  är 

kopplat till enskildas behov.   

Myndighetsenheten förväntas göra ett under-

skott på -200 tkr jämfört med budget för året, där 

hälften är kopplat till särskilda insatser för att 

färdigställa processer för enheten i början av 

året, och resterande del är kopplat till att under 

2019 så var kostnaderna för återsökta sjuklöner 

från externa utförare högre än budgeterat. En-

heten under våren arbetat fram en rutin för att 

säkerställa hur dessa kostnader ersätts till extern 

utförare, vilket bedöms reducera kostnaderna för 

2020 något. 

Rehabilitering fick i budgeten för 2020 tillskott 

för att täcka den förhöjda medlemsavgiften till 

hjälpmedelsleverantören Medelpunkten med 300 

tkr, vilket inte har gett full täckning för de ökade 

kostnaderna. Verksamhet och chef arbetar för att 

reducera kvarvarande förväntat underskott men 

ser en svårighet med att hålla nere lagret storlek 

kopplat till Coronapandemin. 

Enheten för hälso- och sjukvård hade vi årets 

ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 

vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 

överanställningar under 2019. Under våren har 

ett antal vakanser uppstått vilket har förbättrat 

kostnadsbilden något, men på grund av Coro-

napandemin så syns inte detta i prognosen då 

bedömningen i nuläget är att verksamheten 

kommer att behöva ta in bemanningsjuksköters-

kor under sommarmånaderna. Verksamheten ar-

betar vidare med att optimera bemanningen uti-

från nuvarande förutsättningar. 

Stöd och omsorg  

Ett av gruppboendena har fått förändrade be-

manningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt och har 

därmed ökat bemanningen vilket ger en negativ 

avvikelse mot budget på -350 tkr för året. Med 

bäring på det nya inriktningsdokumentet som an-

togs i början av året så skulle även kontaktperso-

ner reduceras, något som hittills ej hunnit priori-

teras under året och därför ger en förväntad av-

vikelse mot budget om -140 tkr. Verksamheten 

ser nu över hur de ska kunna avsluta dessa ären-

den. Verksamheten för socialt innehåll har däre-

mot ändrat form och är utlånad till Åsliden för att 

kunna bibehålla viss aktivitet även under på-

gående pandemi. Därför förväntas ett litet över-

skott mot budget inom stöd och omsorg då kost-

naden istället tas inom äldreomsorgen. 

Stöd och omsorg har även fått uppdraget att 

hjälpa till med administration kring anställning 

av extra vårdpersonal och servicemedarbetare 

kopplat till Coronapandemin. Viss merkostnad 
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har uppstått för detta under våren, något som hit-

tills kunnat hanteras inom ramen för budget. Det 

pågår nu formerna för ett framtida upplägg till 

detta vilket kan ge en prognosjustering vid nästa 

månadsuppföljning, och har bäring på vilket be-

sked som staten kommer att ge om återsökning 

av merkostnader kopplade till pandemin. 

 

Investeringar 

Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 

av Coronapandemin men i nuläget planerar verk-

samheten ändå för att genomföra dem under året. 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
En grupp har tillsatts som ska ta fram analyser,  

jämförelser och nyckeltal, såväl internt som ex-

ternt. Syftet är att möjliggöra och åstadkomma 

bra underlag för beslut i syfte att åstadkomma 

minskade kostnader på sikt.  

Åtgärder som varit planerade tidigt i år har till 

viss del inte kunnat genomföras för närvarande 

till följd av Coronapandemin.  

Åtgärder som ger effekt i år  

 Neddragning utbildningsinsatser, 600 tkr 

 Nytt Vägledningsdokument antaget i de-

cember månad, vilka ekonomiska effek-

ter det ger är för tidigt att bedöma.  

 Minskning av bilar 

Åtgärder som ger effekt framöver 

 Översyn av mottagningsteam - framtida 

organisering och uppdrag 

 Översyn av boende- och hemvårdspeng  

 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (in-

nebär minskning av antalet platser på 

särskilda boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 

 Översyn av ledningsstruktur  

 Översyn av lokaler 

 Digital strategi  

 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
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Hemvårds- och boendepeng

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -17 837 -56 390 -54 750 1 640 

Boendepeng -22 519 -64 658 -68 438 -3 780 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 

budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 

vilket är 2,5 % färre timmar än för 2019. Den 

största enskilda anledningen till detta är att 

behovet av hemvårdstimmar beräknas minska i 

samband med öppnandet av Haga Park. Antalet 

utförda hemvårdstimmar har under första ter-

tialet varit 49 545 timmar, vilket är 318 timmar 

färre än budgeterat (-0,6 %). Jämfört med 

samma period 2019 har antalet timmar minskat 

med 654 (-1,3 %). Påverkan av Coronapandemin 

märks i verksamheten både genom ett tapp av 

hemvårdstagare men också genom ett minskat 

inflöde av nya vårdtagare som vill avvakta tills 

att pandemin är över. Till hösten/vintern be-

döms ansökningar om hemtjänst öka utifrån ett 

uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 

första tertialet varit 87 % Omsorg och service, 

2 % mottagningsteam och 11 % dubbelbeman-

ning. Jämfört med budget är det framförallt ut-

förda dubbelbemanningstimmar som har ökat 

med 1,3 procentenheter medan timmarna för 

övriga två kategorier har minskat. En viktig or-

sak är  relaterad till Coronapandemin. En del 

vårdtagare, med hög vårdtyngd, som skulle 

kunna beviljas särskilt boende väljer att bo kvar 

hemma i kombination med att inflyttningstakten 

på särskilda boenden i kommunen är något lång-

sammare för att minska risken för smittsprid-

ning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 

1 114 timmar vilket är 17 % färre timmar än 

budgeterat. Minskningen mot samma period 

föregående år är -32 %. Även detta är relaterat 

till Coronapandemin då antalet elektiva operat-

ioner har sjunkit kraftigt under våren, vilket får 

till följd att behovet av att ta emot vårdtagare 

som ska komma hem från sjukhusvistelse mins-

kar. 

 

 

Boendepeng 

Beläggningsgraden på våra särskilda boenden 

har under perioden januari-april varit 98,7 %, 

att jämföra med budgeterad nivå på 99 %. Be-

läggningen inom korttidsvården har varit 88 % 

vilket är en direkt effekt av Coronapandemin då 

verksamheten under våren främst har bedrivits i 

enkelrum för att minska risken för smittsprid-

ning. Behovet av att köpa externa korttidsplatser 

har därför varit fortsatt högt. I mitten av april 

öppnade vårt nya särskilda boende Haga Park i 

Förslöv, och hemtagande har påbörjats av de 

vårdtagare som för närvarande uppbär en ex-

tern korttidsplats. Detta sker för närvarande 

dock i långsammare takt än tidigare planerat 

med hänsyn till Coronapandemin och att minska 

risken för smittspridning. Inflyttningarna är 

också mer krävande för medarbetare och vård-

tagare mot bakgrund av det besöksförbud som 

gäller på våra boenden.   

Ekonomi 

Hemvårdspeng  

Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 

lägre än budget med anledning av Coro-

napandemin. Dels på grund av att det totala 

antalet utförda timmar under 2020 beräknas 

falla till följd av vikande efterfrågan, men även i 

kombination med att fördelningen mellan ande-

len utförda timmar har förändrats. Utförda tim-

mar med dubbelbemanning ersätts med betyd-

ligt lägre timpeng än timmar för såväl service 

som omsorg, och att mottagningsteamet har 

producerat färre timmar ger även ekonomisk 

effekt då dessa timmar ersätts med förhöjd tim-

peng med hänsyn till längre restider jämfört 

med timmar för service och omsorg. 

 

Boendepeng 

Om hemtagning av vårdtagare på extern korttid 

kan göras enligt nuvarande bedömning så räk-

nar beställaren med en kostnad på -3,5 mkr för 

externt köpta korttidsplatser under 2020. Be-
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dömningen är att kapaciteten på korttidsvården 

i egen regi ska kunna räcka till när samtliga 

vårdtagare som är beviljade särskilt boende har 

flyttat ut från korttidsvården och in på sin bevil-

jade boendeplats.  

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 

inte med att kunna hålla den budgeterade be-

läggningsgraden vilket också är en effekt av 

Coronapandemin då bland annat fler nya vård-

tagare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger 

en längre period utan beläggning jämfört med 

tidigare.  

 

 

 

 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Båstad 2020-05-11 

Till 
Nämndsordförande Ulf Jiewertz 
Vård och omsorgsnämnden, Båstads kommun 

Bjärepartiet väcker ärende och yrkar på förstärkt skydd mot Covid 19 

Ger Båstads kommun de äldre bästa möjliga skydd mot Coronaviruset? 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnamndan 

D JOlJ ~56b~ I nr ........................... _ 1 ~.f?.. .W. .. ::: .. 1:.9.Q. _ 

I Sverige har hittills mer än 3000 personer avlidit av Coronaviruset. I Skåne är vi än så länge inte 
lika håli drabbade, som i exv Stockholm. Vi i Bp vill att vi fmisätter så! 

Smittan finns på ca hälften av Stockholms äldreboenden, 54% , på 22% av Västra Götalands Säbo 
och på 8% av Skånes (siffror från 6 maj 2020). 

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Det innebär att personal, som 
arbetar med våra äldre och sköra, med minsta tecken på symptom ska stanna hemma. Det finns 
dock smittad personalsom inte känner sig sjuka (asymptomatiska) och som följaktligen gått till 
arbetet ändå. Det medför att de i tron att de är friska smittar boende och övrig personal. Det är även 
känt att Coronavirus under de sista dagarna av inkubationstiden smittar ca 2 dagar före uppvisad 
symptom. 

Det är pga de ovan nämnda - asymptomatisk smitta samt smitta under inkubtionstiden - som Bp vill 
att kommunen nu agera mer kraftfullt och proaktivt. 

Personal är orolig att bli smittad och många anhöriga känner sig maktlösa. Vi måste värna vår 
personal och våra gamla! 

Tyvärr har FHM ännu ej rekommenderat utökat skydd med munskydd, visir, förkläde och handskar 
inom hemtjänsten, LSS och äldreboenden. Det har fått mycket kritik från forskare och vårdpersonal. 
Däremot gav FHM besked, den 2020-05-08, att man kan använda munskydd som tillägg i 
omsorgsarbetet. 

Flera kommuner anser att basala hygiemegler ej är tillräckligt gott skydd och agerar nu kraftfullare 
än FHM:s rekommendationer 

Smittan verkar vara nu på väg att spridas i Skåne, med 1026 fall och 100 dödsfall (9 maj). Den 6:e 
maj hade vi 78 dödsfall, varav en tredjedel i äldrevården. Risken är stor att smittan snaii når Båstads 
verksamheter. 

Om vi måste ta emot hemvårdstagare (som vi har gjmi i många år tidigare) från exv Stockholm är 
risken mångdubbelt större. Vi anser att det är av största vikt att det beslut som fattats angående 
att neka hemvård till sommarboende, kvarstår. 

Vid möte i Vård och Omsorgsnämnden, 2020-04-27 ställde Bp frågor om skyddsutrustningen. Det 
framkom att munskydd, förkläden, visir och handskar inte användes rutinmässigt vid närkontakt 
med vårdmottagare av bla hemtjänst. Mottagare av hemtjänst har bekräftat detta för Bp. 

Om Båstad kommun vill skydda sina sköra äldre samt kollegor bör man införa munskydd under 
hela arbetsdagen samt handskar, visir och förkläde vid vård och omsorgsarbete som kräver 

/', 



närkontakt (inom särskilt boende, LSS och hemtjänst). Formellt beslut kan tas vid Vård och 
Omsorgsnämndens möte, 2020-05-27. 

Detta ärende skickas till Vård och omsorgsnämndens ledning, Vård och omsorgschefen Christin 
Johansson, som väckt ärende till Vård och omsorgsnämnden samt för kännedom till Krisledningen, 
MAS Sandra Sturk, NST och Bjäre NU. 

För Bjärepartiet 
Marianne Eriksson-Mj ö berg 
Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 
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Datum: 2020-05-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019-700 
 
 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2020, kvartal 1 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 
Socialtjänstlagen, SoL 
 
Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 
 
1 av dessa 5 har flyttat in på särskilt boende efter inrapporteringsperioden och övriga 4 kommer 
att göra det inom en månad. 
  
Återrapportering har skett gällande 12 personer som tidigare varit rapporterade som ej  
verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått erbjudande om och flyttat in i lägenhet 
på särskilt boende.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut.  
 
 
 
Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 
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Datum: 2020-05-18 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000025/2020-700 

 
 

Återrapportering av intern kontroll, tertial 1 2020 
 
 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
Återrapporteringen av intern kontroll 2020 tertial 1 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom  
sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2020-02-24, § 18, en kontrollplan  
för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2020. Se bilaga. 
 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för tertial 1 2020 enligt den  
beslutade kontrollplanen inom Vård och omsorgs ansvarsområde.  
 
· Kontroll utförd utifrån att vård- och omsorgstagaren innehar en avgiftsberäkning, 20% av  
alla avgiftsärende är slumpmässigt utvalda och kontrollerade. Kontrollen avser perioden  
2020-03-01-2020-03-31. Vid kontrollen upptäcktes inga avvikelser.  
 
· Kontroll av att verkställighet inte sker utan beslut: inga avvikelser. 
 
· Kontroll av utbetalning av ersättningar till förtroendevalda samt expediering av beslut: 
inga avvikelser. 
 
 
 
Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, återrapportering 2020 
 
Samråd har skett med: 
Avgiftshandläggare  
Enhetschefer 
Kommunkansliet 
 



Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2020 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-05-25 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreliggerVård- och omsorgsnämnd
Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

Tertial	1

Tertial	2

Tertial	3

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA JA X X

Kvartal	1.	Kontroll	utförd	att	
vård‐	och	omsorgstagare	
innehar	en	avgiftsberäkning.	
20%	på	slumpmässigt	utvalda	
ärende	i	A‐Ö	‐lista.	

2 Systematiskt	arbetsmiljöarbete Säkra	åtgärder	och	
årlig	uppföljning

Avdelnings‐
chefer	 1	gång/år Enligt	rutin X

3 Medarbetarna	har	genomgått	
obligatoriska	utbildningar

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig		uppföljning

Enhetschef 	2	ggr/år sammanställning X

4 Kontroll	av	att	verkställighet	inte	
sker	utan	beslut

Kontroll	i	
ärendesystem Sas 2	ggr/år Stickprov JA JA X X

5 Utbetalning	av	ersättningar	till	
fötroendevalda

Kontroll	av	att	sökt	
ersättning	
överenstämmer	med	
utbetald	ersättning

Nämndsekre
terare	 2	ggr/år

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

JA JA X X

6 Expediering	av	beslut

Kontrollera	att	
expediering	av	
beslut	har	skett	till	
rätt	
personer/organisati
oner	och	i	god	tid

Nämndsekre
terare 2	ggr/år

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

JA JA X X
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Datum: 2020-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000026/2020-700, KS 000877/2019-700 

 
 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning  
Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete 
med ett äldrehälsovårdsprogram.  
 

Aktuellt 
Båstads kommun tar frågor om invånarnas hälsa på allra största allvar och hälsa beror på 
många olika faktorer. Vi försöker hela tiden se möjligheter att bredda, fördjupa och utveckla 
utbudet för att det ska motsvara behoven ännu bättre för den enskilde. 
Idag erbjuds sittgympa, kortbingo, musikunderhållning, hjärngympa, rollatorcafé, filmvisning, 
quiz med mera på Mötesplats Bjäres träffpunkter. Dessa träffpunkter finns i Förslöv, Västra 
Karup, Torekov, Båstad och Östra Karup. Aktiviteterna samarrangeras med Svenska kyrkan.  
Tillsammans med Swedbank erbjuder kommunen föreläsningar i Båstad och Förslöv för senio-
rer så att de ska känna sig trygga och säkra med sina mobiler. Genom den ökade upplevelsen 
av trygghet och säkerhet antas risken för digitalt utanförskap (något som påverkar hälsan ne-
gativt) minska.  
För att förebygga olyckor, speciellt fallolyckor i hemmet finns en Trygghetstjänst att tillgå för 
de i kommunen som fyllt 75 år. 
I kommunen finns en Äldrelots som kan hjälpa till att informera och svara på frågor om kom-
munens äldreomsorg. 
Senior Sport School är en satsning till vilken det är kö varje gång det arrangeras. Båstads 
kommun, lokala föreningar och företag samarbetar i den här satsningen. Målgruppen är senio-
rer 65-100 år och medelåldern är 75 år. Kulturföreläsningar, lärgrupper om hälsa, fysisk aktivi-
tet, motivation, sömn, stress, avslappning, åldras med livsglädje, HLR, teori i kost och praktisk 
matlagning, skadeförebyggande träning och senior power ingår i Senior Sport School. Sats-
ningen pågår varje gång i 12 veckor med två tillfällen i veckan. Ena tillfället i veckan är en före-
läsning och andra tillfället är en fysisk aktivitet (hos föreningar eller privata aktörer).  
Teamet kring vård- och omsorgstagaren arbetar i Senior alert som är ett nationellt kvalitetsre-
gister för förebyggande vård och omsorg (fall, undernäring, trycksår och munhälsa). 
När en person erbjuds plats och flyttar in på vård- och omsorgsboende har hon/han ofta så 
pass omfattande funktionsnedsättningar och att det då ofta är rörelse i det lilla som är aktuellt. 
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner lö-
pande för att stimulera, bevara och främja de förutsättningar till rörelse som varje individ har.  
 
En gång i månaden trycker kommunen upp broschyren ”Kultur på Bjäre” där det är ett varierat 
utbud av kulturupplever. 
 
Alla vårdcentraler i kommunen har äldrevårdsmottagning och erbjuder hälsosamtal.  
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Verksamhetsområdet Teknik och Service har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 
invånarna i Båstads kommun och av de personer som svarat på enkäten och som är 65 år eller 
äldre uppger 64 procent att de upplever sig ha ”väldigt” eller ”ganska” mycket att göra på friti-
den. Av samma svarsgrupp uppger 43 procent att de rör sig 30-60 minuter per dag och 35 pro-
cent att de rör sig en timme eller mer varje dag. På frågan om man brukar röra på sig så att 
man blir svettig och andfådd svarar 30,9 procent att det gör det 4-7 dagar i veckan och 33,3 
procent svarar att de gör så 1-3 dagar i veckan. 
Det finns väldigt många föreningar i kommunen och utbudet av såväl idrotts- som kulturaktivi-
teter är stort. 
 
Det blir problematiskt om Båstads kommun börjar tala om för invånare i kommunen hur de 
ska/borde leva/äta/motionera. Var och en har rätt att leva det liv han/hon vill och var och en 
har också ett stort eget ansvar för att ta hand om sig och sin livssituation på egen hand. Vi kan 
servera näringsrik mat och erbjuda rörelsetillfällen till de vård- och omsorgstagare som finns i 
våra verksamheter, vara öppna för och inbjudande till samarbeten med lokala föreningar samt 
erbjuda stöd, insatser och aktiviteter som påverkar flera av hälsans bestämningsfaktorer - men 
längre än så bör vi inte gå.  
 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas 
Vård och omsorg 
 

 
Beslutet ska expedieras till:  
Centerpartiet  
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CE NTERPA RT UET 

BÅSTAD 
MOTION 

Äldrehälsovårdsprogram för Båstad kommun 

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av barn-, skol-, och företagshälsovård. Genom detta 
förebyggande arb€te har vi bland världens lägsta mödra-, och späd barnsdödlighet. Ett systematiskt 
förebyggande för en bättre hälsa för den enskilde gagnar samhällsutvecklingen. Beträffande 
förebyggande hälsovård för äldre finns flera exempel på lokala program där man, med relativt låga 
kostnader, nått goda resultat. Dessa program kan innefatta förebyggande aspekter på äldres hälsa 
som vaccinationer, kostråd, motion, fall prevention, social gemenskap och förebyggande av psykisk 
ohälsa. 

Kunskapen finns om hur en god hälsa kan främjas hos äldre, men det saknas en nationell 
samordning. Därför har Båstad kommun har all anledning att arbeta extra hårt med frågan. Båstad 
kommun har goda förutsättningar att bli en föregångskommun eftersom vår kommun har betydligt 
fler äldre invånare än de flesta har vi unika erfarenheter och kompetenser som kan berika 
äldreomsorgen i Sverige. 

Centerpartiet yrkar 

att Förvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Båstad 

2019-11- 2 (o 

Uno Johansson 16 Alls.son 
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Datum: 2020-05-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 15 maj 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:	2020‐05‐15
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	2019‐10‐16	§	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	

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.	

Hösten	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.	

Hösten	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	2020‐04‐27	§	30
Strategi	för	digitalisering	

000042/2020	 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	fram	en	strategi	
för	digitalisering	inom	Vård	och	omsorg.	

Hos	förvaltningen	för	handläggning. Februari	2021	

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-18 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).  Protokollsutdrag från KS 2020-05-12 - Svar till kommunrevisionen  
- Granskning av effektiviseringar. 
 
b). Protokollsutdrag från KS 2020-05-12 - Besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra. 
 
c). Dom från Förvaltningsrätten angående tillfälliga vistelser i Falkenbergs kommun. 
 
d). Minnesanteckningar - Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 2020-05-15. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 15 av 26 

KS § 117 Dnr KS 000172/2020 - 900 

Svar till kommunrevisionen - Granskning av effektiviseringar 

Beskrivning av ärendet De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte 
att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens beslut om 
effektiviseringar inte fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. 
Bedömningen grundar sig bland annat på låg budgetföljsamhet och att 
budgeten inte sett som tillräckligt styrande dokument. Vidare bedöms de 
upprättade handlingsplanerna varit bristfälliga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-05-05. 

Förvaltningens förslag Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande 
revisionens granskning av effektiviseringar samt beakta följande 
rekommendationer för att förbättra den interna styrningen: 

Föredragande 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har 
största ekonomiska påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta 
det långsiktiga behovet av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka 
kvalitativa konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa 
upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna 
styrningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa 
krav på nämnderna att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner vid 
ekonomiskt underskott. 

Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och kommundirektör Erik Lidberg föredrar 
ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-05-12 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande 
revisionens granskning av effektiviseringar samt beakta följande 
rekommendationer för att förbättra den interna styrningen: 

16 av 26 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar 
har största ekonomiska påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att 
möta det långsiktiga behovet av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka 
kvalitativa konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt 
följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna 
styrningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa 
krav på nämnderna att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner 
vid ekonomiskt underskott. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-05 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000172/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar till kommunrevisionen - granskning av effektiviseringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande revisionens 
granskning av effektiviseringar samt beakta följande rekommendationer för att förbättra 
den interna styrningen: 

1 (2) 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska 
påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet 
av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnderna 
att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska om kom
munstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade 
besparingar genomförs. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens 
beslut om effektiviseringar inte fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Be
dömningen grundar sig bland annat på låg budgetföljsamhet och att budgeten inte sett som 
tillräckligt styrande dokument. Vidare bedöms de upprättade handlingsplanerna varit bristfäl
liga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om en finansiell målsättning vilken inkluderar ett över
skottsmål på minst två procent inom ramen för budget 2019. Målsättningen är att överskottet 
under mandatperioden ska öka till tre procent, vilket behövs på grund av kommunens stora 
investerings behov. 
Kommunens ekonomi är i ett mycket utsatt läge. För att kunna undvika skattehöjningar, kom
mer det att krävas prioriteringar och effektiviseringar under hela mandatperioden. 
Syftet med revisionen har varit att utreda vilka besparingar som ålagts verksamheterna samt 
hur dessa besparingar är planerade att genomföras. 

Aktuellt 
Såsom EY iakttagit har kommunstyrelsen redan initierat arbetet med att omarbeta budgetpro
cessen. Budgetprocessen förnyas genom att nämndernas delaktighet ska utökas och tidigare
läggas, vilket ger dem bättre förutsättningar att ta ansvar för sina budgetramar. Under budget
processen ska nämnderna tydliggöra vilka kvalitativa konsekvenser effektiviseringsarbetet 
kan innebära. Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att göra prioriteringso~ 
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sin investerings budget samt beskriva vad en besparing på x % skulle innebära för nämndens 
verksamheter. En bra dialog under budget- och planeringsprocessen är avgörande för att hela 
styrprocessen ska fungera. 
EY har även noterat att kommunstyrelsen börjat med regelbundna dialogmöten med de olika 
nämnderna. Det pågår en fortsatt utveckling vad gäller innehållet och former för dessa möten. 
Fokus ligger på två frågor: hur väl nämnden lyckas med sitt grunduppdrag (gentemot kommu
ninvånarna) samt budgetföljsamhet. 
En annan insats som initierats är, att vid större budgetawikelser sätta ihop en analysgrupp 
bestående av olika kompetenser (exempelvis ekonom, strateg, verksamhetsledare, chefm.fl.) 
med uppdraget att följa upp, analysera och föreslå åtgärder. Under våren 2020 har arbetssättet 
prövats för att analysera verksamheten inom Individ- och familjeomsorg. Fler temporära ana
lysgrupper är på gång på grund av prognostiserade awikelser mot budget. 
Ovannämnda åtgärder ingår i arbetsflödet, som beskrivs i kommunens nya styrmodell som 
håller på att tas fram. 
Som kvalitetssäkring och referensmaterial har vi använt RKR:s (Rådet för Kommunal redovis
ning) exempelskrift, kapitel 7 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. 

Ko mm unledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Utbildningsnämnden 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 

KS § 122 Dnr KS 000305/2020 - 905 

Besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra 

21av26 

Beskrivning av ärendet Senast presenterade ekonomirapport från mars visade att verksamheterna 
prognostiserar en negativ avvikelse med ca 35 mkr. Finansiella poster 
prognostiserade ett plus med 40 mkr. Vad som är viktigt att lyfta fram i detta 
sammanhang är dock att ca 35 mkr av det prognostiserade överskottet är 
engångsposter som kommunen inte förväntar sig få nästa år. I ett solidariskt 
försök till att delvis hantera verksamheternas underskott föreslår 
ledningsgruppen en besparing på förvaltningen på en procent av innevarande 
års budget exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra då dessa är svåra 
eller omöjliga att spara på innevarande år. Vård och omsorg och Individ och 
familj exkluderas då de behöver fokusera på aktuellt underskott. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-08, med 
tillhörande bilaga. 

Ge nämnder och kommunstyrelse i uppgift om att spara en procent av budget 
innevarande år beräknat exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra 
enligt bifogad uppställning. 

Kommundirektör Erik Lid berg och ekonomichef Elisabet Edner föredrar 
ärendet. 

Uno Johansson (C) deltar inte i beslutet. 

Kerstin Gustafsson (M): Samtliga nämnder ska följa den beslutade budgeten 
för 2020. Dessutom ska 1 % besparing göras för bilagda nämnder, beräknat 
exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Samtliga nämnder ska följa den beslutade budgeten för 2020. Dessutom 
ska 1 % besparing göras för bilagda nämnder, beräknat exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 

Handläggare: Elisabet Edner och Erik Lidberg 

Dnr: KS 000305/2020-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteutlåtande besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

Ge nämnder och kommunstyrelse i uppgift om att spara en procent av budget innevarande år 
beräknat exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra enligt bifogad uppställning. 

Sammanfattning av ärendet 
Senast presenterade ekonomirapport från mars visade att verksamheterna prognostiserar en 
negativ avvikelse med ca 35 mkr. Finansiella poster prognostiserade ett plus med 40 mkr. Vad 
som är viktigt att lyfta fram i detta sammanhang är dock att ca 35 mkr av det prognostiserade 
överskottet är engångsposter som kommunen inte förväntar sig få nästa år. I ett solidariskt 
försök till att delvis hantera verksamheternas underskott föreslår ledningsgruppen en bespa
ring på förvaltningen på en procent av innevarande års budget exklusive intäkter, kapitalkost
nader och lokalhyra då dessa är svåra eller omöjliga att spara på innevarande år. Vård och 
omsorg och Individ och familj exkluderas då de behöver fokusera på aktuellt underskott. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen kapitel 6 § 1 ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Utifrån detta 
föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut om bifogat besparingsuppdrag. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomirapport 2020-03 
Uppställning av en procent besparing 2020 

Samråd har skett med: 
Kommunens ledningsgrupp 



Förslag fördelning av besparing
Nämnd / förvaltning

Kommunfullmäktige 22

Myndighetsnämnd 3

Teknik & service 5

Samhällsbyggnad 109

Valnämnd 0

Överförmyndare 0

Revision 0

Kommunstyrelse 28

Kommunledningskontoret 502

Teknik och service 731

Samhällsbyggnad 99

Bildning och Arbete KS 603

Vård och omsorg individ och familj 0

Utbildningsnämnd 4

Barn och skola 2 805

Bildning och arbete 32

Vård och omsorgsnämnd 4

Vård & omsorg 0

Totalt 4 947
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 2 

DOM 
2020-05-04 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
5025-20 
 
 

 

Dok.Id 685871     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 

 
 
Ombud: Anna Holmberg 
 
MOTPART 
Falkenbergs kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Falkenbergs kommun beslut 2020-03-30  
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL 
___________________ 
 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
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DOM 
2020-05-04 
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Delegat för socialnämnden i Falkenbergs kommun (kommunen) har beslutat 

att med anledning av covid-19 ska socialförvaltningen tills vidare inte 

verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under 

tillfällig vistelse i kommunen. Beslutet motiverades med att det inte är 

förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att dämpa 

spridningstakten av covid-19 i Sverige att verkställa stöd och hjälp från 

andra kommuner.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att beslutet ska upphävas och anför i huvudsak 

följande. Enligt 2 a kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL) är vistelsekommunen 

skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut om stöd och 

hjälp. Lagen gäller före myndigheters rekommendationer.  

 

Kommunen anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Med 

anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är verkställande av 

beställningar om stöd och hjälp från andra kommuner för brukare som vistas 

tillfälligt i kommunen inte förenligt med att hjälpa till att dämpa spridnings-

takten av covid-19 i Sverige. Detta dels då resande avråds, dels då de 

personer som tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 ska minska sitt 

sociala umgänge. Även om brukaren inte träffar andra personer än hem-

tjänstpersonalen, innebär en förflyttning till en ny kommun att brukaren får 

sina behov tillgodosedda av en helt ny personalgrupp, vilket innebär nya 

sociala kontakter. Kommunerna står inför stora utmaningar och problem. 

Bland annat handlar det om ett läge där medarbetare varje dag får en allt 

större arbetsbörda samtidigt som fler blir smittade. Trots ett bortfall av 

personal arbetar socialförvaltningen för att upprätthålla kvaliteten i 

verksamheten och för att se till att beslutade insatser erbjuds. I ett läge med 
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extraordinära omständigheter krävs dock ibland att prioriteringar görs för att 

säkerställa att de med de största och mest akuta behoven får sina behov 

mötta. Att inte verkställa beslut om stöd och hjälp från andra kommuner 

under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 § SoL är just en sådan 

prioritering, då de brukare som endast tillfälligt vistas i kommunen bedöms 

få sina behov enligt SoL tillgodosedda och säkerställda i bosättnings-

kommunen.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

En kommuns beslut ska upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § KL). 

 

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än 

bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller 

allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen 

skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut (2 a kap. 6 § 

SoL).  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Kommunen har, med hänvisning till rådande rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av covid-19 i Sverige, 

beslutat att socialförvaltningen inte ska verkställa bosättningskommunens 

beslut om stöd och hjälp enligt SoL. Annorlunda uttryckt innebär 



  Sida 4 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

DOM 
2020-05-04 

5025-20 
 

 
 
kommunens beslut att man bestämt sig för att inte fullgöra den skyldighet 

som kommunen har enligt 2 a kap. 6 § SoL. Förvaltningsrätten konstaterar 

att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller 

inte. Oavsett skälen för kommunens beslut, strider det mot lag och ska 

därför upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

För kommunmedlemmar; kungörelsedelgivning 

 

 

Karin Hartmann  

Rådman  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 



  
 
 
 
 

Vårdsamverkan Skåne 
Kommunförbundet Skåne  Region Skåne 

vardsamverkanskane.se 
 

 

 
 
Minnesanteckningar 
Delregional samverkan Nordväst den 15 maj 2020 
 
Bildspelet som visades under mötet bifogas minnesanteckningarna.  
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade det digitala mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Till dagens 
tema har sjukhusstyrelserna i Ängelholm och Helsingborg bjudits in. Initiativet kommer 
utvärderas inför ställningstagande om en fortsättning.  
 
 
§ 2. Kort presentation av upplägget för dagen 
Under dagens tema deltager gästerna från sjukhusstyrelserna. Ny sjukhuschef i Ängelholm 
Richard Frobell hälsas välkommen. Richard är också ny vice ordförande i 
tjänstemannaberedningen Skåne nordväst.   
 
 
§ 3. Tema Covid-19 
Harald Roos inleder och berättat om sjukhuset i Helsingborgs beslut om att lämna 
stabsläget för att gå in i ett nytt normalläge.  
 
Richard Frobell föredrar arbetet i Krissamordningsrådet Skåne nordväst samt beskriver 
processen kring testning av kommunal vårdpersonal. I det bifogade bildspelet finns det 
fördjupad information.  
 
Tjänstemän från både kommunerna och regionen framför uppskattning inför den 
krissamordning som skett och sker under ledning av Richard.  
 
En regional grupp arbetar med planering inför behovet av rehabiliteringsinsatser för 
patienter som vårdats i respirator. Gruppen är kopplad till en nationell grupp som arbetar 
med samma uppdrag.  
 
För framtiden behövs det en strategi för att se till så att skyddsutrustning inte överutnyttjas, 
lyckas man med det kommer utrustningen räcka till. Den andra trånga sektorn är 
läkemedelsförsörjning, frågan är inte lokal utan nationell och beror på att det på den 
internationella läkemedelsmarknaden saknas läkemedel. Detta drabbar främst möjligheterna 
att söva patienter.  
 
Den höga arbetsbelastningen gör att personalen har ett stort behov av att få 
sammanhängande vila under sommaren för att orka med att hålla ut.  
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§ 4. Genomgång av föregående minnesanteckning  
Minnesanteckningar från Delregional samverkan Nordväst den 22 november 2019. 
 
Mötet beslutade att lägga minnesanteckningarna från sammanträdet den 22 november till 
handlingarna.  
 
 
§ 5. Aktuellt från Central tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 
Övergripande rapport från vårens möten kan summeras till att Covid-19 haft stor inverkan 
och står i fokus för diskussionerna.  
 
Arbetet med att utveckla läkarstödet drivs vidare.  
 
 
§ 6. Aktuellt från Centralt samverkansorgan 
Övergripande rapport från vårens möten kan summeras till att även här har Covid-19 stor 
inverkan och står i fokus för diskussionerna.  
 
Arbete med en reviderad tidplan för Hälso- och sjukvårdsavtalet pågår med ambitionen att 
få till en förlängning som löper under åren 2021-2023. Ambitionen är att komplettera 
avtalet med slutsatserna i det statliga slutbetänkandet i God och nära vård.  
 
 
§ 7. Nuläge samt rapport från arbetet i den Delregional tjänstemannaberedningen i 
Nordvästra Skåne  
 
Richard Frobell redogör för att fokus under våren växlat över till krissamordning. I övrigt 
har arbetsutskottet haft stort fokus på rekryteringsprocessen av kvalificerad processledare 
till stöd för vårdsamverkan i delregionen. Rekryteringsprocessen föredras och Lotta Green 
Dahlberg som kommer tillträda tjänsten inom kort presenterades. 
 
 
§ 8. Kommande möten Delregional samverkan Nordväst 
Fredagen 27 november 2020 kl. 09.00-12.00, Tema Kompetensförsörjning 
Information om vilken kommun mötet kommer hållas i kommuniceras längre fram.  
 
 
§ 9. Mötets avslutande  
Flera mötesdeltagare från sjukhusstyrelserna framförde uppskattning över initiativet med 
möjlighet för dem att lyssna in under temat.  
 
Ett innerligt tack framfördes från mötesordförande till alla tjänstemän inom både 
sjukvården och kommunerna som så förtjänstfullt hanterar den situation vi befinner oss i.  
 
Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
Lisa Flinth 
Mötessekreterare 
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Delregionalt samverkansorgan 
Nordväst

Fredagen den 15 maj 2020

Båstad, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga, Klippan, Helsingborg, Höganäs
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Mötesdatum fastställdes redan vid 
junisammanträdet 2019.

Inbjudan till mötets första del ‐ temat ‐ har även 
skickats till sjukhusstyrelserna i Helsingborg och 
Ängelholm. 

Efter sammanträdet kommer en utvärdering göras 
för att se om initiativet uppskattades. 

§ 1. Mötets öppnande
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Berglund Maria Ordförande KD
Wiberg Lars‐Göran 1:e vice ordförande  C  
Jönsson Susanne 2:e vice ordförande  S 
Sander Mats Ledamot  M 
Svanberg Niclas Ledamot S 
Wifralius Johan Ledamot SD 
Borgqvist Sven‐Ingvar Ersättare M
Hansson BrittMarie Ersättare S
Holmén Åsa Ersättare L 
Ohlsson Patrik Ersättare SD
Ridwall Richard Ersättare S 
Solberg Felix Ersättare M

Sjukhusstyrelsen Ängelholm
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Lundström Anders Ordförande  KD
Flinth Lisa 1:e vice ordförande  L 
Skoog Mikael 2:e vice ordförande S
Dzanko Isabella Ledamot S 
Ottesen Marlen Ledamot SD
Weibull Kornias Marie Ledamot M
de la Motte Christer Ersättare M 
Järund Emma Ersättare C 
Plunteman Mia‐Jonas Ersättare S 
Ståhl Anders Ersättare M 
Svensson Gunilla Ersättare S 
Wifralius Johan Ersättare SD

Sjukhusstyrelsen Helsingborg
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§ 2. Kort presentation av 
upplägget för dagen

Dagens tema
Covid‐19 med fokus på Skåne nordväst
Föredragande vice ordförande i tjänstemannaberedningen Richard Frobell

Tema för nästa möte, den 27 november 2020, är 
kompetensförsörjning. 

Efter temat tackar vi de förtroendevalda från 
sjukhusstyrelserna för visat intresse och så fortsätter 
beredningen sitt möte med sluttiden kl 12:00.
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Presentation

Harald Roos presenterar ny sjukhuschef i Ängelholm

Richard Frobell
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Harald Roos: Från stabsläge till nytt normalläge

Richard Frobell: Krissamordning Skåne nordväst

§ 3. Tema Covid‐19



 Vårdsamverkan Skåne

Krissamordningsråd

Delregion Skåne Nordväst
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Syftet med mötet (2020‐03‐17)

• Skapa kontaktvägar på chefsnivå

• Uppdatera varandra om läget – kort beskrivning

• Handlingsplan för
• Stängning av skolor och/eller förskolor
• Omhändertagande av gemensamma patienter
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Hemvård SÄBO Närsjukvård Akutsjukvård Intensivvård

Tillgängliga vårdplatser
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Närvarande

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Primärvården

Skånes sjukhus Nordväst
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Mötesfrekvens

Tisdagar varje vecka sedan 17 mars

Varannan vecka from 5 maj

Totalt 8 möten genomförda
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Avhandlade frågor – ett axplock

• Tydlig dokumentation om beslut av vårdnivå

• Medicinska behandlingar i kommunal vård

• Utökning av Mobila team

• Utbildningsinsatser

• Skyddsutrustning (kit vid hemfärd från sjukhus)

• Handsprit från okänd leverantör

• Utskrivning av patienter med Covid‐smitta
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Testning av personal i kommunal vård

Har varit en angelägen fråga – lyft till RMKL x flera
Pilot i Kristianstad förra veckan

Nu på plats sedan igår
• Rutiner utskickade (dock inte till mig)
• Enbart HBG initialt
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Testning av personal i kommunal vård

Har varit en angelägen fråga – lyft till RMKL x flera

Pilot i Kristianstad förra veckan

Nu på plats sedan igår
• Rutiner utskickade 
• Enbart HBG initialt
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Från och med igår kan Region Skåne erbjuda provtagning även för 
kommunal personal inom vård och omsorg som har symptom. Det 
finns fem provtagningsorter i Skåne, varav Helsingborg är en.

Testerna görs i ett tält intill Vita huset på sjukhusområdet där även 
sjukvårdsanställda med symptom testas. Följande kommuner testas 
här: Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga.

Den anställda ska vända sig till sin chef, som beslutar om provet ska 
göras.

Kommuntester
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Provtagning LSS/SÄBO/Korttidsboende

• Patient som skrivs ut från Akutmottagning provtas
Läkarbedömd misstanke på Covid‐infektion

• Fråga som väckts ur samarbetet

• Rutin på plats sedan igår
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Frågor?
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Delregionalt samverkansorgan 22 november 2019

§ 4. Genomgång av föregående 
minnesanteckningar



 Vårdsamverkan Skåne

• Fokus på Covid‐19

§ 5. Aktuellt från Central 
tjänstemannaberedningsgrupp till 

Centralt Samverkansorgan
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§ 6. Aktuellt från Centralt samverkansorgan

• Fokus på Covid‐19
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Arbetet har växlat fokus och bedrivs i första hand i form 
av Krissamordning Skåne Nordväst under Richard Frobells
ledning. 

Arbetsutskottet har haft fokus på att rekrytera den 
delregionala Kvalificerade processledaren för att ge stöd 
till vårdsamverkansprocessen.  

§ 7. Nuläge samt rapport från arbetet i den 
Delregional tjänstemannaberedningen 

i Nordvästra Skåne 
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för att stödja och samordna arbetet med 
vårdsamverkan. 

Delfinansieras av kommunerna och sjukhusen. 

Kvalifikationer:
• Erfarenhet från offentlig sektor, gärna från både 

kommun och region
• Erfarenhet av samverkan

Processledare stigfinnare och möjliggörare
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Totalt inkom 33 relevanta ansökningar. Åtta ansågs så 
intressanta att de kallades till en första 
telefonintervju. 

Fyra av kandidaterna utmärkte sig som särskilt 
intressanta och utgjorde slutkandidaterna. 

Slutkandidaterna genomförde en gedigen 
testningsprocess som tillsammans med intervjuer 
och referenstagning utgjorde beslutsunderlag för AU.

Rekryteringsprocessen
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Erfarenhet av att leda både personalgrupper, 
verksamheter och utvecklingsprocesser. En person 
med stort mått av engagemang, kreativitet och 
nyfikenhet.
Arbetat som ledare sedan 1997 med många års 
erfarenhet från både kommun och landsting. 
De senaste femton åren som processledare, med 
utvecklings‐ och utbildningsfokus för både chefer, 
organisationer och grupper. 

Lotta Green Dahlberg
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Fredagen 27 november 2020 kl. 09.00‐12.00, 
Tema Kompetensförsörjning

§ 8. Kommande möten 
Delregionalt samverkansorgan Nordväst
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§ 9. Mötets avslutande 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-05-15 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2020 – 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.   
 
Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-03-01 - 2020-03-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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