
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 
 

Datum:	 Måndagen	den	19	oktober	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:
	
a).	Rapport	från	Trygg	omsorg	om	trygghetslarm	mm	
b).	Uppdaterad	information	om	coronapandemin	(covid‐19)	
c).	Lägesrapport:	Översyn	av	hemvårds‐	och	boendepeng	
d).	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	(bilaga)	
e).	MAS	och	SAS	informerar	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐september 2020	samt
utökat	uppföljningsnyckeltal	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

5. Uppföljning	av	åtgärdsplan	för	en	ekonomi	i	balans	2020 Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

6. Svar	på	granskning	av	ledningssystem	för	systematiskt	
kvalitetsarbete	inom	äldreomsorgen	

Ingrid	Pettersson	 VN

7. Svar	på	väckt	ärende	‐ Matlådor	för	dem	som	äter	specialkost
i	ordinärt	boende	(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson	 VN

8. Beslutslogg	 ‐‐	 ‐‐

9. Delgivningar	 ‐‐	 ‐‐

10. Anmälda	delegationsbeslut	 ‐‐	 ‐‐
	

			Båstad	den	12	oktober	2020	
	
	
	

Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-10-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 
 
2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 23 oktober 2020 kl. 11.00 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: 2020-10-09 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: 2020-10-09 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: 
 
a). Rapport från Trygg omsorg om trygghetslarm mm 
 
b). Uppdaterad information om coronapandemin (covid-19) 
 
c). Lägesrapport: Översyn av hemvårds- och boendepeng 
 
d). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende (bilaga) 
 
e). MAS och SAS informerar 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 



BÄTTRE OMSORG I BÅSTAD - STYRKORT

Verksamhet

Snitt förra året:
Trend: 2

Mål för period: 2

Snitt förra året:
Trend: 0

Mål för period: 0
Cutoff:

Beläggning boende

2020Året hittills

Enhet: Månad: År:

Totalt

Verksamhet:

Totalt vård- och omsorg

Sjukfrånvaro 7,9%

Övertid 0,9%

Trenden gäller mot samma tidsperiod föregående år. Pilarna anger mer, mindre eller inom 0,2 %.

+1,15%
6,8%

1,0%
-0,25%
1,1%

6,1%

Målet motsvarar en förbättring om 10 % mot samma period året innan. 
     = mål uppnått.        = upp till 3 % sämre än målet.        = sämre än 3 % under målet.
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Datum: 2020-10-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 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 
 
 
 



Ekonomisk uppföljning
januari – september 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-10-19



Ekonomisk månadsrapport

 Januari - september 2020

Vård- och omsorgsnämnden

 Januari - september 2020 Helår 2020 Förändring Föregående

RESULTATRAPPORT, TKR Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse  av prognos prognos

HEMVÅRD -41 603 -41 977 374 -56 390 -55 550 840 0 840

 - varav hemvårdspeng -38 384 -42 292 3 908 -56 390 -51 140 5 250 0 5 250

 - varav utförare hemvård -3 219 316 -3 535 0 -4 410 -4 410 0 -4 410

SÄRSKILT BOENDE -55 011 -47 482 -7 529 -64 667 -76 457 -11 790 0 -11 790

 - varav boendepeng -45 264 -48 272 3 009 -64 667 -61 587 3 080 0 3 080

 - varav köpta korttidsplatser -4 242 0 -4 242 0 -6 500 -6 500 0 -6 500

 - varav utförare boende -5 505 791 -6 296 0 -8 370 -8 370 0 -8 370

RAM -105 858 -100 076 -5 783 -135 248 -143 998 -8 750 0 -8 750

 - varav centralt -5 532 -4 777 -755 -6 421 -8 311 -1 890 0 -1 890

 - varav myndighetsenhet -11 354 -11 527 173 -15 428 -15 628 -200 0 -200

 - varav externa placeringar SoL -4 235 -2 100 -2 135 -2 800 -6 165 -3 365 0 -3 365

 - varav stöd och omsorg -31 779 -29 327 -2 452 -39 628 -41 128 -1 500 0 -1 500

 - varav hälso- och sjukvård -29 483 -28 697 -786 -38 745 -40 580 -1 835 0 -1 835

 - varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -23 475 -23 647 172 -32 226 -32 186 40 0 40

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -202 472 -189 534 -12 938 -256 305 -276 005 -19 700 0 -19 700



• Total prognosavvikelse -19,7 mkr

– varav Coronarelaterat -8,7 mkr

– Prognos exklusive Covid-19 -11,0 mkr

Prognosavvikelse per augusti



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat



Utökad uppföljning nyckeltal –
Trend antal hemvårdstimmar
(Exklusive dubbelbemanning)

125 000

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 maj-20 sep-20

Antal hemvårdstimmar - trend



Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser per månad



Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser ackumulerat
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Datum: 2020-10-07 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 
 
 

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 
 
 
Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar:  
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och lägger den till  
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 antogs av Vård och omsorgsnämnden 2020-08-24 
§ 63. Åtgärder är igångsatta som ska åstadkomma en budget i balans under 2021. Nämnden 
beslutade om uppföljning av ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder vid varje samman-
träde samt att verksamheten ska rapportera risk- och konsekvensanalyser avseende kvalitets-
påverkan vid aktuella fall.  
 
Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgär-
der har genom åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan näm-
nas att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts samt att översyn och 
åtstramning i vägledningsdokument samt neddragning av chefsbefattningar har gjorts. Trots 
vidtagna åtgärder har nämnden ett fortsatt underskott. Vård- och omsorgsnämnden antog med 
anledning av detta en åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020. 
 

Aktuellt 
Aktuell status på respektive åtgärd redovisas i bilaga. För närvarande inga avvikelser jämfört 
med beslutad åtgärdsplan. 
 

Ytterligare åtgärder 
Utöver beslutade åtgärder enligt bilaga tittar förvaltningen även på åtgärder inom följande 
områden:  
 

 Effekt av nytt Vägledningsdokument, vilket antogs i december månad 2019. Effekten av 
Coronapandemin gör det svårt att bedöma de ekonomiska effekterna under inneva-

rande år. En viss minskning märks för närvarande inom antal bistånd och särskilt för 

matdistribution 

 Möjliggöra korttidsvård på ett plan (innebär minskning av antalet platser på särskilda 
boenden) 

 Minskat utbud av hjälpmedel 

 Digital strategi – viktigt för en effektiv organisation och för att kunna möta de kom-
mande demografiska utmaningarna 
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Christin Johansson, Vård och omsorg  

Vård- och omsorgschef 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga: Uppföljning åtgärder ekonomi i balans 2020 
 



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020

Förslag på åtgärder Åtgärder för att nå målen Effekt 2020
Helårseffekt 

2021 Status Kommentar

Besparing 1 st larmbil Redan vidtagit -50 -100 KLAR

Mottagnings-teamet Beslut på VN 2020-08-24 -1 246 -2 646 Pågår

Omställning till att ordinarie hemvårdsgrupper ansvarar för mottagning pågår. Medarbetarna 
som är kvar arbetar i Covid-19 teamet och utgör en förstärkning av den befintliga 
hemvårdsorganisationen under tiden som det inte finns några konstaterade fall bland våra 
vård- och omsorgstagare. Besparing som rör rehabpersonal är verkställd genom att 
uppkommen vakans under hösten inom enheten återbesätts med personal som deltagit i 
mottagningstemet. Besparing av ssk hanteras i kontinuerling översyn av bemanningen 
inom enheten.

Minskat köp av 
korttidsvård

Coronarelaterade kostnader samt 
öppnat Haga Park i april -3 500 Pågår

Haga Park har öppnat och behovet av antal köpta korttidsplatser har fallit under sommaren 
men ökat under september månad. Effekt av Corona är svårbedömd men beräknas kvarstå 
under hela 2020.

Uppsägning 
Citadellet Redan vidtagit -390 KLAR Lokalen övertas av individ och familj per den 1 september

Utbildnings-insatser Mer webbaserat -600 -400 KLAR

Till följd av Coronapandemin är de flesta utbildningar inställda eller så utförs de i digital 
form, vilket ofta är billigare. Effekten 2020 är inarbetad i prognosen, för 2021 pågår arbete 
med att se över vilka digitala lösningar som verksamheten ska använda sig av framåt

Stöd och omsorg Översyn av budget och bemanning -355 -600 Pågår

Till följd av lediga lägenheter inom våra boenden och lägre antal deltagare i daglig 
verksamhet är justering av bemanning gjord som ska klara effekten för 2020. För 2021 
pågår ett arbete med att identifiera möjliga förändrade bemanningslösningar och 
samplanering, vilket också hanteras inom ramen för Heltidsresan.

Kontor Ängahällan Uppsagt -195 -452 KLAR Lokalen är uppsagd per den 31 maj.

Socialt innehåll Redan vidtagit -200 -364 KLAR Aktuell medarbetare går i pension under hösten, tjänsten återbesätts ej. 

Översyn 
rehabresurser -570 Pågår

Uppkommen vakans under hösten återbesätts med medarbetare som arbetat inom 
mottagningsteamet. En översyn av resurser kommer att göras under hösten inför nästa år 
och också kopplat till uppstart av Haga Park plan 2

Besparing hemvårds- 
och boendepeng

Översyn samt risk- och 
konsekvensanalys under hösten 
2020 -4 578 Pågår

Projektgrupperna är igång och arbetar. Information till VN på sammanträde 19/10, beslut 
inklusive risk- och konsekvensanalys den 24/11 tillsammans med budget och nämndsplan.

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 -2 646 -13 600
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Datum: 2020-09-29 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000105/2020-700 

 
 

Svar på granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Upprättad tjänsteskrivelse godkänns som vård- och omsorgsnämndens svar på revisionens 
granskning avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsnämnden är  
ändamålsenligt. 
 
EY har i granskningen gjort en sammanfattande bedömning att vård- och omsorgsnämndens 
kvalitetsledning till viss del är ändamålsenlig. I granskningen har det framkommit att vård och 
omsorg saknar ett strukturerat system för att samla rutiner och processer, vidare förekommer 
otydlighet kring ansvar och roller och att nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet 
rör främst hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänst-
lagen brister. Enligt EY förekommer det även brister i dokumentationen av egenkontrollen och 
förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut.  
 

Aktuellt 
Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete baseras på  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Nämndens kvalitetsarbete är 
att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt.  
Kvaliteten inom vård och omsorg i Båstads kommun utgår utifrån de krav och mål som finns i 
lagar och föreskrifter avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och i beslut som har meddelats med stöd av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt nämndens beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och  
kvalitet. Processer och rutiner används för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
Riskanalyser, egenkontroller inkluderat avvikelser, utredningar från rapporter, klagomål och 
andra synpunkter på verksamhetens kvalitet ger stöd i vilka processer och rutiner som  
behöver tas fram. De processer och rutiner som finns idag är publicerade på kommunens 
intranät.  
 
Utvecklingsområden: 
Enligt  EY:s bedömning är vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del 
ändamålsenlig men det finnns brister som behöver åtgärdas. Det finns idag rutiner, processer 
och görs egenkontrollen men det saknas struktur i uppbyggnaden av ledningssystemet för att 
det ska skapas tydlighet i kvalitetsarbetet fullt ut. 
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Vård och omsorg hade påbörjat ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
under hösten 2019 men på grund av tids- och personalbrist har det fått pausa.  
 
Det finns brister i, som också EY påtalat i sin utredning, att aktiviteter, roller och ansvar inte är 
tydliga.  
 
I utredningen från EY framkommer det också brister i genomförandet av riskanalyser utifrån 
processer och rutiner samt dokumentation och uppföljning utifrån samtliga lagrum.  
 
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter som 
ligger under vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och därför behövs ett lednings-
system för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheterna. I utvecklingen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommer 
Vård och omsorg arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa struktur  
för verksamhetens ledning och styrning samt bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete  
av dessa strukturer. 
 
Efter planering och genomförande av verksamheten ska den följas upp och brister ska 
åtgärdas. Kvalitetsarbete ska vara ett ständigt pågående arbete, både i våra årliga processer 
men också dagligen i vårt löpande arbete med ständiga förbättringar. 
 
Kommunen har anställt en person för digitalisering i verksamheten för Hållbar utveckling och i 
denna tjänst ingår också att vara behjälplig att bygga upp ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 
 
Ingrid Pettersson, Sas 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisorerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2020-09-04 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 
REV000030/2020-912 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och 
omsorgsnämnden är ändamålsenligt. 

Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är 
ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller och det saknas ett strukturerat system för att göra processer och 
tillgängliga på ett enkelt sätt. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst 
rör hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning också görs utifrån 
socialtjänstlagens krav. Det förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet 
saknas ett samlat grepp för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi noterar att det påbörjats ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet och 
revidera styrande dokument, vilket vi ser positivt på. Vi vill framhålla vikten av att slutföra 
det påbörjade arbetet, då det systematiska kvalitetsarbetet är ett av nämndens viktigaste 
instrument för att styra och följa upp den verksamhet man ansvarar för. Vi rekommenderar 
vård- och omsorgsnämnden att: 

,... utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
,... säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
,... tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 

Revisorerna önskar svar från vård- och omsorgsnämnden senast 2020-11-01 med särskilt 
beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

\_ 
S en Wahlgren 
Revisionens vice ordförand 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har givit EY i uppdrag att granska 
kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss 
del är ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller, då beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat 
system för att samla rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet 
rör främst rör hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån 
socialtjänstlagen brister. Det förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas 
ett samlat grepp för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

~ Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet. Dock återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna olika 
dokument. 

~ Det finns dokumenterade roller och ansvarsfördelning, dock återfinns detta i olika 
dokument, vilket innebär svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. 

~ Processer och rutiner inom kvalitetsarbetet anses välfungerande. Dock saknas ett system 
som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för olika funktioner. 

~ Det saknas dokumentation inom egenkontrollen avseende resultat och förbättringsförslag 
vid vissa uppkomna avvikelser/brister. Det saknas även dokumentation över hur och när 
processer och rutiner uppdaterats utifrån avvikelse. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

~ utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
~ säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
~ tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 
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Inledning 

Bakgrund 

Av socialtjänstlagen (Sol) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att insatser ska vara 
av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska ledningssystemet användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Däri ingår krav på 
riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och 
dokumentationsskyldighet. 

Förändringar i volym och verksamhetsinnehåll har under de senaste 20 åren präglat 
kommunernas äldreomsorg. Det har medfört krav på att kommunerna arbetar med strategisk 
planering samt att det bedrivs ett inre effektivitets- och kvalitetsarbete. För att kunna uppnå en 
god effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen behövs ett tillförlitligt system för fördelning av 
resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering och uppföljning av 
insatserna. Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun valt 
att granska kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kvalitetsledning inom vård- och 
omsorgsnämnden bedrivs ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar de områden 
som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? 
Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet tydligt definierat? 
Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete? 

Genomförande 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med relevanta nyckelpersoner samt 
genomlysning av material inom ramen för kvalitetsarbetet (se bilaga 1 ). Materialet omfattar 
dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet, nämndplan och uppföljning av 
måluppfyllelse i tertial 1 för år 2020, vilket visar huruvida arbetet når upp till 
kommunfullmäktiges mål. Vi har även gått igenom rutiner och instruktioner som ligger till grund 
för kvalitetsarbetet samt patientsäkerhetsberättelsen för 2019 som visar resultatet av arbetet. 
Det ska tilläggas att patientsäkerhetsberättelsen är separerad från kvalitetsberättelsen samt 
att det inte har upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019 utan kommer upprättas först för år 
2020. 

Revisionskriterier 

Kommunal/ag (2017:725) 

Nämnder ska enligt 6 kap. 6 § KL inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 
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Socialtjänstlagen (2001 :453) 

Av socialtjänstlagens 3 kap. 3 § framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten . Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten . 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs i verksamheten för att säkra kvalitet och det ska framgå vilka processer som kräver 
samverkan och hur detta ska ske. Föreskrifterna anger också att ett systematiskt 
förbättringsarbete med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska säkerställa 
att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och bör 
sammanställas i en årlig kvalitetsberättelse. 

Hälso- och sjukvårds/agen (2017:30) 

Av hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. framgår att målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att hälso- och sjukvården 
ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Kommunfullmäktiges mål 

Den 19 juni år 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF) om nio inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: medborgaren, hållbar samhällsutveckling, medarbetaren och hållbar ekonomi, 
vilka framgår av tabell i bilaga 2. Vård- och omsorgsnämnden har brutit ned dessa i 
nämndmål/effektmål , vilka framgår av tabell i bilaga 3. 

Kvalitetsstyrning 

Av vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget år 2020 framgår att 
kvalitetsstyrningen utgår från visionen "ett bättre sätt att leva". Vidare utgår kvalitetsstyrningen 
från de uppdrag nämnden tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr 
verksamheten. 
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Kvalitetsledningssystem och organisation 

Styrning och ledning 
Det finns ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och 
omsorg . Det framgår dock inte om det är beslutat av vård- och omsorgsnämnden eller av 
tjänstepersoner i förvaltningen . Vidare framgår att ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9). 
Ledningssystemet bygger på de processer och rutiner som framgår av avsnitt 2.2 . Det 
systematiska förbättringsarbetet är en del av ledningssystemet enligt dokumentet, och utgörs 
av riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser och vidtagna förbättrande åtgärder. 
Enligt dokumenterat ledningssystem ska det systematiska kval itetsarbetet dokumenteras och 
en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas. Det framkommer i intervju att 
patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse upprättas separat. Dock har det inte 
upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019, det kommer först upprättas för år 2020, enligt 
intervjuade. 

Vid intervju uppges att kvalitetsarbetet utgår från vård- och omsorgsnämndens beslut om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Av vård- och omsorgsnämndens 
nämndplan 2020 framgår att nämnden brutit ned kommunfullmäktiges mål till egna effektmål 
som ska bidra till att uppnå KF:s mål, vilka återfinns i bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens 
prognos vid årets första tertial visar att de inte kommer uppnå målen fullt ut år 2020. Detta då 
de prognostiserar att de är på god väg att uppnå målen inom två målområden och att de inte 
kommer uppnå målen inom två andra målområden, se bilaga 2. 

Uppgifter inom kvalitetsarbetet för äldreomsorgen återfinns hos olika funktioner i 
linjeorganisationen för verksamhetsområdet vård och omsorg . Organisationen framgår nedan: 

Bild 1. Organisationsskiss för vård- och omsorg i Båstad kommun 
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Av intervjuer framgick att det råder oenighet kring hur väl kvalitetsledningssystemet fungerar. 
Vissa intervjuade upplever det välfungerande utifrån att de är få funktioner i den övergripande 
organisationen, vilket medför snabba beslutsvägar. Dock lyfter intervjuade att 
kvalitetsledningssystemet saknar tydlig vision , mätpunkter och aktiviteter att följa upp, 
samtidigt som de inte hinner utveckla systemet på grund av de är för få funktioner på 
övergripande nivå. Därtill framkom att det inte genomförs riskanalys av vilka rutiner eller 
processer de utvärderar inom kvalitetsarbetet. Vid granskningens tidpunkt pågår en 
utvärdering av samtliga rutiner och processer inom kval itetsarbetet. 

Ansvar och roller inom kvalitetsarbetet 
Enligt dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg 
ansvarar vård- och omsorgsnämnden ytterst för att det finns ett ledningssystem och att besluta 
om mål, inriktning, omfattning och kvalitet för verksamheten. Vård- och omsorgschefen har i 
sin tur i uppdrag att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom 
verksamhetsområdet samt att följa upp kvalitetsledningssystemet. Avdelningscheferna saknar 
uppdragsbeskrivning inom ramen för kvalitetsarbetet. Av intervjuerna framkom att rollen som 
avdelningschef inte har definierats i alla avseenden sedan upprättandet av funktionen för två 
år sedan. 

Enhetscheferna har i uppdrag att verkställa det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten 
och all personal har skyldighet att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Personalens 
medverkan i kvalitetsarbetet innebär att de ska känna till och följa de rutiner och processer 
som avser avvikelse-, klagomåls- och synpunktshantering samt delta i övergripande och 
individuell kompetensutveckling. Vad gäller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
socialt ansvarig socionom (SAS) har de framförallt uppdrag inom ramen för det systematiska 
förbättringsarbetet, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 2.3. Vid intervju framgick att avdelningen 
för hållbar utveckling på kommunledningskontoret utgör ett stöd vid planering och uppföljning 
av målarbetet. 

Under intervjuer framkom att vissa funktioner upplever ansvarsfördelningen som tydlig medan 
andra upplever otydlighet kring vilka roller olika funktioner har. Detta utifrån att 
uppdragsbeskrivningar återfinns i olika dokument, vilket innebär att det är svårt att få en 
samlad bild över sitt ansvarsområde. 

SAS och MAS påbörjade ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet under hösten 
2019. Arbetet har dock avstannat på grund av hög personalomsättning samt rådande situation 
med covid-19. Vi har tagit del av arbetsmaterialet som innehåller en skiss över ett 
ledningssystem utifrån punkterna: planera, utföra, följa upp, analysera och agera. 
Arbetsmaterialet innehåller även ett dokument som beskriver vård och omsorgs 
kvalitetsledningssystem och som innehåller ansvarsfördelning, ledningssystemets 
uppbyggnad, hur samverkan ska se samt hur det systematiska förbättringsarbetet ska 
genomföras. 

Processer och rutiner 

Av intervjuer och dokumenterat ledningssystem framgår att rutiner finns att tillgå via 
kommunens intranät samt i verksamheters interna mappar. Rutinerna är inte strukturerade på 
något särskilt sätt och det brister i system för att enkelt söka fram den rutin man är i behov av. 
Det systematiska förbättringsarbetet, vilket beskrivs i avsnitt 2.3, ska ligga till grund för 
framtagande eller revidering av processer och rutiner. Upprättande av rutiner ska ske enligt 
processbilden nedan: 

Bild 2. Rutinhantering 
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Källa: Dokument för vård och omsorgsnämndens rutinhantering. 

Det finns även en mall för implementering av rutiner och processer i syfte att säkerställa att de 
blir kända i verksamheten , där bakgrund och syfte samt rutinbeskrivning ska fyllas i. Enligt 
ledningssystemet ska en ansvarig för uppföljning och revidering utses till varje process/rutin. 
Vid intervju uppges att enhetschefer är ansvariga för att rutinerna ska vara kända i 
verksamheten och för att se till att rutinerna efterlevs. Vidare har MAS och SAS ansvar för att 
rutinerna ska vara ändamålsenliga och välfungerande. 

Vi har tagit del av följande rutiner: 
,.. rutin för dokumentation 
,.. rutin för loggkontroller med tidsschema för systematisk stickprovskontroll 
,.. rutin för anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah 
,.. rutin för avvikelse enligt Sol/LSS och för HSL 
,.. rutin för hantering av synpunkter eller klagomål 

Av samtliga rutiner framgår tillvägagångssätt för hur aktiviteterna ska utföras samt ansvariga 
funktioner. Av intervjuer framkom att rutinerna upplevs som fungerande och att de efterlevs i 
verksamheten . Vidare framkom att det saknas ett övergripande system som samlar alla rutiner. 
Uppfattningen är dock att medarbetarna är väl insatta i processer och rutiner och ett exempel 
på detta är att de inkommer med förbättringsförslag kontinuerligt. 

Samverkan 
Vid intervjuer uppges att alla chefer samlas en gång i månaden för att behandla kvalitetsarbetet 
och föra ut ett gemensamt budskap i verksamheten. Vidare samlar avdelningschefer sina 
ledningsgrupper en gång i veckan och begär resultat från varje enhetschef om hur de följer 
rutinerna samt uppföljning av vissa nyckeltal. Vi har tagit del av dagordning för 
ledningsgruppen , i vilka det framgår att rutiner behandlas. Vi kan dock inte avgöra om det sker 
en uppföljning av följsamhet till rutiner. 
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Systematiskt förbättringsarbete 

Riskanalys 
Av dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och intervjuer framgår att 
riskanalyser ska genomföras i verksamheterna vid förändringar av en verksamhet såsom 
personalförändring eller implementering av nya arbetssätt. Enligt ledningssystemet har 
enhetschef ansvar för att genomföra riskanalyser. Det uppges i intervju att även 
avdelningschefer eller vård- och omsorgschefen deltar vid genomförandet av riskanalyser 
beroende på riskens karaktär. Vi har tagit del av en instruktion som ska användas vid 
riskbedömning inför förändring i verksamheten. Instruktionen beskriver hur riskbedömningen 
ska genomföras och att den ska dokumenteras i en handlingsplan. Guide och mall för 
riskbedömning förtydligar tillvägagångssättet för genomförande av riskanalys, och innehåller 
ytterligare punkter för riskbedömning kopplade till fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Guiden 
innehåller även mall för handlingsplan, vilken ska innehålla åtgärder, ansvarig för 
genomförande och tidplan . Enligt mallen ska uppföljning av åtgärder ske på APT och i 
samverkansgrupp där effekten av åtgärden ska följas upp. 

Enligt uppgift från intervjuade kan riskbedömningar även följas upp på övergripande nivå 
beroende på risk, exempelvis vid neddragningar på grund av ekonomiska besparingar eller 
personalbrist. Vidare samverkar enheterna kring riskanalyser som påverkar fler än en enhet. 

Egenkontroll 
Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att egenkontrollen år 2019 har innefattat 
journalgranskning, avvikelsehantering, intern kontroll och inspektioner, loggkontroller samt 
jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister och öppna 
jämförelser. Vid intervju framkom att SAS och MAS genomför en stor del av egenkontrollen 
och att avdelningschefer blir informerade om resultatet. I patientsäkerhetsberättelsen framgår 
främst egenkontroll utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

Vid jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister har senior alert, 
svenska palliativregistret och kvalitetsregister för BPSD1 använts. Av 
patientsäkerhetsberättelsen framgår att kommunen har bra resultat avseende förebyggande 
vård och omsorg samt vård i livets slutskede vid jämförelse med riksgenomsnitt. Utifrån 
jämförelser framgår även förbättringsförslag . 

Vad gäller journalgranskning har tvärprofessionell granskning utförts under våren och hösten 
(2019) med fokus på hälsoplaner. Förbättringsförslag är att fortsätta arbetet samt utöka 
deltagandet. Vidare har inspektioner av läkemedelshantering genomförts, (sammanlagt 18 
genomgångar under 2019). Utifrån identifierade avvikelser har förbättringsförslag formulerats , 
vilket framgår av avsnittet nedan angående avvikelsehantering. 

Vidare framgår att det har genomförts kontroller utifrån åtgärder vid palliativ vård och nutrition 
(hur lång nattfasta vårdtagarna har), hygien, dokumentation samt behov av kompetenshöjande 
insatser vad gäller delegering, munhälsa, och inkontinens. För vissa kontrollpunkter saknas 
tydliga förbättringsförslag . Det framgår inte i patientsäkerhetsberättelsen hur loggkontroller har 
genomförts under året och resultatet av dem saknas. Vidare saknas resultat av undersökning 
av förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
vilket kan ingå i egenkontrollen enligt SOSFS 2011 :9. Av dokumenterat ledningssystemet 
framgår att detta ska följas upp på APT och vid medarbetarsamtal samt 
medarbetarundersökning. Vi har tagit del av en kommunövergripande medarbetarenkät som 
genomfördes år 2018 och resulterade i kommunövergripande handlingsplan . 

1 Svenskt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. 

8 



EY 
Bullding a b tler 
w rklng · r id 

Egenkontrollen utgörs även av intern rev1s1on, vilket ska ske en gång per år enligt 
ledningssystemet. Vi har tagit del av ett exempel på informationsbrev som SAS och MAS 
skickar ut till enhetschefer inför den interna revisionen för 2020. Enligt informationsbrevet 
skulle vård- och omsorgstagarnas pärmar granskas vid tillfället. Vi har även tagit del av 
granskningsunderlaget, vilket innehåller ett antal frågor som har ställts. Resultat och 
förbättringsförslag utifrån den interna revisionen framgår dock inte av patientsäkerhets
berättelsen. 

Vid intervju framkommer att det inte finns någon upprättad dokumentation för vad och när SAS 
och MAS har kontrollerat inom ramen för egenkontroll. Det går därmed inte att fullt ut följa upp 
vad som har genomförts inom kontrollarbetet, och det går inte att kontrollera om aktiviteter 
inom egenkontroll har genomförts i tid. Enligt intervjuade saknas även ett IT-system som 
påminner om när olika kontrollpunkter ska genomföras, det fi nns dock ett årshjul som MAS 
arbetar efter. 

A vvikelsehantering 
Vid de tillfällen en avvikelse föreligger ska verksamheten åtgärda den samt se över processer 
och rutiner i enlighet med bild 2 ovan. Avvikelser hanteras fortlöpande av enhetscheferna. Av 
intervjuer framkom att avdelningschefer regelbundet får en sammanställning från MAS om 
vilka avvikelser som inte har färdigställts. 

En del i avvikelsehanteringen är handläggning av synpunkter och klagomål , vilka ska hanteras 
enligt rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen redogör för ansvar, hur synpunkter/klagomål 
ska dokumenteras samt rapporteras. Vidare finns rutiner för avvikelsehantering enligt Sol/LSS 
samt enligt HSL. Rutinerna beskriver processen för avvikelsehanteringen samt 
utredningsansvariga. Vi har även tagit del av rutinen lex Sarah rapport, vilken uppger när 
rapportering enligt lex Sarah ska ske och ansvar i processens olika delar. Vi har inte tagit del 
av specifik rutin för lex Maria men av patientsäkerhetsberättelsen framgår att MAS ska 
kontaktas vid allvarliga avvikelser. MAS utreder och bedömer sedan om anmälan enligt lex 
Maria till IV02 ska genomföras. Vid anmälan informeras nämnden och vårdtagaren eller i 
förekommande fall anhöriga. Svaret från IVO återkopplas sedan till nämnd, berörd personal, 
vårdtagare och eventuellt anhöriga. 

Resultatet av avvikelsehanteringen sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. I 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse kan vi utläsa att en ökning av antal avvikelser inom ett 
verksamhetsområde har identifierats under året. Utifrån detta har MAS och SAS startat en 
utredning som bidrog till ökad utbildningsinsats samt strukturella förändringar inom 
föreliggande verksamhet. Vidare anges att externa avvikelser har ökat (se fotnoter nedan för 
förklaring), som ett resultat av ökad mängd avvikelser gällande samverkan kring utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Tabellen nedan redovisar antal rapporterade avvikelser under 
år 2019: 

Tabell 3: inrapporterade avvikelser under år 2019 
Avvikelse Antal 

Avvikelse enligt Lex Maria 

Synpunkter/klagomål enligt 
HSL 

2 Inspektionen för vård och omsorg . 

3 

Hanterad 

Ja 

Ja 
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Avvikelse från externa aktörer3 

Avvikelse till externa aktörer4 

Avvikelse ang . övrig HSL5 

Avvikelse ang. 
läkemedelshantering 

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 

5 

22 

230 

1025 

Ja 

Framgår ej 

Framgår ej 

Framgår ej 

Avvikelsen enligt lex Maria anmäldes till IVO, som beslutade att utredning och handläggning 
av avvikelsen var tillfredställande. Vidare hade IVO inga synpunkter på insatta åtgärder. Vad 
gäller läkemedelsavvikelserna anges i patientsäkerhetsberättelsen att de är många och 
ökande i mängd sedan år 2016. Därav har verksamheten upprättat förbättringsförslag att införa 
digital signering. Avvikelser angående övrig HSL har också ökat sedan 2019 med viss nedgång 
från år 2018 till år 2019. Förbättringsförslag för år 2020 är att införa digital signering av 
rehabiliteringsåtgärder samt att aktivt arbeta med avvikelser på team-möte. Enligt intervjuade 
används avvikelsehanteringen för att lära sig av misstag i verksamheten och det sker 
förbättringar utifrån resultatet. Det ska tilläggas att vi saknar rapporterade avvikelser utifrån 
Sol i patientsäkerhetsberättelsen. 

Utmaningar inom det systematiska förbättringsarbetet 
Intervjuade uppger att det saknas ett tillräckligt IT-system som underlättar planering och 
uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet. Vid granskningens tidpunkt krävs en del 
handpåläggning för att kontrollera och följa upp avvikelser. Enligt intervjuade saknas även 
dokumentation över att rutiner och processer uppdateras utifrån avvikelse. Detta innebär att 
det inte går att följa förbättringsarbetet fullt ut. 

3 Avvikelser från andra vårdgivare gällande verksamheten . Har i huvudsak handlat om brister i 
informationsöverföri ng . 
4 Vid samarbete eller samverkan med övriga vårdaktörer. Rör främst informationsöverföring, 
kommunikation eller bristande bemötande av vård och omsorgstagare eller personal. 
5 Brister i medicinska omvårdnaden , information, utebliven träning samt brister i medicintekniska 
produkter. 
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Bedömning 
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är ändamålsenlig. 
Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt prognos inte uppnår 
måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring ansvar och roller, då 
beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat system för att samla 
rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst rör hälso
och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänstlagen brister. Det 
förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen och förbättringsarbetet, vilket 
medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas ett samlat grepp för ett 
systematiskt kvalitetsarbete . 

Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bedrivas, som omfattar de områden som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd. Dock 
återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna i olika dokument, vilket medför att det 
är svårt att få en överblick av arbetet som bedrivs. Det är därför av vikt att slutföra det redan 
påbörjade arbetet med att revidera styrande dokument och utveckla kvalitetsledningssystemet. 

Vi bedömer att organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet till viss del är tydl igt definierat. 
Roller och ansvarsfördelning mellan funktionerna finns dokumenterat, dock återfinns detta i 
olika dokument, vilket medför svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. Vidare anses processer och rutiner inom kvalitetsarbetet välfungerande då 
de uppfattas efterlevas i verksamheten och då medarbetare inkommer med förbättringsförslag 
löpande. Dock saknas ett system som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för 
olika funktioner. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalyser, egenkontroll och 
avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat ledningssystem för kvalitetsarbetet. 
Granskningen visar att riskanalyser främst upprättas vid förändringar i verksamheterna och 
det sker samverkan mellan enheter vid riskutvärdering. Vi bedömer detta vara positivt, men vill 
uppmärksamma nämnden på vikten av att genomföra riskanalys utifrån upprättade processer 
och rutiner för att finna risker i den befintliga verksamheten såväl som risker som uppstår vid 
förändringar. Vi bedömer vidare att det hade varit mer tidseffektivt och ändamålsenligt att 
genomföra kontroller utifrån resultat av riskanalys . Vad gäller egenkontrollen saknas 
dokumentation av resultat och förbättringsförslag vid vissa uppkomna avvikelser/brister, vilket 
vi bedömer bristfälligt. Det saknas även dokumentation över hur och när processer och rutiner 
uppdaterats utifrån avvikelse. Utifrån detta bedömer vi att det till viss del bedrivs ett 
systematiskt förbättringsarbete . 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt Ja. Enligt prognos kommer vård- och 
kvalitetsarbete som omfattar de områden som omsorgsnämnden dock inte uppnå 
anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? måluppfyllelsen utifrån KF:s mål fullt ut. Vidare är 

det svårt att få ett samlat grepp om 
ledningssystemet utifrån att aktiviteter och roller 
inom det återfinns i olika dokument. Det råder 
även tidsbrist i förvaltningen för att utveckla det 
ytterligare utifrån behoven . Vi ser dock positivt på 
att det påbörjats ett arbete med att utveckla 
ledningssystemet. 

Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet Delvis. Organisering och ansvar inom 
tydligt definierat? kvalitetsarbetet återfinns i dokument som avser 
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kvalitetsledningssystemet och rutiner. Dock 
saknas samlad ansvarsbeskrivning . Enligt 
intervjuade efterlevs processer och rutiner i 
verksamheten. Det råder dock avsaknad av IT-
system som samlar rutiner och processer på ett 
ställe för de olika funktionerna, vilket innebär 
svårigheter att på enkelt sätt få överblick över sina 
ansvarsområden . 

Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt Delvis. Det systematiska förbättringsarbetet 
förbättringsarbete? består av riskanalyser, egenkontroll och 

avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat 
ledningssystem för kvalitetsarbetet. Dock 
genomförs riskanalys främst utifrån 
arbetsmiljörisker och det saknas riskanalys utifrån 
processer och rutiner, vilket vi anser bristfälligt. 
Vidare förekommer brister i dokumenteringen av 
arbetet, vilket föran leder svårigheter att följa upp 
förbättringsarbetet fullt ut. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

.,. utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 

.,. säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 

.,. tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 
lagrum. 

Båstad den 1 september 2020 

Negin Nazari 
EY 

lmelda Bengmark 
EY 
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Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

Vård- och omsorgschef 

Avdelningschefer 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Socialt ansvarig socionom 

Dokument 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg, 2015 

Arbetsdokument för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för vård och omsorg, 
2019 

Skiss över nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (arbetsdokument) 

Vård- och omsorgsnämndens budget och nämndplan för 2020 

Patientsäkerhetsberättelse för 2019 

Arshjul för MAS 

Rutinhantering 

Dokumentationshandbok för SOL och LSS, 2019 

Rutin för loggkontroller, 2020 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom Vård och omsorg, 2019 

Rutin för avvikelsehantering Sol/LSS, 2018 

Rutin för avvikelsehantering HSL, 2019 

Rutin för Lex Sarah rapport, 2019 

Instruktioner vid riskbedömningar inför förändringar i verksamheten 

Guide och mall för riskbedömning, 2018 

Mall för granskningsunderlag inför intern revision 

lnformationsbrev inför internrevision 

Intern kontrollplan med återrapportering, 2020 

Uppföljning, tertial 1 för vård- och omsorgsnämnden, 2020 

Medarbetarundersökning för hela Båstad kommun, 2018 

Kommunövergripande handlingsplan utifrån medarbetarundersökning, 2019 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-10-03 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-12-05 
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Bilaga 2. Kommunfullmäktiges mål och måluppfyllnad för vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges mål, beslutade den 19 juni år 2019 samt prognos om måluppfyllnad . 
Fokusområde Mål Prognos av Vård- och 

omsorgsnämndens måluppfyllnad 
år2020 

Medborgaren 

Hållbar 
samhällsutveckling 

Medarbetaren 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv 
att leva, bo och verka i. 

Mål 2: Båstads kommun är 
välkomnande, professionell och 
serviceinriktad. 
Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra 
och likvärd iga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och 
vuxna. 
Mål 4: Båstads kommun erbjuder 
vård och omsorg med god kvalite -
jämlikt, tillgängligt och efter den 
enskildes behov 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med 
arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6: Båstads kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott 
företagsklimat. 
Mål 7: Båstads kommun har en rik 
natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 
Mål 8: Båstads kommun är en 
attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Kommer inte nå målet. 

Saknas prognos. 

Kommer nå målet till stor del. 

Kommentar: Är på god väg att uppnå 
målet utifrån indikatorerna, fallskador, 
personalkontinuitet, LSS-brukarens 
självbestämmande. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn 
kompetensutvecklingsplaner för 
samtliga. 

Saknas prognos. 

Kommer delvis nå målet. 
Kommentar: Är på god väg att nå 
målet utifrån indikatorerna 
medarbetarengagemang och 
personalomsättnlng. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn sjukfrånvaro. 

Hållbar Mål 9: Båstads kommun investerar Kommer inte nå målet. 
ekonomi för framtiden - med god ekonomisk 

hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Källa: Båstad kommuns hemsida samt må/uppföljning i vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 1 
för 2020. 
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Bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens nämndmal 

Mål 

Mål 1: Vård- och 
omsorg staga ren . 
(KF:s mål 1, 2, 4) 

Mål 2: 
Medarbetaren. 
(KF:s mål 2, 9) 

Mål 3: Kvalitet. 
(KF:s mål 2, 4, 7) 

Mål 4: Ekonomi. 
(KF:s mål 9) 

Bidrag 

Minst 85% av vård
och omsorgstagarna 
ska vara nöjda med 
bemötande, 
trygghet, delaktighet 
och 
personalkontinuitet. 

Minst 70 % av 
medarbetarna ska 
anse att Vård och 
omsorg i Båstad är 
en attraktiv och 
utvecklande 
arbetsplats som 
man vill 
rekommendera 
andra att söka sig 
till. 

Kvalitetsrevisioner 
genomförs enligt 
fastställd plan, 
årligen och ska visa 
godkända resultat. 

Budget ska vara i 
balans vid årets 
utgång. 

Plan 

•Vård- och omsorgstagare ska kunna 
påverka hur insatserna planeras. 
•Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att 
personalen har tillräckligt med tid för 
planerade insatser. 
•Utveckla boendemiljö inom 
biståndsbeslutade boendeformer avseende 
lägenheter, 
gemensamhetsytor och yttre miljö. 
•Minska ensamhet och social isolering 
genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 
lokaler i samverkan med civilsamhället. 

•Utveckla förutsättningarna för 
spetskompetenta medarbetare som ett led 
att öka kvalitet och attraktivitet genom 
karriärvägar. 
•Kompetensutveckling hos medarbetare för 
att möta både dagens och framtidens 
behov. 
•Delaktighet och möjlighet att påverka 
arbetets utveckling. 
•Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare 
per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd 
utbildning. 
•Medarbetare ska ha tillgång till 
ändamålsenliga arbetslokaler samt 
utrustning 
som krävs för arbetsuppgiften. 
•Utveckla samarbetet med andra 
vårdaktörer avseende patientsäkerhet. 
•Uppmärksamma hälsorisker hos personer 
med funktionsnedsättning. 
•Skapa ökad miljömedvetenhet bland 
verksamhetsområdets medarbetare. 
•Arbeta aktivt med resultaten från 
kvalitetsrevisioner. 

•Säkra samverkan med berörda aktörer i 
syfte att förbättra framtida 
personalrekrytering. 
•Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att 
identifiera risker för underskott. 
•Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda 
nya tekniska hjälpmedel och 
innovationer. 
•Fortsatt digitalisering för att möta 
morgondagens behov. 
•Skapa boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inom kommunen 
istället för att köpa kostsamma externa 
platser. 
•Planera och säkerställa att boendeformer 
inom vård och omsorg motsvarar 
framtidens behov. 
•Samverka med civilsamhället inom 
områden där det är möjligt. 

Källa: Nämndplan med budget 2020 för Vård- och omsorgsnämnden. 

Mätmetod 

Vårdtagar-enkät 
årligen och Öppna 
jämförelser 

Medarbetarenkät 
årligen. 

Gransknings 
resultat. 

Rapport vid varje 
nämndsammanträde, 
tertialrapport och 
årsbokslut. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-01-27 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 12  Dnr VN 000022/2020 - 700 

Väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost  
i ordinärt boende 

 
Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på sammanträdet angående matlådor  

för dem som äter specialkost i ordinärt boende.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
       
  

 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 12 oktober 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: 2020-10-12 
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 
 

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 

  



 

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

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

VN 2020-01-27 § 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. 

Till VN 2020-10-19. Hösten 2020 

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 

VN 2020-08-24, § 63 
Åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans 2020 

000082/2020 Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redogörelsen samt föreslagna åtgärder och 
översänder underlag samt beslut till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorgs-
förvaltningen uppdras att fortlöpande vid  
varje sammanträde rapportera om risk- och 
konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan  
i verksamheten samt ekonomiskt utfall av vidtagna 
sparåtgärder. 

Hos förvaltningen för handläggning. Löpande  
2020 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000198/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Protokoll från pensionärsrådet 2020-08-26. 
 
b). Beslut från krisledningsnämnden 2020-09-30 - Upphörande av beslut om tillfällig vistelse. 
 
c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-09-01. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Frånvarande 

2020-08-26 kl. 09.30-11.30 

Kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin vice ordförande 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Karin Wilsson, ledamot 
Karin Aurell Paulsson ledamot 
Lillemor Johnsson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Kerstin Nilsson, ersättare 
Kenneth Larsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordförande öppnar mötet. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Ordförande och Karin Aurell Paulsson. 

2. Godkännande av dagordning 
Rådet godkände dagordningen. 

3. Presentation av samtliga medlemmar i KPR 
En enkel presentation av alla medlemmar då det tillkommit några nya i rådet. 

4. Information från Vård och omsorg 
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Ulf Jiewertz informerade om nuläget i förvaltningen. Det har varit främst två frågor 
som sysselsatt nämnd och förvaltning: covid-19 och ekonomin. 
Vård och omsorg har varit förskonade från stor smittspridning av Corona-viruset. 
Ett utbrott på Skogsliden, fem personer, samt ett inom hemvården med en person. 
Den 24 augusti var läget att ute i kommunen fanns det totalt 47 smittade. 
Det blev en annan typ av omsorg, då det behövdes annan skyddsutrustning, visir, 
munskydd och skyddskläder. Trots lite bekymmer i starten så har det fungerat 
mycket bra. Man har haft inne 24 extra personal under perioden. Naturligtvis har 
dessa samt utrustningen kostat mycket pengar. Men det känns att sommarperioden 
har gått bra. 
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Förvaltningen kommer att ansöka om pengar från regeringen för att få hjälp med en 
del av den extra kostnad som kommit i pandemins spår. Ska vara ivägskickat före 
den 31 augusti. 
Ekonomin visar (som vanligt) på ett underskott. Man arbetar febrilt med att försöka 
hitta några lösningar för detta. 
Budgetprocessen blir försenad i år. Det ligger ett sparbeting på alla nämnder. 
Från Vård och omsorg tar man bort hemtagningsteamet. Dess personal går ut i den 
vanliga vården. Så inga uppsägningar. Detta kommer att följas upp en gång/månad 
för att se att det fungerar. 
Viktigt med balans mellan ekonomi och kvalitet. 
Problem som kommunen ser framför sig är minskade skatteintäkter pga 
arbetslöshet och ett ökat försörjningsstöd. 

Inflyttningen till Haga Park har gått långsammare än tänkt p g a coronan. När någon 
flyttat in har den fått vara i karantän i 14 dagar. Fn bor där 23 st. Plats för 48 st. 
Man räknar med att den 31 december ska 36 personer ha flyttat in. 
Många som blivit erbjuden plats har velat vänta p g a smittorisken och att det är 
besöksförbud. 
Förvaltningen undersöker hur man ska kunna skapa mötesplats för boende och 
besökare nu när den kalla årstiden kommer. 
Men allt har i övrigt fungerat bra. 

Tillsammans mot ensamheten. 
De olika SPF-föreningarna berättar om vad som är på G. 
Båstad/Bjäre har haft förmånen att kunna hålla till i trädgården på Bjärupsgården 
med uteträffar ett par gånger i veckan. Fortsatt med mobil- och iPad-hjälp utomhus. 
Boule, stavgång, musikträffar, bio mm. 
Föreningen har också startat upp verksamhet i Västra Karup och Torekov 
tillsammans med Röda Korset och kyrkan. 

Södra Bjäre har haft uteträffar med musik utomhus, grillning, promenader på olika 
nivåer. Föreningen kommer att starta datakurs. Månadsmöten mm kommer att 
hållas på Restaurang Ellis som är mycket behjälpliga. Föreningen kommer också 
att anordna bussresa till Kullahalvön. 

Östra Karup har haft lite träffar i "Backen" samt i ett av kyrkan uppsatt tält. Detta tas 
ner i slutet av september, sedan är föreningen husvill, då Församlingshemmet är 
stängt för allt. 
Dock har Östra Karups SPF haft en liten resa till Kattvik och en för att spela minigolf 
och ha kaffesamkväm. 

Kommunen har också fått ett bidrag på ca 1,3 miljoner från Socialstyrelsen och 
Vård och omsorg har bestämt att satsa på att ge extra resurs till de med kognitiv 
svikt. 

Det stora problemet för Båstad/Bjäre och Östra Karups SPF är lokalfrågan. 
Församlingsgårdarna som tidigare använts är stängda. Båstad har förlagt en del 
aktiviteter till BioScala, men antalet där är maximerat till 25 personer. Lars Elofson 
tar på sig att kontakta prästen i aktuell församling föratt försöka finna en lösning 
på lokalfrågan. 
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Vi ställer frågan till Ulf Jiewertz angående Vången, den mötesplats som tidigare 
fanns där är nerlagd. Vem använder den lokalen som kommunen betalar för fram till 
31december2020? Hade det varit en möjlighet för Båstads SPF att få nyttja denna 
i dag. Vår stora upptagning av ensamma personer bor ju precis här. Lars Elofson 
får i uppdrag att prata med Christin Johansson och Johan Olsson Swanstein om 
detta. 

5. Skånetrafiken 
Med nya busstidtabellens införande så kommer bussen till stationen 3 minuter 
innan tågets avgång. Det kan ju ingen människa klara av. Lars Elofson informerades 
av Tillgänglighetsrådets ordförande Birgitte Dahlin. 
KS au kommer inom några dagar att träffa Skånetrafiken och då bör detta belysas. 
Vi avvaktar detta mötesresultat, annars skriver Lars Elofson och Birgitte Dahlin 
angående detta. 
Lena Nilsson uppmärksammar oss på att man inte kan åka buss om man inte har en 
modern telefon. Går inte att betala med bankkort, då dörren till chauffören är 
stängd. För att köpa busskort måste personen åka till Ängelholms city för inköp. 
Vi önskar att man till exempel på ICA Båstad och ICA Förslöv skulle kunna ordna 
detta. Lars Elofson tar kontakt med Johan Olsson Swanstein att ta upp detta vid 
KS au:s möte med Skånetrafiken. Gratis pensionärskort hade varit det bästa. 

6. Gula villan 
Lars Elofson och Christer Nordin har gjort en skrivelse till Kommunstyrelsen 
angående den gula villa som tidigare har inhyst Försäkringskassan och sedan 
socialförvaltningen. Husets utmärkta läge skulle kunna utnyttjas till någon form 
av pensionärs boende alternativt verksamhetslokaler för pensionärer. Den bör i 
vilket fall som helst inte stå tom, vilket den gjort i fem år. 
Ulf Jiewertz vill att skrivelsen även skickas till vård- och omsorgsnämnden. 
Skrivelsen godkändes. 

7. Övriga frågor och laget runt 
Pressträff har hållits och artiklar har varit införda i HD och BjäreNU. 
Laget runt: Lillemor Johnsson tycker att SPF-föreningarna i kommunen är 
fantastiska hur de har lyckats att hålla igång så mycket i dessa tider. Många 
andra föreningar har totalt stoppat all verksamhet. 
Trafikfrågor: Vi har inte fått svar från gatu- och trafikingenjören på de synpunkter 
vi hade angående Hamngatan m f1 platser. 
Nya problem som dykt upp: Bussar, bilar, godstrafik, gående och cyklister runt stora 
parkeringen vid Akademi Båstad och ICA. Kanske skulle en enkelriktning hjälpa? 
Problem vid Willys med övergångsstället. 
Stellan Andersson tittar på dessa problem. 
Önskemål: att det skulle finnas belysning längs hela cykelleden på gamla banvallen. 

8. Nästa möte 
Tors. 29 oktober i Sessionssalen och därefter OBS: fre. 4 december i Sessionssalen. 

~o~ ~~s~ c.~a?~L-
Ordföra Cle Sekreterare Justerare 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr KS 000696/2020-700 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 
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5 av9 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd 
med vård- och omsorgsnämnden. Grunden för beslutet var dels att motverka 
risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring ökade vårdbehov hos 
Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en 
eventuell spridning av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell 
smittspridning skulle påverka personalförsörjning och kommunens 
medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-09-22. 

Förvaltningens förslag Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst 
vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-22 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000696/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Krisledningsnämnden 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst vid 
tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Aktuellt 
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Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka hemtjänst vid tillfällig 
vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd med Vård och omsorgsnämnden. 
Grunden för beslutet var dels att motverka risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring 
ökade vårdbehov hos Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en eventuell spridning 
av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell smittspridning skulle påverka per
sonalförsörjning och kommunens medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Sommaren i Båstads kommun innebär normalt hög belastning inom hemtjänsten, tillfälliga 
vistelser bidrar normalt till ca 10 procentig ökning av hemtjänsttagare. Bedömningen inför 
sommaren var att det krävdes en rad åtgärder för att skapa en god och säker vård och omsorg. 
Utöver beslut om tillfälliga vistelser arbetades strategiskt med personalförsörjning/bemanning 
och information i relation till allmänhet och riskgrupper. 

Båstads kommun har nogsamt följt utvecklingen och arbetat målmedvetet för att upprätthålla, 
utveckla och säkra rutiner i takt med att kunskapsläget förbättrats. En särskild organisation 
har skapats för att hantera skyddsutrustning. Läget rörande covid-19 bedöms idag mer 
stabiliserat. Även om det föreligger en samhällsspridning är de konstaterade fallen i 
Båstads kommun och vårt närområde f n inte ökande. 

Bemanningssituationen inom Hemvården är idag stabil och ordinarie medarbetare är åter från 
semestrar. Organisationen har idag väl inarbetade rutiner för att motverka smitta och smitt
spridning. De förhållanden som rådde när beslutet fattades är inte längre rådande. Beslutet bör 
därmed upphöra. 

Om förhållandena förändras till följd av förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndig
het eller smittskydd eller om det sker en ökning i smittspridning inom vårt geografiska område 
har Krisledningsnämnden möjlighet att på nytt fatta beslut om begränsningar i möjlighet att 
erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. 

Krisledningen följer nogsamt händelseutvecklingen och kan vidta de åtgärder som kan krävas 
för att hindra smitta och smittspridning. 

Samråd inför detta beslut har skett med vård- och omsorgsnämndens presidium. 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2020-09-01 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, Tisdagen 1 Sept. Kl. 9.00- 10:00 

ORDINARIE 

Ulrika Thulin 

Ulf Jiewertz 

Alexander Kolind 

Peter Kovacs 

Boris Svensson 

Ingrid Jerlsten 

Angelie Fröjd 

Ingela Sylwander 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

Monica Glans 

Stefan Svensson 

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 

TJÄNSTEMÄN 
Fredrik Eklund 
Maria Pedersen 
Patrik Duren 
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Bjuv 

Båstad 

Helsingborg 

Höganäs 

Klippan 

Landskrona 

Svalöv 

Ängelholm 

Åstorp 

Örkelljunga 

Förbundschef 
Administrativ chef 
Ekonomi- och Lagerchef 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2020-09-01 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
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Peter Kovacs 

§ 1-10 
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Peter Kovacs 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammantrödesdatum 

Datum då anslaget publiceras 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 

Förvaringsplats för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

2020-09-01 
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2020-09-01 

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

§ 2 Upprop 

§ 3 Val av justerare 
Beslutas att utse Peter Kovacs att justera protokollet 

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs 
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Direktionen 

2020-09-01 

§ 5 Information Covid-19 och Medelpunktens åtgärder 
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Tidigare åtgärder och restriktioner som gällt under våren och sommaren ändrar vi nu en del på. Vi 

kommer öppna upp för aktiviteter ur ett brukarperspektiv. Givetvis kommer förskrivare i samarbete 

med Medelpunktens personal fortsätta göra individuella bedömningar om aktiviteten kan 

genomföras utifrån patientens hälsa. Vid våra aktiviteter med brukare så förhåller Medelpunktens 

personal sig till våra gällande hygienrutiner och inte minst den personliga skyddsutrustning som vi nu 

sett över ytterligare. Här finner vi vissa tillägg såsom visir och munskydd i de fall dessa ses som 

nödvändiga. Vi har alltid en varsamhet gällande avstånd och försiktighetstänk samt fortsatt kreativa 

lösningar för att upprätthålla alla dessa kriterier. Viktigt att vår egen persona l ska känna sig trygga 

men även förskrivare och inte minst brukare ska få en positiv upplevelse i att vi utför våra aktiviteter 

efter aktuella riktlinjer. 

Vi fortsätter vara återhållsamma med utbildningar och besök i lokalerna. De utbildningar som kan 

vänta kommer vi awakta med. I de fall vi ser att viss utbildning eller annan aktivitet är aktuell så har 

vi satt upp strikta riktlinjer för hur en sådan ska genomföras i Medelpunktens lokaler. 

• Reseförbud för samtliga anställda. 
• Ej nödvändiga utbildningar, konferenser och produktvisningar ställs in. 
• Inga fysiska möten med externa parter så långt det går, telefon- eller t.ex. Skypemöte 

föredras. 
• Vid utprovningar begränsa antalet deltagare. 
• Tekniker har extra dialog med förskrivare innan besök på boende/privatbostad för att 

säkerställa att ingen smitta förekommer 
• Besökare får endast nyttja toaletter markerade med besökare. Medarbetare får ej nyttja 

dessa. 
• Reception -ytor desinficeras varje dag 
• Tydlig information till anställda om vad som gäller vid minsta tecken på 

förkylningssymtom. 
• Anställda som varit på resa eller haft kontakt med trolig Coronasmlttad person sätts i 

karantän. 
• Alla anställda ska ha kunskap om våra hygienrutiner. 
• Alla anställda ska genomföra ene-utbildning om Covid-19. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 6 Ekonomisk rapport per 2020-07-31 

Resultatrapport: Belopp i tkr 

Intäkter 

Kostnader, inkl. finansiella 

Resultat, efter fin. intäkter och 
kostnader 

Balansrapport: Belopp i tkr 

Tillgångar 
Skulder och eget kapital 
Skulder 
Eget kapital 

Resultatrapport 

Ackumulerat Årsbudget 

46 719 78 561 

-46 423 -78 056 

296 505 

Ingående Ack 
2020 förändring 

67 557 -2 019 
51901 -2 315 
15 656 296 

Utfall i% av 
årsbudget 

59,5% 

59,5% 

58,6% 

Utgående 
2020-07-31 

65 538 
49 586 
15 952 
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Efter 7 månader är de totala intäkterna 46 719 tkr (59,5% av årsbudget) varav 599 tkr är 
övriga intäkter. Intäkterna för perioden var budgeterade till 45 677 tkr. Avvikelser mot 
budget utgörs främst av Varuförsäljning (+1057 tkr mot budget), Hyror (-493 tkr mot 
budget), Viten (214 tkr vilket vi inte budgeterar för) samt Sjuklöneersättning som en följd av 
Covid-19 (+172 tkr). 
De totala kostnaderna är 46 423 tkr (59,5% av årsbudgeten), varav 7 790 tkr är avskrivningar på egna 
hjälpmedel (59,2% av årsbudgeten) och 296 tkr finansiella kostnader (49,7% av årsbudgeten). 

De största kostnadsgrupperna är Material & varor 18 332 tkr (60% av årsbudgeten), personal 12 522 
tkr (56,7% av årsbudgeten) samt Lokaler 2 639 tkr (60% av årsbudgeten). 

Det ackumulerade resultatet, efter 7 månader, är +296 tkr vilket ska jämföras med årsbudgeten +505 
tkr och det för perioden budgeterade resultatet om +421. 

Balansrapport 
De totala tillgångarna är i slutet av juli månad 65 538 tkr, fördelade på 43 906 tkr i 
anläggningstillgångar och 21632 tkr i omsättningstillgångar. Som jämförelse var värdet på de totala 
tillgångarna 67 557 tkr vid ingången av 2020. 
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Medelpunktens skulder uppgår till totalt 49 586 tkr, varav 30 000 tkr är långsiktiga skulder (Lån hos 
Helsingborgs stad). De kortfristiga skulderna, 19 586 tkr, utgörs till huvuddelen av leverantörsskulder 
(3 433 tkr) och utnyttjad checkkredit (9 915 tkr) . 

Soliditet 
Vid månadens slut är den aktuella soliditeten 24,3 % (kvoten mellan aktuellt eget kapital 15 952 tkr 
och totalt kapital 65 538 tkr) . 

Likviditet 
Vid juli månads slut är Medelpunktens likviditet 101%, räknat som kvoten mellan kortfristiga 
fordringar (9 776tkr) och kortfristiga skulde r (9 671 tkr, exkl checkkredit) . 

Lånebild 
Medelpunktens belåning hos Helsingborgs Stad är fördelad på ett långfrist igt lån om 30 000 tkr samt 
en checkkredit om 10 000 tkr. Det långfristiga lånet är ett amorteringsfritt fasträntelån med en ränta 
om 1,1 % för hela låneperioden som sträcker sig till mars 2023. 
Checkkrediten följer en basränta kopplad till Stibor + 1,2 % i räntemarginal. 

Det bokförda egna kapitalet är vid månadsslutet 15 656 tkr. Inklusive årets ackumulerade 
överskott på 296 tkr blir det aktuella egna kapitalet 15 952 tkr. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 7 Flytt av betalningsflöden 

Medelpunkten har idag en checkkredit om 10 mkr hos Nordea genom ett koncernvalutakonto i 

Helsingborg Stad. Krediten är till fullo utnyttjad. I takt med att Medelpunktens likviditet har stärkts 

har detta upplägg blivit relativt kostsamt eftersom det inte gått att dra nytta av tillgodohavandet på 

transaktionskontot i Swedbank för att reducera räntekostnaden. Nordea har kontaktat oss och 

föreslagit att vi istället flyttar över våra betalningsflöden till koncernvalutakontot och vi har även 

kontaktats av Helsingborg Stad som uttryckt önskemål om att ändra upplägget eftersom det är 

administrativt tungt för dem. 

Medelpunkten har även undersökt möjligheten att ta upp den aktuella checkkrediten i Swedbank. 

Dessa erbjuder en lägre ränta än Helsingborgs Stad men är i gengäld genom lag bundna att ta ut en 

kreditavgift på hela krediten. 

Med tanke på att vi sett en stadig utveckling av behållning på vårt transaktions konto under en 

relativt lång tid är det rimligt att antaga att den genomsnittliga behållningen på kontot kommer att 

fortsätta att öka och att nyttjandegraden av checkkrediten därmed också kommer att sjunka. 
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Således blir kostnadsbesparingen högre vid en flytt av transaktionskontot till vårt 

koncernvalutakonto hos Nordea genom Helsingborgs Stad än vad den blivit vid en flytt av krediten till 

Swedbank. Se uppställning över kostnadsjämförelser nedan. 

Kredit: 

Ränta ( 2020-06-10) 

Kreditavgift: 

Be rä knad nyttjandegrad : 

Räntekostnad/år: 

Totalkostnad/år: 
Besparing/år: 

Ränta ( 2020-06-10) 

Kreditavgift( % av total t kredi tbe lopp): 

Beräknad nyttjandegrad : 

Räntekostnad/år: 

Totalkostnad/år: 

Besparing/år: 

Direktionen beslutade 

10000000 

Hbg Stad Nordea Swedbank 

1,19% 1,19% 0,98% 

0 0 25 000 

100% 54% 54% 

118 800 64 436 53 155 

118 800 64 436 78 155 
0 -54 364 -40 645 

Hbg Stad Nordea Swedbank 

1,19% 1,19% 0,98% 

0 0 25 000 

100% 26% 26% 

118 800 30 491 25152 

118800 30491 50152 

0 -88 309 -68 648 

-i 

Scenario 1 - nyttjandegrad 

i nivå med hittills i år. 

I s"""'fo 1 - mio<knd nyttjnnd•g<nd 
i som mo takt som 2019-2020 

(prognos) 

att godkänna en flytt av betalningsflöde/transaktionskonto till koncernvalutakontot hos Helsingborgs 
Stad i Nordea 
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Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

Datum 

20200531 
20200630 

Ärende 

Ferieanställningar till säng och rekond 

Avtal Sesab, utökning av befintligt städavtal 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 10 Mötet avslutas 

FC 
· FC 
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Datum: 2020-10-09 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 2020-08-01 - 2020-08-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 


