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Mona Källbäck (M), Tjg. ers. för Jenny Hamringe (L) 
Rustan Svensson (M), Ledamot. Ordförande§ 67 
Kerstin Larsson (KD), Ledamot 
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Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
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Ib Nilsson. Ersättare: Claes Sjögren. 

toret i Båstad, freda en den 28 augusti 2020 kl. 14.00. 

2(. tu X.---Rustan Svens on § 67 
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Hennk Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 3av14 

VN § 59 Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning 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. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och 
ner, utifrån val protokollet 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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. lb Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Claes Sjögren utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 28 augusti 2020 kl. 14.00 
på kommunkansliet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(A I C!&-



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 14 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
förvaltningen. Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende - informationen utgår. 

MAS och SAS informerar - informationen utgår. 

Extra information - Haga Park: Lägesrapport. 

Beslut om mottagningsteam behandlas före ekonomi- och budgetärendena 
på dagens sammanträde. 

Utdra sbes rkande 

/ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000003/2020 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

a). Ny enhetschef Josefin Green presenterar sig. 

Sida 

Sav 14 

b). Uppdaterad information om coronapandemin ( covid-19) - Sandra Sturk. 

Beslut 

c). Information om sammanställning av extra kostnader för covid-19 
-Åsa Meltzer, Christin Johansson. 

d). Haga Park: Lägesrapport - Christin Johansson. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000099/2020 - 700 

Förslag gällande besparing i form av nedläggning 
av mottagningsteam 

Sida 

6av14 

Beskrivning av ärendet Mottagningsteamet har varit framgångsrikt i att rehabilitera invånare tillbaka 
till ett läge, så inga fortsatta insatser behövs efter avslutad insats från teamet. 
Effektivisering av myndighetsutövningen genom specifika handläggare för 
bevakning av Mina planer och kontakter med regionen, har varit ett vinnande 
koncept. Detta gäller även HSL-personalen, vilket har avlastat gruppen 
sjuksköterskor samt rehabpersonalen. Teamets undersköterskor har haft ett 
tydligt rehabiliterande förhållningssätt, där utgångspunkten har varit att den 
enskilde ska utföra uppgifterna i hemmet med stöd av närvarande personal. 
Detta har skapat såväl trygghet som kvalitet för den enskilde och bidragit till att 
motivationen har ökat hos vård- och omsorgstagaren. Överlämningen från 
mottagningsteam till ordinarie hemvårdsgrupp har av en del vård- och 
omsorgstagare upplevts som svår, eftersom tryggheten påverkas vid byte av 
personal. Verksamheten har varit svår att planera beroende av ojämna 
patientflöden som inte är påverkbara. För att möta detta har personal varit 
tillgängliga för som vikarier samt stöd vid dubbelbemanning vid Skogsliden i 
hög utsträckning, vilket inte har justerats vad gäller kostnadsställe. Teamets 
arbete har geografiskt omfattat hela kommunen, mycket tid har lagts på resor 
och har medfört kostnader som inte inrymts i ersättningsbeloppet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-07-17. 

Förvaltningens förslag Med anledning av bristande resurser läggs mottagningsteamet inom 
Vård och omsorg ner. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande UlfJiewertz (M): Bifall med följande förtydligande: Med anledning av bristande 
ekonomiska resurser läggs mottagningsteamet inom Vård och omsorg ner. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Med anledning av bristande ekonomiska resurser läggs mottagningsteamet 
inom Vård och omsorg ner. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ /!lr 
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KOMMUN 

Datum: 2020-07-17 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000099 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Vård och omsorgsnämnden 

Förslag gällande besparing i form av nedläggning av mottagningsteam 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Med anledning av bristande resurser läggs mottagningsteamet inom Vård och omsorg ner. 

Sammanfattning av ärendet 
I september 2016 startades ett Mottagningsteam i Båstads kommun i syftet att på bästa sätt 
bedriva omvårdnad och rehabilitering för personer som skrivits ut från regionens slutenvård. I 
samband med detta så avvecklades 8 korttidsplatser, då efterfrågan på dessa förväntades 
minska. Utvecklingen blev inte sådan och trycket på korttidsenheten kvarstod trots att 
mottagningsteamet till viss del mötte upp de minskade platserna. 
Med anledning av detta anställdes en projektledare för att genomföra en nulägesanalys, 
omvärlds bevaka samt ta fram underlag och rutiner för fortsatt drift. 
Utvecklingsarbetet ledde fram till förändringar gällande ledarskap med helhetsansvar för 
teamet, ersättningsmodell samt rutiner. Enheten har därefter arbetat med ständiga 
förbättringar kopplat till det nuläge teamet befinner sig samt haft ett nära samarbete med 
korttidsenheten gällande bemanningslösningar. Under 2019 fick kommunerna utifrån ny 
lagstiftning ett större ansvar kring personer i slutenvård, ett ansvar som regleras i 
samverkansavtal mellan slutenvård och kommunal vård och omsorg. Detta medförde ett krav 
på snabbare hantering och flöde av personerna mellan vårdgivarna. 

Mottagningsteamet bedriver ett tvärprofessionellt arbete, där myndighetsutövare samverkar 
med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterskor. Teamets 
undersköterskor ligger under enhetschef som har en samordnande roll, men som inte är 
arbetsledare för övriga professioner som i sin tur är organiserade utifrån sin 
professionstillhörighet. 

Mottagningsteamet har varit framgångsrikt i att rehabilitera invånare tillbaka till ett läge, 
så inga fortsatta insatser behövs efter avslutad insats från teamet. Effektivisering 
av myndighetsutövningen genom specifika handläggare för bevakning av Mina planer och 
kontakter med regionen, har varit ett vinnande koncept. Detta gäller även HSL-personalen, 
vilket har avlastat gruppen sjuksköterskor samt rehabpersonalen. Teamets undersköterskor 
har haft ett tydligt rehabiliterande förhållningssätt, där utgångspunkten har varit att den 
enskilde ska utföra uppgifterna i hemmet med stöd av närvarande personal. Detta har skapat 
såväl trygghet som kvalitet för den enskilde och bidragit till att motivationen har ökat hos 
vård- och omsorgstagaren. Överlämningen från mottagningsteam till ordinarie hemvårdsgrupp 
har av en del vård- och omsorgstagare upplevts som svår, eftersom tryggheten påverkas vid 
byte av personal. Verksamheten har varit svår att planera beroende av ojämna patientflöden 
som inte är påverkbara. För att möta detta har personal varit tillgängliga för som vikarier samt 
stöd vid dubbelbemanning vid Skogsliden i hög utsträckning, vilket inte har justerats vad 
gäller kostnadsställe. Teamets arbete har geografiskt omfattat hela kommunen, mycket tid har 
lagts på resor och har medfört kostnader som inte inrymts i ersättnings beloppet. 



2 (3) 

Besparingsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden har med anledning av de rådande ekonomiska förutsättningarna, 
ett uppdrag att såväl komma tillrätta med förväntat underskott samt att inför 2021 minska 
kostnaderna med 1-2 %. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att Mottagningsteamet 
i nuvarande form läggs ner och att arbetet bedrivs på ett annat sätt till en lägre kostnad. 

Förslaget innebär följande: 

• Biståndshandläggare kvarstår i sin roll att handlägga ärenden som aktualiseras via 
regionens och kommunernas gemensamma vårdplaneringsverktyg Mina planer. I 
uppdraget kvarstår skyldigheten att bevaka flödet vid minst 3 tillfällen per dag, samt 
att sköta kommunikationen med andra vårdgivare, den enskilde, gode män, anhörig 
samt med kommunens egna verksamheter. Mottagningshandläggaren ska företrädesvis 
ansvara för beslut om akut korttidsvård om bedömningen är att den enskilde inte kan 
återgå till sitt hem efter avslutad slutenvård, samt vara aktiv i uppföljningsprocessen 
för att den enskilde kan återgå till sitt ordinära boende utan fördröjning. 
Mottagningens handläggare kvarstår under myndighetsenhetens verksamhet som 
tidigare. 

• Hemsjukvård - bedrivs utifrån ordinarie hemvårdsindelning, vilket innebär en 
besparing av 1,0 årsarbetare. En sjuksköterska kvarstår för att fortsättningsvis 
omhänderta de som kommer från slutenvården, då det ålägger sjuksköterskan att 
planera, dokumentera och tillse att läkemedel finns att tillgå enligt aktuell 
läkemedelslista. Patientansvaret ligger kvar på den patientansvariga sjuksköterska som 
är knuten till personen. 

• Rehabilitering - insatser från arbetsterapeut och fysioterapeut organiseras även dessa 
utifrån den ordinarie områdesindelningen. Förslaget är en besparing av 1,0 tjänst men 
att en tjänst behålls för en utökning av träningsinsatser exempelvis vid 
korttidsenheten, för att effektivisera korttidsvistelsen och verka för en snabbare 
process för återgång till hemmet. 

• Omvårdnadspersonal - organiseras förutom specialistundersköterskan - under 
respektive hemvårdsområde, ingen besparing sker avseende dessa tjänster. 
Förändringen medför att ordinarie hemvårdsområden får utveckla ett nytt arbetssätt 
för att möta kravet på snabbare hemtagning. Enhetschef för teamet - besparing med 40 
%, då alla teammedarbetare organiseras under befintliga chefsfunktioner. 

• Assistentfunktion - besparing av 30 %, då behovet tillgodoses genom ordinarie 
verksamheters assistentfunktioner. 

• Arbetsgrupp tillsätts med representanter för alla professioner, för en optimal lösning 
utifrån nya förutsättningar där teamets arbetssätt och erfarenheter blir en tillgång i 
utvecklingen av ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsgruppen får också i uppdrag 
att lämna förslag över hur den medicinska säkerheten säkerställs när det gäller 
delegerade HSL-insatser och hur detta ska organiseras. 
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Konsekvenser 

Vård- och omsorgstagarens perspektiv 

Vård- och omsorgstagarens rehabiliteringsbehov har tillgodosetts med hög kvalitet med 
teamets funktioner. Nya arbetsformer och rutiner för en fortsatt trygg och god vård och 
omsorg kommer att arbetas fram där erfarenheter från teamets arbete tas tillvara. Med vår 
samlade kompetens kommer vård och omsorg även fortsättningsvis erbjuda ett gott och 
rehabiliterande omhändertagande efter slutenvård. 

Verksamhetens perspektiv 

Förslaget ställer krav på flexibilitet i planering av verksamheten, då nya förutsättningar 
uppstår. Förslaget har tagits fram av ledningen och dialog har förts med enhetschefer för 
hemvård samt berörda chefer och medarbetare i mottagningsteamet. Förslaget innebär att en 
tvärprofessionell arbetsgrupp tillsätts, i syfte att ta fram nya rutiner och arbetssätt. 

Medarbetarens perspektiv 

Samtliga medarbetare bibehåller sina tjänster, vilket är möjligt med anledning av att vissa 
tjänster är vakanta inom olika områden. Undersköterskor i teamet uttrycker sorg över att 
arbetsgruppen splittras samt känner oro över att det rehabiliterande arbetssättet inte kan 
fortgå. Det är av stor vikt att tillvarata deras kompetens inom området i att vara kulturbärare i 
nya grupper. Finns en viss risk för att de lämnar kommunen, för liknande uppdrag i andra 
kommuner. 

Ekonomiskt perspektiv 

Förslaget innebär en besparing av ca 2 646 tkr på helårs basis. 

Utredningsförfarandet: 

Förslaget har tagits fram av övergripande ledningsfunktion inom vård och omsorg, berörda 
enhetschefer har varit delaktiga under utredningens gång. Vård- och omsorgschef har haft 
dialog med vård- och omsorgsnämndens presidie, avdelningschef har informerat 
Mottagningsteamets medarbetare och gett dem möjlighet att inkomma med synpunkter. Risk 
och konsekvensanalyser kommer att upprättas med berörda grupper samt kommer ärendet 
samverkas med fackliga företrädare. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 7av14 

VN § 63 Dnr VN 000082/2020 - 900 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Beskrivning av ärendet Av Tertial 1 framkom ett prognostiserat underskott för 2020 som uppgår till -
12 600 tkr. Därefter har prognosen försämrats till - 17 300 tkr. Försämringen 
av prognosen hänför sig i huvudsak till Coronarelaterade kostnader samt vissa 
andra kostnader. Totalt beräknas - 13 600 tkr vara det underskott som behöver 
omhändertas för att långsiktigt åstadkomma en budget i balans. Försämringen 
av prognosen är i huvudsak kostnader av engångskaraktär och bärs inte med 
till 2021. Åtgärder har vidtagits och föreslås som innebär kostnadsminskningar 
för innevarande år med 2 646 tkr. Nämnden kommer för 2020 ha ett fortsatt 
underskott. Åtgärderna innebär att nämnden genom vidtagna åtgärder kan 
uppnå en budget i balans för 2021. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-08-14, 
med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna 
åtgärder och översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Vård- och omsorgsförvaltningen 
uppdras att fortlöpande vid varje sammanträde rapportera om risk- och 
konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan i verksamheten samt 
ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna 
åtgärder och översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen uppdras att fortlöpande vid varje 
sammanträde rapportera om risk- och konsekvensanalyser avseende 
kvalitetspåverkan i verksamheten samt ekonomiskt utfall av vidtagna 
sparåtgärder. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-14 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt föreslagna åtgärder och 
översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Av Tertial 1 framkom ett prognostiserat underskott för 2020 som uppgår till - 12 600 tkr. Där
efter har prognosen försämrats till - 17 300 tkr. Försämringen av prognosen hänför sig i hu
vudsak till Coronarelaterade kostnader samt vissa andra kostnader. Totalt beräknas - 13 600 
tkr vara det underskott som behöver omhändertas för att långsiktigt åstadkomma en budget i 
balans. 

Försämringen av prognosen är i huvudsak kostnader av engångskaraktär och bärs inte med till 
2021. Åtgärder har vidtagits och föreslås som innebär kostnadsminskningar för innevarande 
år med 2 646 tkr. Nämnden kommer för 2020 ha ett fortsatt underskott. 

Åtgärderna innebär att nämnden genom vidtagna åtgärder kan uppnå en budget i balans för 
2021. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgär
der har genom åren vidtagits för att åstadkomma en budget i balans. Som exempel kan nämnas 
att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts, översyn och åtstramning i 
vägledningsdokument samt neddragning av chefsbefattningar. Trots vidtagna åtgärder har 
nämnden ett fortsatt underskott. Vård- och omsorgsnämnden följer upp ekonomin vid varje 
sammanträde genom bland annat att följa vissa nyckeltal. 

Aktuellt 
Av tertial 1 framgår avvikelser i relation till budget. Prognosen har därefter försämrats ytterli
gare och uppgår f n till - 17 300 tkr. De stora avvikelserna utgörs av bland annat externt köp av 
korttidsvård och andra externa köp av boendeplatser, överskridande bland vissa enheter såväl 
inom Hemvård som på särskilt boende. Dessutom finns utgifter relaterat till Coronapandemin, 
bl a skyddsutrustning. Del av de överskridande som finns på enhetsnivå kan härledas till åt
gärder med anledning av pandemin. Till exempel är det nödvändigt att isolera vissa vård- och 
omsorgstagare i samband med att de varit på sjukhuset, liksom vid inflyttning. Pandemin har 
också inneburit att vi inte har kunnat dubbelbelägga rum på korttidsvården. 
Omständigheterna under 2020 är exceptionella med en pandemi som ställt stora krav på Vård 
och omsorg. Samtidigt som insatser och satsningar har vidtagits för att motverka smitta och 
smittspridning har också pandemin försvårat möjligheterna att kunna vidta vissa åtgärder. 
Vård- och omsorgsnämnden kommer att återsöka medel för Coronarelaterade kostnader hos 
Socialstyrelsen. Det är dock i dagsläget okänt om kommunen kommer att få samtliga medel 
som kommer att sökas. Den första ansökan kommer att göras 2020-08-31. 



2 (3) 

Åtgärder för budget i balans 
Av bilaga framkommer åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Av tabellen kan utläsas 
effekterna för innevarande år och effekterna för 2021. 
Som utgångspunkt för budget i balans är det prognostiserade underskottet i T1 samt ytterli
gare 1 000 tkr av det underskott som uppstått därefter. Den stora andelen av det ökande un
derskottet därefter kan härledas till kostnader kopplat till pandemi, dessa kostnader bedöms 
vara av engångskaraktär och bedöms inte bäras över till 2021. 

Risk och konsekvenser 
Bil, lokal och utbildningsinsatser; Delvis genomfört, innebär mindre konsekvenser för verk
samheten. Fem kontorsplatser kommer att erhållas i kommunhuset varpå Citadellet kan av
vecklas för vård och omsorg. 
Socialt innehåll; Ger effekt innevarande år då verksamheten inte kunna genomföras utifrån 
pandemin. Det hade varit önskvärt att budgeten kvarstod för att möjliggöra fortsatt satsning på 
hälsofrämjande insatser. Utifrån rådande ekonomiska läge bedöms det dock ej möjligt. 
Minskat köp av extern korttidsvård; Prognos T1 innehåller kostnader för köp av extern 
korttidsvård. En förklaring till det stora antalet köpta korttidsplatser är dels avsaknad av bo
endeplatser samt att det till följd av pandemin inte varit möjligt att dubbel belägga på rummen. 
Åtgärden bedöms kunna genomföras utan konsekvenser för verksamheten. 
Mottagningsteam; Mottagningsteamet har varit framgångsrikt och har möjliggjort en hem
tagning från sjukhus av god kvalite med fokus på rehabilitering. Det är viktigt att erfarenheter 
från mottagningsteamet tillvaratas när Hemvården utvecklar sitt arbete med mottagande ute 
inom respektive hemvårdsområde. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utveckla ruti
ner och samarbeten som ska säkra en fortsatt god hemgång. Beslutsärende 2020-08-
LSS verksamhet; Genomgång av schema och bemanning håller på att göras för att möjliggöra 
neddragning inom verksamheten för 2021. På grund av vissa förändringar i verksamheten kan 
kostnader minskas för innevarande år, dessa får dock inte någon effekt för nästkommande år. 
Översyn av hemvårds- och boendepeng; Uppdragsbeskrivning är formulerad om hur förslag 
på ny ersättning ska tas fram. Som grund är det viktigt med en analys av dagens kostnader och 
bemanning. En jämförelse med omvärlden ska göras. Berörda enhetschefer ska involveras i 
arbetet. Förslaget ska också beakta att korttidsvården får en "möjlig" ersättning samt att anta
let demensplatser utökats på Skogsliden. Enligt tidplan ska nämnden under oktober samman
trädet få information för att därefter kunna fatta beslut om nytt ersättningssystem på samman
trädet i november. För att kunna bedöma konsekvenserna för vård- och omsorgstagare och 
medarbetare behöver analys och förslag tagits fram. 

Bedömning 
Mot bakgrund av det aktuella läget bedöms inte vård och omsorgsnämnden kunna vidta ytter
ligare åtgärder som bedöms kunna ge effekt för innevarande år. Det bedöms finnas en hög 
kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. De föreslagna åtgärderna beräknas dock att lång
siktigt skapa en budget i balans. Detta under förutsättning att ett nytt ersättningssystem beslu
tas som möjliggör besparingen. Analys och konsekvenser av föreslagna neddragningar av er
sättning för hemvård och särskilt boende kommer att kunna utvecklas ytterligare när utred
ningen och förslaget är klart. Om förslaget visar alltför omfattande konsekvenser av 
neddragningen har nämnden möjlighet att ånyo värdera andra alternativ för besparingar. 

Bedömningen om hur utvecklingen kommer att vara under resterande del av året är svårt att 
bedöma. Hur pandemin utvecklas har en stor betydelse också för det ekonomiska resultatet. 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
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Förslag på åtgärder 
Besparing 1 st larmbil 
Mottagningsteamet 
Minskat köp av korttidsvård 
Uppsägning Citadellet 
Utbildningsinsatser 
Stöd och omsorg 
Kontor Ängahällan 
Socialt innehåll 
Översyn rehabresurser 

Åtgärder för att nå målen 
Redan vidtagit 
Förslag till beslut på VN den 24 augusti 
Coronarelaterade kostnader samt öppnat Haga Park i april 
Redan vidtagit 
Mer webbaserat 
Översyn av budget och bemanning 
Uppsagt 
Redan vidtagit 

Besparing hemvårds- och boendepeng Översyn samt risk- och konsekvensanalys under hösten 2020 

Effekt 2020 
-50 

-1 246 

-600 
-355 
-195 
-200 

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 -2 646 

t4( 

Helårseffekt 2021 
-100 

-2 646 
-3 500 

-390 
-400 
-600 
-452 
-364 
-570 

-4 578 

-13 600 

~ 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §64 

Budget2021 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-08-24 8av14 

DnrVN 000100/2020 - 700 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns nämnder har fått i uppdrag att utifrån olika scenarier föreslå 
åtgärder i syfte att åstadkomma kostnadsbesparingar samt också redogöra 
över vad en resursförstärkning kan innebära. Vård- och omsorgsnämnden har 
en prognos på 17 300 tkr för 2020. Av detta bedöms 13 600 tkr motsvara 
kostnader som behöver åtgärdas för att åstadkomma en budget i balans. 
Resterande underskott hänför sig till kostnader kopplade till pandemin samt 
till extraordinära händelser. Nämnden har att utöver att vidta åtgärder för att 
åstadkomma en budget i balans att ta fram förslag på åtgärder i syfte att kunna 
minska nämndens budget med 1 respektive 2 procent. Av tjänsteskrivelse 
"Åtgärder för budget i balans 2020" § x 2020-08-24 framkommer föreslagna 
åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Nämnden föreslås besluta om 
besparingar enligt förslag i denna tjänsteskrivelse. Mot bakgrund av de stora 
summor som är aktuella för att åstadkomma en budget i balans tillsammans 
med ytterligare neddragningar kommer nämnden att följa åtgärderna och dess 
effekter nogsamt. Vid avvikelser mot planering har nämnden att fatta beslut om 
eventuella korrigeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-08-14, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag på åtgärder rörande olika 
scenarier och översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och ekonom Åsa Meltzer 
föredrar ärendet. 

Yrkande UlfJiewertz (M) och Irene Ebbesson (S): Vård- och omsorgsnämnden tar till sig 
redogörelsen rörande olika budgetscenarier för budget 2021 och översänder 
underlaget till Budgetberedningen för beslut. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden tar till sig redogörelsen rörande olika 
budgetscenarier för budget 2021 och översänder underlaget till 
Budgetberedningen för beslut. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

0 111;--



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-14 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000100/2020-700 

Budget2021 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag på åtgärder rörande olika scenarier och 
översänder underlag samt beslut till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Båstad kommuns nämnder har fått i uppdrag att utifrån olika scenarier föreslå åtgärder i syfte 
att åstadkomma kostnads besparingar samt också redogöra över vad en resursförstärkning kan 
innebära. Vård- och omsorgsnämnden har en prognos på 17 300 tkr för 2020. Av detta bedöms 
13 600 tkr motsvara kostnader som behöver åtgärdas för att åstadkomma en budget i balans. 
Resterande underskott hänför sig till kostnader kopplade till pandemin samt till extraordinära 
händelser. 

Nämnden har att utöver att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans att ta fram 
förslag på åtgärder i syfte att kunna minska nämndens budget med 1 respektive 2 procent. 
Av tjänsteskrivelse "Åtgärder för budget i balans 2020" § x 2020-08-24 framkommer före
slagna åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. 

Nämnden föreslås besluta om besparingar enligt förslag i denna tjänsteskrivelse. Mot bak
grund av de stora summor som är aktuella för att åstadkomma en budget i balans tillsammans 
med ytterligare neddragningar kommer nämnden att följa åtgärderna och dess effekter nog
samt. Vid avvikelser mot planering har nämnden att fatta beslut om eventuella korrigeringar. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har haft underskott under flera år. Åtgärder har vidtagits genom 
.åren utan att en budget i balans har kunnat åstadkommas. Behovet av vård och omsorg är 
ökande med anledning av den demografiska utvecklingen. Pandemin påverkar hela samhället 
också förväntade skatteintäkter. Utifrån detta har nämnderna fått i uppdrag att lämna flera 
olika alternativ utifrån olika scenarier. Scenarierna ska kunna användas som underlag för 
kommunfullmäktiges beslut rörande budget 2021. 

Budget2021 
I förslagen förutsätts att resterande 12 platser på Haga Park finansieras via budgettillskott till 
nämnden. Därmed skulle samtliga 48 platser vara i bruk. 

Scenario - Samma budgetförutsättningar som idag 
Av ärende "Åtgärder för budget i balans 2020" framkommer de åtgärder som planeras vidtas 
för att åstadkomma en budget i balans. Sammantaget innebär det kostnadsminskningar med 
13 600 tkr. Av dessa avser 4 578 tkr neddragning i hemvårds- och boendepeng. 
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Scenario - Minskad budget med 1 % 
Förslaget innebär att vård- och omsorgsnämnden ska minska sina kostnader med 2 7 49 tkr i 
relation till budget. Förslaget är att ytterligare minska ersättningen i hemvårds- och boende
peng med motsvarande summa. Totalt skulle detta innebära att kostnaderna ska minska med 
7 327 tkr. Minskningen motsvarar en neddragning 6,1 % i relation till dagens system. Då verk
samheten samtidigt ska genomföra Hel tidsresan är det en stor utmaning. Även om det är san
nolikt att Heltidsresan på sikt innebär minskade kostnader är det inte ovanligt att det initialt 
innebär ökade kostnader innan organisationen är helt omställd. Utredningen och analysen 
under hösten får visa om det är möjligt att genomföra denna kraftfulla besparing. Om konse
kvenserna blir alltför kännbara har nämnden att överväga andra alternativ. Sammantaget in
nebär detta scenario att nämnden totalt måste minska sina kostnader med 16 349 tkr. 

Scenario - Minskad budget med 2 % 
Förslaget innebär att vård- och omsorgsnämnden ska minska sina kostnader med 5 498 tkr i 
relation till budget. Förslaget är att ytterligare minska ersättningen i hemvårds- och boende
peng med .motsvarande summa. Totalt skulle detta innebära att kostnaderna ska minska med 
7 676 tkr. Minskningen motsvarar en neddragning 6,3% i relation till dagens system. Härutö
ver föreslås att en avdelningschef avvecklas, 900 tkr, samt att demensteamet läggs ned, 
1 500 tkr. Sammantaget innebär detta scenario att nämnden totalt minskar sina kostnader med 
19 098 tkr. 

Scenario - Tillskott till budgeten med 1 % 
Förslaget innebär att vård- och omsorgsnämnden får ett tillskott om 2 749 tkr. I praktiken in
nebär detta att de åtgärder som föreslagits för att åstadkomma en budget i balans kan minskas 
med samma belopp. Istället för åtgärder motsvarande 13 600 tkr ska istället åtgärder för 
10 851 tkr genomföras. Förslaget är minska neddragningen av hemvårds- och boendepeng 
med 1 000 tkr. Det innebär en fortsatt besparing med 3 578 tkr i hemvårds- och boendepeng. 
Viss förstärkning av externt köp av platser, 500 tkr, bör göras. Resterande 1 249 tkr används 
dels för att utveckla arbetet med hemvårdsteam samt för att utveckla det hälsofrämjande arbe
tet. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer kan minska be
hovet av hemtjänstinsatser på sikt, liksom det kan skjuta upp behovet av särskilda boendeplat
ser. 

Samtliga scenarier framkommer på bilaga. 

Budget 2022 - 2023 
Det bedöms i nuläget inte möjligt att lägga förslag om ytterligare neddragningar enligt scenario 
modellen om 1 respektive 2 procents ytterligare neddragning. Det är angeläget att de åtgärder 
som föreslås för 2021 först kan genomföras. Därefter kan resultatet utvärderas och värderas 
för att ånyo se vilka ytterligare besparingar som kan föreslås. Det är viktigt att effekterna av de 
neddragningar som föreslås för 2021 kan bedömas innan nya sparåtgärder kan föreslås. 

Konsekvenser 
Samtliga scenarier innebär konsekvenser för verksamheten. Många av de verksamheter som 
nämnden bedriver är lagstadgade och tillsammans med allt fler äldre är det en utmaning att 
genomföra kraftfulla neddragningar. Att åstadkomma en budget i balans är i sig en stor 
utmaning som ställer stora krav. 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare gjort åtgärder i form av neddragning av 
ledningspersonal, uppsägning av lokaler för olika mötesplatser för seniorer samt stramat åt 
vägledningsdokument. 
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Bedömning 
Förslagen till åtgärder är de som bedöms mest rimliga utifrån den ekonomiska situation som 
nämnden befinner sig i. Ju mer omfattande sparåtgärder ju mer effekter för kvalitet och 
osäkerhet i möjlighet till genomförande. Under hösten kommer hemvårds- och boendepeng att 
analyseras och förslag tas fram för att möjliggöra lägre kostnader. Om utredningen skulle visa 
att åtgärderna inte fullt ut svarar upp mot de kostnader som behöver minskas utan alltför 
kännbara konsekvenser har nämnden att ånyo värdera andra alternativ för besparingar. 
Nämnden föreslås att besluta i enlighet med förslag. 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 



Bilaga Åtgärder budgetscenarier 2021 

Förslag på åtgärder 2021 Besparing -1 % Besparing -2% Bibehållen budget Utökning 1% 

Ytterligare besparing hemvårds- och boendepeng -2 749 -3 098 
Nedläggning av demensteam -1 500 
Neddragning en avdelningschef -900 
Minskad besparing hemvårds- och boendepeng 1 000 
Minskat köp av korttidsvård 500 
Utveckla hälsofrämjande arbete inkl. hemvårdsteam 1 249 

Summa åtgärder 2021 -2 749 -5 498 0 2 749 

Sammanlagd besparing hemvårds- och boendepeng -7 327 -7 676 -4 578 -3 578 

Sammanlagd besparing Vård och omsorg -16 349 -19 098 -13 600 -10 851 

~-1k-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 9av14 

VN § 65 DnrVN 000030/2019- 700 

Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2 2020 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 

Övriga: 
1 har fått ett bättre hälsotillstånd och valt att återgå till sitt ordinära boende, 
ansökan återtagen 
2 personer har flyttat in på särskilt boende 
1 person har fått 4 erbjudande men tackat nej pga pandemin, kvarstår ansökan 
1 person väntar fortfarande på erbjudande om boende med kognitiv inriktning 

Återrapportering 
Återrapportering har skett gällande 13 personer som tidigare varit 
rapporterade som ej verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått 
erbjudande om lägenhet på särskilt boende. 
Av dessa har 8 personer flyttat in på vård- och omsorgs boende. 
1 person har flyttat hem till ordinärt boende. 
4 personer har tackat nej med hänvisning till pågående pandemi. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut inrapporterade. 

Återrapportering 
Återrapportering har skett avseende 1 person insats stödfamilj. Personen 
har erhållit annan stödinsats och är nöjd med denna insats. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschefLena Täringskog 2020-07-24. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 2 2020 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-24 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2020, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 2 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. 

Övriga: 

1 (1) 

1 har fått ett bättre hälsotillstånd och valt att återgå till sitt ordinära boende, ansökan återtagen 
2 personer har flyttat in på särskilt boende 
1 person har fått 4 erbjudande men tackat nej pga pandemin, kvarstår ansökan 
1 person väntar fortfarande på erbjudande om boende med kognitiv inriktning 

Återrapportering 
Återrapportering har skett gällande 13 personer som tidigare varit rapporterade som ej 
verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått erbjudande om lägenhet på särskilt 
boende. 
Av dessa har 8 personer flyttat in på vård och omsorgs boende. 
1 person har flyttat hem till ordinärt boende. 
4 personer har tackat nej med hänvisning till pågående pandemi. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut inrapporterade. 

Återrapportering 
Återrapportering har skett avseende 1 person insats stödfamilj. Personen har erhållit annan 
stödinsats och är nöjd med denna insats. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 



[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000041/2020 - 901 

Uppdatering av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsord ni ng 

Sida 

10av14 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden är i behov av 
uppdatering. Den antogs i början av 2015 och har endast uppdaterats en gång 
sedan dess, i juni 2018. Ärendet återremitterades av nämnden den 22 juni 2020 
till förvaltningen för att se över och förtydliga gjorda förändringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-08-10, med 
tillhörande bilaga. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Föreslagna tillägg och ändringar i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-10 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000041/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdatering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Föreslagna tillägg och ändringar i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
godkänns enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden är i behov av uppdatering. Den antogs 
i början av 2015 och har endast uppdaterats en gång sedan dess, i juni 2018. Ärendet 
återremitterades av nämnden den 22 juni 2020 till förvaltningen för att se över och 
förtydliga gjorda förändringar. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till uppdaterad delegationsordning 
Bilaga 2: Nuvarande delegationsordning 

Samråd har skett med: 
Christin Johansson 
Ingrid Pettersson 
Åsa Teveldal 
Pernilla Halte 
Magnus Ohlsson 
Henrik Andersson 
Olof Nilsson 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen i vård- och omsorgsnämnden den 2 januari 2015, § 3. Dnr: VN 000011/2015-700 
Senast reviderad av vård- och omsorgsnämnden den 24 augusti 2020, § 66. Dnr: VN 000041/2020-901 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 37-40 §§),innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 

Delegaten företräder vård- och omsorgsnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens 
beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltnings besvär. 

Vård- och omsorgsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegations
uppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu 
inte har fattat något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvaret till vård- och omsorgsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. 
Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. 

Delegaten har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Förutsättningar för vård- och omsorgsnämndens rätt att delegera 

Delegation inom vård- och omsorgsnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste full
mäktige besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som 
nämnden ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 

Sedan kan vård- och omsorgsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast före
kommande ärendena samlas i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, men nämnden 
kan också besluta om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Vad kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 

Vård- och omsorgsnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutande
rätten ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får 
delegeras (6 kap 38 §KL). 

Följande typer av ärenden får inte delegeras av vård- och omsorgsnämnden: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens område, 
där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 



Delegering och verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alter
nativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning 
av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera? 
Vård- och omsorgsnämnden kan enligt 6 kap 37 §KL lämna delegation till: 

- Ett presidium 
- Ett utskott 
- En ledamot eller ersättare i nämnden 
- En av kommunens anställda 

Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
- En anställd i kommunalt bolag 

Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan 
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 

I vård- och omsorgsnämnden ersätter l:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om inte annat 
anges särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

Brådskande ärenden 
Vård- och omsorgsnämnden får, enligt 6 kap 39 §KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot 
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 

Delegationsbeslut ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden, enligt 6 kap. 39-40 §§KL. Besluten 
ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegations
ordningen. 

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter föregående 
anmälan. 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. 
Besvärshänvisning ska finnas med i beslutet. 



Förkortningar 

voc Verksamhetsområdeschef 
KsO Kommunstyrelsens ordförande 
Kdir Kommundirektör 
VN Vård- och omsorgsnämnden 
SUc Stöd- och utvecklingschef 
IoF Individ och familj 
SoL Socialtjänstlagen 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SoF Socialtjänstförordningen 
SML Smittskyddslagen 
FL Förvaltningslagen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
KL Kommunallagen 
IVO Inspektionen för Vård och Omsorg 
TVL Tandvårdslagen 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
SAS Socialt ansvarig socionom 

Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning 
utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall 
kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommun
styrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas 
av t.ex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firma
teckningsrätt. 



Nr. 
VN/ 
AOOl 

VN/ 
A002 

VN/ 
A003 

VN/ 
A004 

VN/ 
AOOS 

VN/ 
A006 

VN/ 
A007 

VN/ 
A008 

VN/ 
A009 

VN/ 
A010 

VN/ 
A011 

VN/ 
A012 

VN/ 
A013 

Allmänna delegationsbestämmelser 
Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet 
i denna delegationsordning eller framgår av särskilt beslut 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut om avslag på begäran om utläm- 6 kap 7 § OSL. voc Kanslichef/ Beslut om att lämna ut allmän 
nande av allmän handling till enskild eller Omfattar också Kommun- handling fattas av den som har 
annan myndighet samt uppställande av beslut enligt (EU) jurist handlingen i sin vård om inte 
förbehåll i samband med utlämnande till 2016/679 artikel viss befattningshavare enligt 
enskild. 15 samt lag arbetsledning eller särskilt 

(2018:218) med beslut ska göra detta. 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds-
förordning. 

Beslut om avslag på begäran om utläm- Kommunjurist 
nande av anbud i upphandling samt upp-
ställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet. 
Beslut att lämna ut uppgifter ur person- 12 kap 6 § SoL voc Kommun- Om uppgiften överlämnats 
register till statliga myndigheter i forsk- arkivarie till centralarkivet beslutar 
ningssvfte. kommunarkivarien. 
Överklagande, yrkande om inhibition voc Kommun- Denna delegation omfattar även 
samt yttrande till allmän förvaltnings- jurist beslut huruvida överklagande, 
domstol, när förvaltningsrätt eller kam- yrkande om inhibition samt 
marrätt ändrat nämndens beslut och yttrande till allmän förvalt-
detta beslut ursprungligen fattats av ningsdomstol ska ske. 
delegaten. 
Beslut att avge yttrande till domstol eller Delegaten i Enhetschef 
annan myndighet med anledning av över- ursprungs-
klagande av delegationsbeslut. beslutet 
Beslut att avvisa överklagande som 24§ FL Delegaten i VOC/ 
kommit in försel)t. ursprungs- Kanslichef/ 

beslutet Kommun-
jurist 

Beslut att avvisa överklagande som 24§ FL Kanslichef Kommun-
kommit in försent, i de fall där jurist 
ursprungsbeslutet ej fattats på 
tjänstemannadelegation. 
Beslut att överklaga dom eller beslut av voc Kommun-
domstol eller annan myndighet, samt att jurist 
inge överklagandeskriften. 
Beslut att omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i Enhetschef Ex. sex månader ska omprövas. 

ursprungs-
beslutet 

Omprövning av beslut. 27 § FL Delegaten i Enhetschef Efter sex månader. 
ursprungs-
beslutet 

Beslut om att föra kommunens talan vid Ordförande 
över- och underdomstolar, exekutions-
säten samt övriga myndigheter i Sverige. 
Beslut att avvisa ombud att föra kommu- voc 
nens talan vid över- och underdomstolar, 
exekutionssäten samt övriga myndigheter 
i Sverige. 
Beslut att såsom kommunens ombud föra Enhetschef 
kommunens talan vid över- och under-
domstolar, exekutionssäten samt övriga 
myndigheter i Sverige, med den behörig-
het som framgår av 12 kap 14 §rätte-
gångsbalken, samt med rätt att förordna 
annan i sitt ställe, allt i den mån det ej 
genom särskilt beslut uppdragits åt 
annan. 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om polisanmälan angående brott 10 kap 2 § OSL Enhetschef 
A014 mot den egna verksamheten (ekonomiskt 

bistånd, skadegörelse m.m.). 
VN/ Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och voc 
A015 brott mot underåriga samt grövre brott. 23 §§ OSL 
VN/ Beslut i nämndsärenden som är så bråds- 6 kap 39 § Ordförande Annan leda-
A016 kande, att nämndens avgörande inte kan kommunallagen mot som 

avvaktas. (nedan KL) nämnden 
beslutat 

VN/ Beslut om förtroendemännens deltagande Ordförande 
A017 i kurser etc. 
VN/ Beslut att an ta och revidera nämndens Kommun- Kanslichef 
AOlB dokumenthan teringsplaner. arkivarie 

VN/ Besluta om gallring av nämndens Kommun- Kanslichef 
A019 handlingar. arkivarie 

VN/ Bedömning för tandvårdsintyg. Sa§ TVL Bistånds hand-
A020 läggare, LSS-

och psykiatri-
handläggare, 
s juksköterska 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndaren 5 kap 3 § SoF Biståndshand-
A021 om behov av god man samt förvaltare läggare, LSS-

före ligger. och psykiatri-
handläggare, 
enhetschef 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndaren 5 kap 3 § SoF Biståndshand-
A022 om att behov av god man eller läggare, LSS-

förvaltare inte längre föreligger. och psykiatri-
handläggare, 
enhetschef 

VN/ Yttrande till tillsynsmyndighet. 13 kap 2 § SoL JJGb Om begäran om yttrande är 
A023 Avdelningschef ställd till politisk instans ska 

denne yttra s ig. 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person 3 kap 2 § Skade- Enhetschef 
A024 för egendomsskada som förorsakats av ståndslagen 

personal UDD till ett belopp av 5.000 kr. 
VN/ Beslut om att ersätta enskild person 3 kap 2 §Skade- voc 
A025 för egendomsskada som förorsakats ståndslagen 

av personal till ett belopp överstigande 
5.000 kr. 

VN/ Ingå samverkansavtal (extern motpart). voc 
A026 
VN/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlings-
A027 kommunövergripande ramavtal. chef 
VN/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlings-
A028 ramavtal som ingåtts av samarbetsorga- chef 

nisationer (tex. Kommentus). 
VN/ Beslut om upphandling (värde över 28 % voc 
A029 av tröskelvärdet) av verksamhetsspeci-

fika varor och tjänster i enlighet med 
inköp- och upphandlingspolicy samt 
förlänga befintliga avtal. 



Nr. 
VN/ 
V001 

VN/ 
vooz 
VN/ 
V003 

VN/ 
V004 

VN/ 
voos 

VN/ 
V006 
VN/ 
V007 
VN/ 
VOOB 

VN/ 
V009 

VN/ 
V010 

VN/ 
V011 

VN/ 
V012 

VN/ 
V013 
VN/ 
V014 

VN/ 
V015 
VN/ 
V016 

VN/ 
V017 

Beslut i ärenden om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (Sol) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
samt ärenden rörande nedsättning samt eftergift av avgifter 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut om bistånd om hjälp i hemmet, 4Kap1 § SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
inklusive boendestöd (socialpsykiatri). läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-

LSS- och psykia- görande sjuksköterska bevilja 
trihandläggare tillfälligt bistånd. 

Hemtjänst i assis tansliknande form. 4Kap1 § SoL voc 

Beslut om bistånd om särski lt boende 4Kap1 § SoL Biståndshand-
för service och omvårdnad för äld re läggare 
(Båstads kommun). 
Beslut om bistånd om bostad med särskild 4Kap1 § SoL Biståndshand-
service för funktionshindrade. läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

Beslut om bistånd om korttidsplats internt 4 Kap 1 § SoL Biståndshand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
(utredning, rehabilitering, växelvård eller läggare, LSS- och sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-
annan liknande orsak). psykiatrihand- görande sjuksköterska bevilja 

läggare tillfälligt bistånd. 

Endast platser där kommunen 
är huvudman. 

Beslut om placering för vård hos extern 4 Kap 1 § SoL Avdelningschef 
vårdgivare. 
Beslut om samboende för maka/make 4 Kap 1 b § SoL Bistånds hand-
vid vård- och omsornsboende. läggare 
Beslut om ledsagare. 4 Kap 1 § SoL Bistånds hand-

läggare samt 
LSS- och psykia-
trihandläggare 

Beslut om trygghetstelefon för personer 4Kap1 § SoL Biståndshand-
under 80 år. läggare samt 

LSS- och psykia-
trihandläggare 

Beslut om matdistribution. 4Kap1 § SoL Bistånds hand- Tjänstgörande Vid akut situation som uppstår 
läggare samt sjuksköterska kväll, natt och helg kan tjänst-
LSS- och psykia- görande sjuksköterska bevilja 
trihandläggare tillfälligt bistånd. 

Beslut om dagverksamhet, kognitiv 4Kap1 § SoL Biståndshand- Diagnos för kognitiv svikt 
nedsättning läggare (demens) fastställd alt. 

specifikt behov hos den 
enskilde. Beslut i samråd 
med demenssamordnare. 

Beslut om avlösning i hemmet. 4Kap1 § SoL Biståndshand-
läggare samt 
LSS- och psykia-
trihandläggare 

Beslut om personlig anställning, PAN. voc 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson. 4Kap1 § SoL Biståndshand-
läggare samt 
LSS- och psykia-
trihandläggare 

Beslut om förordnande och entledigande 4 Kap 1 § SoL Enhetschef 
- av kontaktoerson 

Beslut om upphörande av biståndsinsats 4Kap1 § SoL Delegaten i 
enligt 4 Kap SoL. ursprungs-

beslutet 
Beslut om meningsfull sysselsättning. 4 Kap 1 § SoL LSS- och psykia- Avser personer med funktions-

trihandläggare nedsättningar. 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om biträde av persånlig assistans. 7 § och 9 § 2. LSS LSS- och psykia- Avser ej personer som fyllt 
V018 trihandläggare 65 år. 
VN/ Biträde av personlig assistent eller ekona- 7 §och 9 § 2. LSS LSS- och psykia- Samråd med Avser ej personer som fyllt 
V019 miskt stöd till skäliga kostnader för sådan trihandläggare myndighets- 65 år. 

assistans, till den del behovet av stöd inte chef. 
täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning. 

VN/ Beslut om ledsagarservice. 7 § och 9 § 3. LSS LSS- och psykia-
V020 trihandlä!:!l:!are 
VN/ Beslut om biträde av kontaktperson. 7 § och 9 § 4. LSS LSS- och psykia- Enligt rekommendation från 
V021 trihandläggare Sveriges kommuner och 

regioner, SKR. 
VN/ Beslut om avlösarservice i hemmet. 7 §och 9 § 5. LSS LSS- och psykia-
V022 trihandlä!:!l:!are 
VN/ Beslut om korttidsvistelse alternativt kort- 7 § och 9 § 6. LSS LSS- och psykia-
V023 tidsvistelse utanför det egna hemmet. trihandläggare 
VN/ Beslut om korttidstillsyn för skolungdom 7 § och 9 § 7. LSS LSS- och psykia-
V024 över 12 år utanför det egna hemmet i trihandläggare 

anslutning till skoldagen samt under lov. 
VN/ Beslut om boende i familjehem för barn 7 § och 9 § 8. LSS Myndighetschef 
V025 och ungdomar. 
VN/ Beslut om boende med särskild service för 7 § och 9 § 8. LSS Myndighetschef 
V026 barn och ungdomar. 
VN/ Beslut om boende för vuxna i bostad med 7 § och 9 § 9. LSS LSS- och psykia- Rådgör med myndighetschef. 
V027 särskild service. trihandläggare 
VN/ Beslut om insats enligt LSS i form av daglig 7 § och 9 § 10. LSS LSS- och psykia-
V028 verksamhet för personer i yrkesverksam trihandläggare 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 

VN/ Beslut att utbetala assistansersättning till 11 § LSS LSS- och psykia-
V029 annan person är den som är berättigad till trihandläggare 

insatsen. 
VN/ Beslut om upphörande av insats enligt LSS. LSS- och psykia-
V030 trihandläggare 
VN/ Beslut om återbetalningsskyldighet för 12 § LSS LSS- och psykia-
V031 felaktig eller för hög assistansersättning. trihandläggare 
VN/ Beslut om att utreda behoven för enskild 16 § 3 st LSS LSS- och psykia-
V032 på tillfälligt besök i kommunen och besluta trihandläggare 

om insatser enligt LSS. 
VN/ Beslut om förhandsbesked om rätt till 16 § 2 stLSS LSS- och psykia- Rådgör med myndighetschef. 
V033 insats enligt LSS för person som inte är trihandläggare 

bosatt i kommunen. 
VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare om 15 § 6 LSS Biståndshand-
V034 behov av förvaltare eller god man. läggare, LSS-

och psykiatri-
handläggare, 
enhetschef 

VN/ Beslut om anmälan till överförmyndare att 15 § 6 LSS Biståndshand-
V035 behov av förvaltare eller god man ej längre läggare, LSS-

föreligger. och psykiatri-
handläggare 

VN/ Beslut om godkännande av familjehem 6 Kap 6 § SoL Myndighetschef 
V036 för barn. 

Beslut om arvodes- och omkostnads- 4 Kap 1 § SoL Enligt rekommendation från 
ersättning till: Sveriges kommuner och 

regioner, SKR. 
VN/ - Familjehem för barn Handläggare 
V037 
VN/ - Kontaktperson Handläggare 
V038 
VN/ - Utöver SKR:s Avdelningschef 
V039 rekommendationer 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 20 § LSS, 5 § LSS- Avgiftshand- Myndig- Enligt rekommendation från 
V040 under 18 år och får omvårdnad i ett annat förordningen, läggare hetschef Sveriges kommuner och 

hem än det egna och som har insats enligt 43-44 §§ SoF regioner, SKR. 
LSS. 

VN/ Beslut om att anmäla behov av ersättning 15 kap 8 § LSS LSS- och psykia-
V041 för personlig assistent till försäkringskassa trihandläggare 

enligt 51 kao socialförsäkringsbalken. 
VN/ Beslut om överklagande, yrkande om 27 § LSS, 6 kap Ordförande: se Brådska råder eller nämndens 
V042 inhibition samt yttrande till förvaltnings- 36 §KL anmärkning sammanträde inte kan avvaktas. 

rätt och kammarrätt i LSS-ärenden där 
ursorungsbeslutet fattats av nämnden. 
Beslut om avgifter inom vård och omsorg 8 kap 2 § SoL Avgifts- Myndighets-

VN/ - Enligt riktlinjer handläggare chef 
V043 
VN/ - Utöver riktlinjer Myndighetschef Avdelnings-
V044 chef 
VN/ Beslut om nedsättning eller avgiftsbefrielse 4kap1 § SoL voc 
V045 från vård- och omsorgsavgift. 
VN/ Yttrande och förslag till nämnden om voc 
V046 av- eller nedskrivning av fordran (redan 

debiterad avgiftl, belonD UDD till 5.000 kr. 

Beslut i samband med handläggning av ärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om att utredning ska inledas. 11kap1 § SoL LSS- och psykia- Se Socialstyrelsens allmänna råd 
V047 trihandläggare, (dokumentation och handlägg-

Biståndshand- ning inom socialtjänsten, SoF 
läggare 2014:15). 

VN/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller 11kap1 § SoL LSS- och psykia- I samråd med myndighetschef. 
V048 att inledd utredning ska läggas ned. frihandläggare, 

Biståndshand-
läggare 

VN/ Beslut att utredning inte ska föranleda 11kap1 § SoL LSS- och psykia- Att utredning inte ska föranleda 
V049 någon åtgärd. trihandläggare, någon åtgärd innebär att denna 

Biståndshand- läggs till handlingarna (beslut) , 
läggare i samråd med myndighetschef. 

VN/ Beslut om framställan att flytta över 2a kap 10 § SoL Avdelningschef 
V050 ärendet till annan kommun. 
VN/ Beslut om att ansöka hos IVO om 2a kap 11 § SoL Avdelningschef 
V051 överflyttning av ärende. 
VN/ Beslut i fråga om mottagande av ärende Myndighetschef 
V05 2 från annan kommun. 
VN/ Beslut om att avge yttrande till IVO i Avdelningschef Nämnden ska informeras 
V053 enskilda ärenden. om besluten vid kommande 

sammanträde. 



Ärenden rörande anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. (Lex Sarah) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VN/ Beslut om anmälan till IVO av allvarlig 3 kap 6-7 §§ pati- MAS Se HSL 2017:30. 
VOS4 skada eller sjukdom i samband med vård, entsäkerhetslagen 

behandling eller undersökning av händelse (2010:6S9). Dessa 
som har medfört eller hade kunnat med- bestämmelser 
föra en allvarlig vårdskada. kompletteras av 

Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(200S:28) om 
anmälningsskyl-
dighet enligt Lex 
Maria. 

VN/ Beslut om anmälan till IVO angående 3 kap 7 § Enhetschef HSL 
vass yrkesutövare som utgör fara för Patientsäkerhets-

patientsäkerheten. lagen 
VN/ Beslut att anmäla till IVO att rapportera 14 kap 3 § 2 st SoL voc Se Socialstyrelsens allmänna råd 
VOS6 missförhållande eller en påtaglig risk för 24b § 2 st LSS Lex Sarah, SOSFS 2011:5. 

ett missförhållande. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 11av14 

VN § 67 Dnr VN 000072/2020 - 905 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet 
har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även 
revisionsberättelse. För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett positivt resultat på +2,0 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen 
tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner 2020-07-16, med tillhörande 
bilagor. 

Ulf Jiewertz (M) och Irene Ebbesson (S) anmäler jäv. Rustan Svensson (M) 
går in som ordförande i detta ärende. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
förår2019. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna . 

. es si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §68 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-24 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

12av14 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras 
till nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 10 augusti 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 13av14 

VN § 69 Dnr VN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10 - Svar till revisionen 
- Granskning av kommunens målstyrning. 

b). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-05-26. 

c). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24 - Investeringsbudget 
2021 och plan 2022-2025. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 

VN §70 Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning 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 2020-05-01 - 2020-07-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

14av14 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 


