
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	23	november	2020.	

Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	OBS:	Digitalt	via	Zoom	från	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	

a).	Uppdaterad	information	om	coronapandemin	(covid‐19)	
b).	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	‐	Bilaga	
c).	Information	om	nuläge	avseende	verkställighet	av		
						vård‐	och	omsorgsboende	samt	externa	placeringar	‐	Bilaga	
d).	MAS	och	SAS	informerar	

	

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐oktober	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. Revidering	av	Vägledningsdokument	avseende bistånds‐
handläggning	enligt	socialtjänstlagen	inom	Vård	och	omsorg	

Lena	Täringskog	 VN

7. Översyn	av	hemvårds‐ och	boendepeng	2020 Åsa	Meltzer	 VN

8. Nämndsplan	med	budget	2021	för	vård‐ och	omsorgsnämnden Christin	Johansson/
Sari	Bengtsson	

VN

9. Förslag	till	nya	avgifter	2021	inom	Vård	och	omsorg	enligt	
Socialtjänstlagen	(2001:453)	kap	8	§	5	

Lena	Täringskog	 KF

10. Ej	verkställda	beslut	till	IVO,	kvartal	3	2020 Lena	Täringskog	 VN

11. Båstads	kommuns	remissvar	avseende	betänkandet	"Översyn	av	
insatser	enligt	LSS	och	assistansutredningen"	(SOU	2018:88)	
(Bilagan	finns	i	bokform)	

Åsa	Teveldal/	
Lena	Täringskog	

VN

12. Rapport	utifrån	Lumells	genomlysning	av	vård‐ och	
omsorgsverksamheten	i	Båstads	kommun	

Ingrid	Pettersson	 VN

13. Remissvar	‐	Förslag	på	förändring	av	den	politiska	organisationen Christin	Johansson VN

14. Beslutslogg	 	

15. Delgivningar	 	

16. Anmälda	delegationsbeslut	 	
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		Båstad	den	16	november	2020	
	
	
	
Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-11-13 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 
 
2. Iréne Ebbesson utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum tisdagen den 24 november 2020 kl. 16.00 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: 2020-11-13 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: 2020-11-16 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). Uppdaterad information om coronapandemin (covid-19). 
 
b). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende – Bilaga. 
 
c). Information om nuläge avseende verkställighet av vård- och omsorgsboende  
samt externa placeringar – Bilaga. 
 
d). 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

Målet motsvarar en förbättring om 10 % mot samma period året innan. 
     = mål uppnått.        = upp till 3 % sämre än målet.        = sämre än 3 % under målet.

120 700 94%Hemvårdstimmar

+1,21%
6,8%

1,0%
-0,26%
1,1%

6,1%

Totalt

Verksamhet:

Totalt vård- och omsorg

Sjukfrånvaro 8,0%

Övertid 0,9%

Trenden gäller mot samma tidsperiod föregående år. Pilarna anger mer, mindre eller inom 0,2 %.
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2020-11-13  

 
 

Information om nuläge avseende verkställighet av vård- och  
omsorgsboende samt externa placeringar 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden har efterfrågat kontinuerlig information kring antalet  
personer som väntar på plats i vård- och omsorgsboende.  
 
 

Boende med somatisk inriktning 
I dagsläget finns 1 lediga plats vid Åsliden, vilket innebär att alla aktuella personer med 
beslut kan erbjudas plats.  
 
 
Boende med inriktning kognitiv svikt 
I dagsläget väntar 13 kommuninvånare och 2 personer från annan kommun på boende 
med demensinriktning.  
 
 
Externa placeringar 
LSS – 1 ärende, boende och dagverksamhet 
SOL – socialpsykiatri: 4 ärenden 
SOL – äldrepsykiatri: 3 ärenden 
SOL – dagvård kognitiv svikt: 1 ärende 
 
Internatboende vid anpassad skolgång: 3 ärenden 
 
 
 
Lena Täringskog 
Avdelningschef 
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Datum: 2020-11-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 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 – oktober 2020

Vård- och omsorgsnämnden

2020-11-23



Ekonomisk månadsrapport

 Januari - oktober 2020

Vård- och omsorgsnämnden

 Januari - oktober 2020 Helår 2020 Förändring Föregående

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

HEMVÅRD -46 069 -46 741 672 -56 390 -55 950 440 -400 840

 - varav hemvårdspeng -42 787 -46 992 4 205 -56 390 -51 640 4 750 -500 5 250

 - varav utförare hemvård -3 282 250 -3 532 0 -4 310 -4 310 100 -4 410

SÄRSKILT BOENDE -62 340 -53 192 -9 147 -64 667 -76 657 -11 990 -200 -11 790

 - varav boendepeng -50 448 -53 737 3 289 -64 667 -61 387 3 280 200 3 080

 - varav köpta korttidsplatser -6 088 0 -6 088 0 -6 900 -6 900 -400 -6 500

 - varav utförare boende -5 804 545 -6 349 0 -8 370 -8 370 0 -8 370

RAM -117 894 -111 778 -6 115 -135 248 -143 898 -8 650 100 -8 750

 - varav centralt -6 414 -5 340 -1 074 -6 421 -8 811 -2 390 -500 -1 890

 - varav myndighetsenhet -12 051 -12 843 792 -15 428 -14 528 900 1 100 -200

 - varav externa placeringar SoL -5 300 -2 333 -2 967 -2 800 -6 500 -3 700 -335 -3 365

 - varav stöd och omsorg -35 023 -32 726 -2 297 -39 628 -41 928 -2 300 -800 -1 500

 - varav hälso- och sjukvård -32 802 -32 015 -786 -38 745 -39 995 -1 250 585 -1 835

 - varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -26 304 -26 521 218 -32 226 -32 136 90 50 40

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -226 304 -211 712 -14 590 -256 305 -276 505 -20 200 -500 -19 700



• Ytterligare -0,5 mkr skyddsmaterial

• Total prognosavvikelse -20,2 mkr

– varav Coronarelaterat -9,2 mkr

– Prognos exklusive Covid-19 -11,0 mkr

Prognos oktober



KOMMENTAR TILL RESULTATRAPPORT VN 2020 JANUARI-OKTOBER 
 
VÅRD OCH OMSORG (-20,2 mkr) 
  
HEMVÅRD (+0,4 mkr) 
  
Hemvårdspeng (+4,8 mkr) 
Antalet utförda hemvårdstimmar har vänt sedan sommaren och ligger i oktober på ett högre utfall 
än budgeterad nivå, vilket gör att förväntat överskott hos beställaren har justerat ner med -0,5 
mkr. 
  
Utförare inom hemvård (-4,3 mkr) 
Prognosen hos utförare av hemvård har förbättrats med 0,1 mkr i och med att antalet utförda 
hemvårdstimmar har ökat successivt sedan sommaren. Kostnaderna har dock inte kunnat dra ner 
i motsvarande utsträckning som beräknat.  
  
SÄRSKILT BOENDE (-12,0 mkr) 
  
Boendepeng (+3,3 mkr) 
Prognosen har förbättrats med 0,2 mkr till följd av fler tomma lägenheter än beräknat under 
hösten, delvis till följd av Coronapandemin. Att korttidsavdelningen endast belägger med 
enkelrum ger ett överskott om 2,8 mkr då budgeten är beräknad på fler platser. 
  
Kostnad för köpta korttidsplatser (-6,9 mkr) 
Antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat reduceras som planerat, vilket ger en 
prognosförsämring om -0,4 mkr.  
  
Utförare inom särskilt boende (-8,4 mkr) 
Prognosen oförändrad. Coronapandemin har genererat merkostnader kring bemanningen i 
samband med sjukfrånvaro eller extra bemanning vid smitta eller befarad smitta, vilka har 
återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnandet av Haga Park och stängningen av Ängagården genererar 
merkostnader under året vilka inte är budgeterade. Korttidsavdelningen har under våren till 
största del bedrivit verksamheten i enkelrum för att minska risken för smittspridning.  
 
RAM (-8,7 mkr) 
  
Centralt (-2,4 mkr) 
Verksamheten är i en ansträngd situation till följd av Coronapandemin. Behovet av att köpa in 
skyddsmaterial har ökat vilket försämrar prognosen med -0,5 mkr. Totalt sett beräknas kostnader 
för att köpa in skyddsmaterial uppgå till en kostnad om -4,7 mkr.  
 
Myndighet (+0,9 mkr) 
Prognosen för personlig assistans i extern regi och Försäkringskassans 20 första timmar har 
förbättrats till följd av översyn i något ärende samt att ett ärende varit budgeterat som att 
kommunen ska bära full kostnad men ärendet har godkänts av Försäkringskassan. Ett ärende 
övergår till intern regi och innebär en kostnad för stöd och omsorg. 
  
Köpta externa placeringar SoL (-3,7 mkr) 
Prognosen har försämrats med 0,3 mkr till följd av någon fördyring i dygnspris samt någon 
tillkommen placering inom dagvård.  
  
Stöd och omsorg (-2,3 mkr) 
En prognosförsämring på -0,8 mkr har gjorts till följd av en felaktig uppbokning av intäkter i 
bokslutet för 2019 som får negativ resultateffekt på -0,5 mkr under 2020. Detta är nu helt utrett 



och kommer inte att ha någon resultateffekt kommande år. Utöver detta övergår ett personligt 
assistans-ärende till kommunens regi den 1 december som påverkar resultatet med -0,2 mkr, 
vilket blir en prognosförbättring på myndighetsenheten. 
  
HSL (-1,3 mkr) 
Total prognosförbättring för HSL är +0,6 mkr. Enheten för hälso- och sjukvård har förbättrat sin 
prognos med +0,5 mkr till följd av aktivt arbete med bemanningen, men också att hela budgeten 
för förbrukningsmaterial kopplat till uppstart av Haga Park inte kommer att utnyttjas, liksom att 
äldre bilar inte har hunnit bytas ut i planerad takt vilket ger ett överskott. Enheten för 
rehabilitering har förbättrat prognosen med +0,2 mkr till följd av uppkommen vakans som inte 
kommer att besättas under året.  
 



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar per månad 



Utökad uppföljning nyckeltal –
hemvårdstimmar ackumulerat



Utökad uppföljning nyckeltal –
Trend antal hemvårdstimmar
(Exklusive dubbelbemanning)



Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser per månad



Utökad uppföljning nyckeltal –
köpta korttidsplatser ackumulerat
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Datum: 2020-11-12 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:  
 

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

 Digital strategi – viktigt för en effektiv organisation och för att kunna möta de kom-
mande demografiska utmaningarna 

 

 

 

Christin Johansson, Vård och omsorg  

Vård- och omsorgschef 
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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 är hanterad genom att inte återbesätta 
annan tjänst vid uppkommen vakans

Minskat köp av 
korttidsvård

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

I samband med översyn av boendepeng kommer ett förslag att arbetas fram som innebär 
möjlighet att köpa fem korttidsplatser internt genom dubbelbeläggning eller externt genom 
köp av plats under 2021. Så länge Coronapandemin fortsätter kommer dubbelbeläggning 
ej att ske på kommunens egen korttid

Uppsägning 
Citadellet Redan vidtagit -390 KLAR Lokalen övertogs 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 Ärendet föredras på VN den 23 november

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 -2 646 -13 600
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Datum: 2020-11-13 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000191/2019-900 

 
 

Revidering av Vägledningsdokument avseende biståndshandläggning enligt 
socialtjänstlagen inom Vård och omsorg 
 
Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat vägledningsdokument enligt förslag.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård och omsorgsnämndens givna upp-
drag. Med anledning av det rådande budgetläget så fanns ett särskilt uppdrag att föreslå för-
ändringar som medför vissa begränsningar för den enskilde men trots detta uppfyller en skälig 
levnadsnivå. Revideringen har föregåtts av en gedigen omvärldsbevakning samt granskning av 
relevanta, prejudicerande samt aktuella kammarrättsdomar. 
 
Bakgrund 
 
Vägledningsdokument arbetades fram 2016 och reviderades första gången 2017. Vid genom-
lysningen av verksamheten 2017 framkom behov av ytterligare revidering samt behov av pro-
cesskartläggning. Processkartläggningen visade att vägledningsdokumentet inte ger någon 
styrning avseende frekvens av insats, vilket hänvisas till verkställigheten att avgöra. 
 
2019 års revidering innehöll därför en tydligare styrning kopplat till skälig levnadsnivå, vilket 
ytterligare har förstärkts i den aktuella revideringen. Huvudsyftet  med dokumentet är att vara 
ett verktyg för biståndshandläggarna samt att bidra till en likvärdig bedömning av behov. 
 

Ekonomi 
Revideringen innebär att vissa insatser har reglerats i omfattning, för att möta den ekonomiska 
situationen samt en tydligare hänvisning till skäliga levnadsvillkor. Detta gäller tex. följande: 
 

 Avlösarservice – från 20 timmar till 16 timmar per månad 
 Vård i livets slut – behov av vak bedöms enbart utifrån ett hälso- och sjukvårdsper-

spektiv  
 Ledsagning beviljas inte till sjukvårdsinrättningar, men liksom tidigare till aktiviteter 
 Social samvaro tas bort en egen insats och blir en del av promenad, ledsagning eller 

kontaktperson 
 Rätten att tacka nej till en boendeplats tas bort, intentionen är att erbjuda det boende 

som önskas så långt det är möjligt. Rätten att byta boende kvarstår.  
 Möjlighet att beställa 2 matlådor om dagen, om det finns läkarintyg som styrker beho-

vet.  
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En likvärdig vård och omsorg oberoende var man bor, är ett tydligt nationellt mål för såväl 
kommunal omsorg som regional sluten- samt öppenvård. 
 
Biståndshandläggare, avdelningschefer, enhetschefer samt vård och omsorgschef, har varit 
delaktiga genom inläsning och förslag. 
 
 
Lena Täringskog 
Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 
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Äldreomsorgens värdegrund  
 
”Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. 
 

Syftet med vägledningen 
 
Syftet med vägledningen är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att 
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på likvärdigt sätt 
oavsett handläggare. 
Vägledningen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis samt 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 
 
Vägledningen gäller aldrig utan undantag, en helhetsbedömning av den enskildes totala 
situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 
 
Till vård- och omsorgsverksamhetens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den 
enskilde att ta emot hjälp eller en insats.  
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov behöver 
hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 
 
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet ska inriktas på att den 
enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. 
  

Prioritering av utredningar och verkställande av insats 
 
Enligt Förvaltningslagen är alla myndigheter skyldiga att utreda ärenden så skyndsamt som 
möjligt. Myndighetsenheten har som målsättning att utredning om särskilt boende ska vara 
klar inom 2 månader och hemtjänst inom 2 veckor. Utredning kan inte alltid inledas 
omedelbart för samtliga inkomna ansökningar. Detsamma gäller verkställande av insatser, 
varför prioritering av ärenden måste ske. Orosanmälan omhändertas dock inom 24 timmar 
och en förhandsbedömning görs av behovet. 
Handläggningstiden kan påverkas av om intyg från annan aktör behöver inhämtas. Om 
handläggningstiden försenas ska handläggaren meddela den sökande samt ange skälet till 
förseningen.  
 
Det är också viktigt att handläggningen vid en myndighet inte medför onödiga kostnader för 
såväl den enskilde som för kommunen. 
Beslutade insatser ska inledas snarast efter beslut, med hänvisning till prioritering enligt 
verkställighetsförteckning. 
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Ansvarsfördelning 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstad skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov 
samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 
 
Biståndshandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser, utformar mål för insatsen och lämnar 
sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet.  
Vård- och omsorgsnämndens utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar 
för att planera, genomföra och följa upp de bedömda behov och mål som finns angivna i 
uppdraget. 
 
 Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om VAD som ska utföras. 
 Utförare ansvarar för HUR utförandet ska ske 

 
Skälig levnadsnivå 
 

Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig 
levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den 
beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon obegränsad frihet att välja tjänster 
oberoende av kostnad. Vad som är skälig levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov. Vad som 
kan anses innefattas i begreppet skälig levnadsnivå definieras fortlöpande i prejudicerande 
domar. 

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga, måste en sammanvägning göras av olika 
omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för den 
önskade insatsen i förhållande till andra insatser samt den enskildes önskemål.  
 
Ansökan om bistånd för insatser i ordinärt boende avslås och utökade insatser nekas  i 
ärenden där behovet är omfattande, en skälig livsnivå inte kan tillförsäkras och kostnaderna 
för de sammantagna insatserna för kvarboende i ordinärt boende väsentligen överskrider den 
för särskilt boende/korttidsplats. 
 

Informationsskyldighet 
 
Biståndshandläggarna ska i samband med handläggningen informera om verkställighetens 
krav på tex städmaterial/produkter, behov av eventuell ommöblering vid förändrat 
vårdbehov. Informationen gäller även övriga relevanta samhällstjänster såsom träffpunkter, 
föreningsliv, anhörigstöd, frivilligorganisationer, hushållsnära tjänster samt fixartjänst. 
Informationsskyldigheten omfattar även personer som inte är motiverade att ta emot stöd. 
 

Tidsbegränsning, omprövning samt uppföljning av beslut 
 
Enligt handläggning och dokumentation inom socialtjänsten anses det vara lämpligt att 
tidsbegränsa besluten om behovet av insatserna antas kunna förändras över tid. Däremot 
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anses det mindre lämpligt att tidsbegränsa andra former av insatser exempelvis beslut om 
särskilt boende. 

 Biståndsbeslut, förutom dem som avser särskilt boende. Övriga beslut tidsbegränsas 
regelmässigt. 

 Biståndsbesluten ska följas upp i god tid innan de upphör att gälla. 
 I samband med beslut om särskilt boende avslutas insatserna dagverksamhet samt 

kontaktperson. Inför en avslutning upprättas en plan för hur kontaktpersonens insats 
ska fasas ut. 

 
Gynnande beslut både tidsbegränsade och tillsvidarebeslut, kan som regel inte ändras eller 
återkallas. Från denna huvudregel gäller vissa undantag: 
 

 Säkerhetsskäl – vid fara för den enskildes liv och hälsa, allvarliga arbetsmiljöproblem 
vid verkställighet såsom hot, våld eller att vård- och omsorgstagaren eller anhörig 
omöjliggör att arbetet utförs på ett belastningsergonomiskt rimligt sätt. 
 

 Vilseledande uppgifter – om beslutet tillkommit som en direkt följd av oriktiga 
uppgifter från den sökande eller företrädare. 

 
 Återkallelseförbehåll/omprövningsklausul finns med i beslutet. Det är dock av 

avgörande betydelse hur förbehållet formuleras, se nedan. 
 

 Vid väsentligt ändrade förutsättningar – kan det finnas starka skäl att ändra ett beslut. 
Om behovet väsentligt förändras anses sådana starka skäl föreligga. Det är bara sådana 
förhållanden som beaktas vid det ursprungliga beslutet som kan föranleda beslutet. 

 
 

Kommunens ansvar för invånare  

Bosättningskommunen 
 

Med bosättningskommun i 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen (Sol) menas där personen är 
stadigvarande bosatt eller annan kommun som den enskilde har starkast anknytning till  
kommunen.  
Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser för enskilda, oavsett 
om hen vistas i annan kommun tillfälligt eller under en längre tid. Det kan till exempel vara 
om man vistas i sin sommarstuga under olika perioder under året. 
 
Vistelsekommunen 
 
Personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under kortare tid i en annan kommun 
till exempel vid en semestervistelse. 
Vistelsekommunen har på begäran av bosättningskommunen att bistå med utredning i vissa 
fall. Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för verkställighet enligt 
socialtjänstlagen enligt den ersättningsnivån som bosättningskommunen tillämpar och anger. 
För anvisning kring process och tillämpning av rutiner se process och tillhörande rutiner. 
 
Båstad kommun bistår inte med prövning av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för personer som vistas i kommunen under olika perioder av året.  
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Ansökan om bistånd inför flytt till annan kommun 

En person som önskar flytta till annan kommun och till följd av ålderdom, funktionsnedsättning 
eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan 
bosätta sig där utan att inflyttningskommunen bistår med behövliga insatser, får hos den 
kommunen enligt 2 kap. 8 § socialtjänstlagen, ansöka om sådana insatser. 

En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i kommunen. Det förhållandet 
att den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen, får inte beaktas vid bedömning av 
ansökan. På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå med den 
utredning som kan behövas för bedömning av ansökan. En prövning ska först göras om 
personen tillhör dem med rätt att söka bistånd i annan kommun. Om så är fallet görs sen 
sedvanlig biståndsbedömning i enlighet med inflyttningskommunens riktlinjer. Om den 
enskilde inte uppfyller kriterierna görs ett avslag där motiveringen framgår.  

 

Asylsökande 

Enligt lagen av mottagande av asylsökande, har asylsökande inte rätt till insatser enligt 
socialtjänstlagen § 1. Personer som omfattas av denna lag hänvisas till den anläggning där 
personen är inskriven. 

 

Kommunens ansvar för EU/EES medborgare 

Rätt till fri rörlighet inom unionen samt rätten till likabehandling är två grundläggande 
rättigheter i EU-rätten. Det så kallade rörlighetsdirektivet innehåller bestämmelser om rätten 
till inresa och vistelse i andra medlemsstater för samtliga EU-medborgare. 

Rätten till likabehandling innebär att EU/EES medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i 
Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner precis som svenska medborgare. 
Rätten till likabehandling vid ansökan om bistånd är inte lika långtgående för alla EU/EES 
medborgare. 

För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES medborgare eller 
familjemedlem som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige, har rätt till bistånd på samma villkor 
som svenska medborgare. 

 

Nordiska medborgare 

I den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster, finns bestämmelser som 
påverkar de nordiska ländernas lagstiftning. 

Medborgare i ett nordiskt land som lagligen vistas  tillfälligt eller är lagligen bosatt i ett annat 
nordiskt land, ska likställas med landets egna medborgare när landet tillämpar lagar som 
omfattas av konventionen. 

Likställighet gäller för allt socialt bistånd och tjänster. 

 

Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands 

När en person som ansöker om bistånd vistas utom landets gränser utan att vara bosatt utanför 
landets gränser, har högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det inte betyder att 
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hemkommunerna är fria från ansvar (RÅ 1987 ref 174). 

Akut nödsituation 

Personer som inte bedöms ha en hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har bara rätt till 
bistånd för en akut vårdsituation som inte går att avhjälpa på annat sätt. Vad som är nödvändig 
hjälp för att avhjälpa den akuta nödsituationen bedöms i varje enskilt fall. 
 
Anhörigs ansvar 
 
Makepar/partnerskap 
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 4 § står att 
makar ska fördela sysslor mellan sig (Äktenskapsbalk 1987:230). 
 
Ett makepar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene av ett makepar har nedsatt förmåga. Detta 
innebär att om ett makepar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska båda beviljas insatser 
efter två separata utredningar.  
 
Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. Detta innefattar 
bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien samt toalettbesök. 
 
Sambor- 
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker att "när det i 
en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under 
äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt 
första stycket", det vill säga "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 
parförhållande och har gemensamt hushåll". 
 
I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, hänvisas parterna att 
omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också medföra att parterna får göra olika 
saker för att tillgodose hushållssysslorna i det gemensamma hemmet. 
 
Gemensamt hushåll 
 
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp (inom 
familjen). Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad man 
normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om det handlar 
om makar, partnerskap eller sambor eller när det finns hemmavarande barn över 18 år. Några 
särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning förekommer normalt inte. 
 
I biståndsbedömningen ska handläggaren beakta om det finns hushållsgemenskap. Detta 
begrepp reglerar närstående makar/sambos ömsesidiga skyldighet att bidra till familjens 
underhåll. Med hushållsgemenskap menas att två eller flera personer stadigvarande bor i 
samma bostad 
 
Till familjens underhåll räknas vad som krävs för den gemensamma hushållningen. Den 
gemensamma hushållningen innefattar de sysslor som normalt utförs i ett hem såsom städning, 
matlagning, tvätt, inköp m.m. Däremot anses inte mera omfattande omvårdnadsinsatser ligga 
inom vad man normalt bistår varandra med inom en familj. I ett hem där ena maken på grund 
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av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan utföra vissa sysslor får det ankomma på den 
andra maken att utföra dem. 

 
Bistånd i ordinärt boende 

 
Hemtjänst 
 
Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i ordinärt boende och 
innefattar även sociala insatser och matdistribution. Utgångspunkten ska alltid vara den 
enskildes integritet och självbestämmande. 
 
 Personlig omvårdnad - syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde för att tillgodose 

dennes grundläggande behov. De handlar om praktiska insatser som t ex förflyttning eller 

personlig hygien såväl som psykologiska och sociala insatser. 

 Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och matdistribution. 

 
Hemtjänst kan utföras under dygnets alla timmar i form av punktinsatser, som kan vara täta 
och återkommande. Det är i regel inte möjligt att bevilja hemtjänst dygnet runt, i 
extremsituationer kan detta behov uppstå som en extraordinär insats. Denna insats följs 
dagligen upp i väntan på en mer lämplig insats. 
När behovet av hemtjänst samt digitala lösningar, växelvård, dagvård samt övriga insatser 
överstiger 100 timmar per månad, bör en dialog och ett motivationsarbete inledas med den 
enskilde och anhöriga att ansöka om särskilt boende. 
 
Behov av hemtjänst föreligger om den enskilde: 

 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och behovet ej kan 
tillgodoses på annat sätt 

Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde:  

 Själv kan utföra insats  

 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne  

 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser  

 Har rätt till insats genom annan huvudman  

 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett 

Vård i livets slutsked 

Vid vård i livets slut, där det finns en medicinsk bedömning enligt hälso- och sjukvårdslagen att det finns 
ett behov av extra stöd, kan omvårdnad beviljas i form av vak. Bedömning kan ske av den kommunala 
hemsjukvården samt av ASIH. 

Vak vid palliativ vård eller tillfällig oro enligt socialtjänstlagen beviljas inte. Om det finns ett utökat 
behov av insatser under en tidsperiod så erbjuds korttidsvård 
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Personlig omvårdnad 
 

Enligt Socialstyrelsens termbank avser personlig omvårdnad de insatser som behövs utöver 
service, för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Personlig omvårdnad kan 
innebära stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, 
egenvård eller andra insatser för att den enskilde ska känna sig trygg i det egna hemmet.  

Personlig hygien 

Den enskilde behöver stöd eller hjälp med personlig hygien. Insatsen avser daglig personlig 
hygien inklusive toalettbesök. I personlig hygien ingår hjälp med dusch samt hårvård, enklare 
nagelvård, insmörjning av mjukgörande kräm, rakning, munvård och hel avtvättning.  
Hjälp med dusch eller helavtvättning beviljas i regel en till tre gånger per vecka, kan utföras 
oftare vid särskilda behov, exempelvis vid inkontinens eller av medicinska skäl. I insatsen ingår 
upptorkning och iordningställande av badrum/hygien- utrymmen.  
I insatsen ingår vid behov även enklare avtorkning glasögon, hörapparat och personliga 
hjälpmedel såsom rollator, rullstol och vårdsäng. 

Det kan även handla om situationer där psykisk funktionsnedsättning eller kognitiv svikt 
försvagar den egna initiativförmågan.  

Gångträning, smörjning av kroppsdel, stödstrumpor, medicindelning beviljas inte enligt 
socialtjänstlagen, om inte egenvårdsintyg har utfärdats av legitimerad personal. I annat fall är 
det hälso- och sjukvårdslagen som gäller. 

För att verkställighet ska utföras av hälso- och sjukvårdsinsatser krävs en 
delegering/instruktion från hemsjukvården. Sådana insatser omfattas inte av biståndsbeslut 
enligt socialtjänstlagen. 

På- och avklädning  

På- och avklädning beviljas i regel morgon och kväll. Det behöver inte alltid innebära total hjälp 
med alla kläder utan även delvis eller bara med enstaka plagg. Hjälpen kan även innebära 
endast stöd eller muntlig guidning/vägledning i samband med på- och avklädning. 

Förflyttning 
 
Insatsen är ett samlingsbegrepp och innebär bl.a. stöd för ändrad- eller bibehållande av 
kroppsställning, användning av transportmedel, förflyttning via hjälpmedel, lyft- och bärhjälp 
och förflyttning inomhus.  
 
 

Toalettbesök 
 

Beviljas utifrån den enskildes behov som en egen insats. 
 

Måltider  

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål/nattmål. Hjälpen avser 
stöd före, under och efter aktuella måltider. Behovet av stöd med att få lagad mat tillgodoses 
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genom matdistribution vid ett tillfälle per dag. I situationer där den enskilde enligt läkarintyg, 
har behov av anpassad kost i form av tillagad mat vid mer än ett tillfälle per dag, kan ytterligare 
en matlåda beviljas per dag till person som är beviljad matdistribution. Leverans av matlådor 
sker vid ett tillfälle per dag. 

Insatsen innefattar inte tillagning av någon form av måltid, det som beviljas är uppvärmning av 
färdiglagad mat och vid behov dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden och 
diskning.  Insatsen utförs inte för andra personer i hushållet.  

Måltidsstöd 

Exempel på stöd vid matsituation är hjälp att inta mat, sällskap under hela eller del av måltiden 
för att stimulera lusten att äta. 

Tillsyn dag 
 

Insatsen tillsyn kan beviljas om inte trygghet kan tillgodoses via trygghetslarm. Tillsyn kan 
beviljas när inte finns behov av någon annan insats av personal vid tillfället. 
Tillsyn dag kan beviljas genom fysiskt besök hemma hos den enskilde. 
 
Av biståndsbeslutet framgår antalet tillsynsbesök per dag, som tillkommer utöver eventuella 
andra planerade besök 
 
Tillsyn natt 
 

I bedömningen av trygghetskamera ska behov av besök av annan orsak än tillsyn under 
natten vägas in, tex behov av stöd vid toalettbesök. Valet av tillsyn via trygghetskamera 
alternativt tillsyn genom fysiskt besök görs i samråd med den enskilde. 
I samråd med den enskilde kommer verkställigheten i genomförandeplan överens  om 
frekvens/tider för tillsyn. Om den enskilde inte syns vid den digitala tillsynen, så kommer den 
att upprepas. Om den enskilde fortsättningsvis inte syns via kameran eller svarar i telefon, så 
kommer ett fysiskt besök omgående göras av nattpatrull.  
 
 
Egenvård  
 

Egenvård innebär att den enskilde har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsats men på grund av 
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen. Exempel på egenvård är intag av 
medicin, smörjning och att ta olika typer av droppar.  Uppgifter som förutsätter mer omfattande 
instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska är att hänföra till 
sjukvård oavsett vem som utför uppgiften.  
Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om när, vad och hur uppgiften ska utföras. 

Det är legitimerad personal vid primärvård som bedömer, beslutar och följer upp om den 
enskildes behov är egenvård. En ansökan om bistånd för egenvård ska därför åtföljas av ett 
intyg från legitimerad personal. Handläggare beslutar om det föreligger rätt till bistånd om att 
få hjälp med insatsen. Hemtjänstpersonalen kan bistå med till exempel ögondroppar eller på- 
och avtagning av stödstrumpor på samma sätt som man bistår med andra sysslor som den 
enskilde inte klarar att utföra. 
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Trygghetsringning 
 

Den enskilde har på grund av känsla av otrygghet behov av regelbunden telefonkontakt med 
hemtjänstpersonal. Trygghetsringning kan även beviljas för påminnelse av olika dagliga aktiviteter 
såsom läkemedelsintag, måltider samt att tillförsäkra att den enskilde mår bra.  

 
Utevistelse/promenad 
 
Promenader beviljas då den enskilde saknar förmåga att på egen hand gå ut. Insatsen innebär 
t.ex. att gå en promenad men omfattar även en stund av social samvaro. Promenad kan även 
tillgodoses i samband med gemensam handling/inköp med personal. Utevistelse kan även 
innebära vistelse på balkong/altan/trädgård. Promenad innefattar att ta på och av sig 
ytterkläder, ta sig ut ur bostaden samt promenera med eller utan hjälpmedel/stöd. 

Utevistelse kan beviljas upp till två gånger per vecka. Vid påvisat behov kan ytterligare 
promenader beviljas. 
Om insatsen inte verkställs pga att den enskilde inte vill gå ut, så ska detta dokumenteras vid 
varje tillfälle. Dokumentationen kan vid uppföljning av insatsen ligga till grund för att insatsen 
tas bort. 
 
 
Ledsagning 
 
Ledsagning innebär stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som tex. 
matservering, föreningsaktivitet/träffpunkt. Ledsagning innebär inte hjälp och stöd under 
aktiviteten, om behov av sådant föreligger kan ansökan om hemtjänst göras.  
Insatsen kan sökas som en regelbunden eller tillfällig insats och kan under en kortare period 
medverka till att den enskilde får upptäcka civilsamhällets aktiviteter och sociala samvaro. 
 
Ledsagning till sociala och kulturella aktiviteter kan beviljas med högst 6 timmar per månad. 
Om ansökan rör ledsagning till och från regelbundna ofta förekommande aktiviteter görs en 
individuell bedömning. 
 
Insatsen beviljas inte för resor till och från hälso- och sjukvårdsinrättningar, utan hänvisas 
till stöd av närstående och/eller den service som chaufför och/eller befintlig personal från 
annan vårdgivare har ansvar att utföra i dess uppdrag tex. sjukresor (Skånetrafiken/Region 
Skåne).  

Kontaktperson 

En kontaktperson syftar till att utgöra ett stöd för den enskilde i personliga angelägenheter av 
enklare karaktär samt bryta den enskildes isolering. Insatsen är ett icke professionellt stöd som 
ges av en medmänniska som är lämplig för uppgiften. 

Insatsen beviljas till personer som har en nedsatt funktionsförmåga och/eller har ett mycket 
begränsat socialt nätverk och därmed riskerar isolering.  

Insatsen beviljas först när behovet av social stimulans inte kan tillgodoses genom befintligt 
kontaktnät, frivilligorganisationer, föreningsliv, ledsagning samt övriga sociala aktiviteter som 
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finns att tillgå i närområdet. Insatsen ska ha ett framåtsyftande perspektiv dvs. ett tydligt mål 
är att insatsen ska syfta till att hitta sociala aktiviteter och successivt avvecklas. 
 
När en person har beviljats vård- och omsorgsboende avslutas insatsen direkt i samband med 
inflyttning. 
Insatsen kan beviljas vid max ett tillfälle per vecka.  
 

Serviceinsatser i ordinärt boende 
 
Städning 
 
Enligt socialstyrelsens termbank avser service, skötsel av bostaden, inköp/post och 
bankärenden, tillredning eller uppvärmning av matdistribution. Städning beviljas inte då den 
enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra städningen.  

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka men kan av särskilda skäl direkt kopplade till 
hygien eller dokumenterade hälsoskäl utföras oftare.  

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). I vissa fall kan rengöring av hjälpmedel ingå i 
insatsen. För sammanboende kan städning av två sovrum beviljas förutsatt att även den andre 
parten är beviljad insatsen städ. Den enskilde ska tillhandahålla rengöringsmedel och övrig 
städutrustning enligt kommunens riktlinjer. 
 
Städningen omfattar normalt damning/avtorkning, dammsugning och våttorkning av golv. 
Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ska rymmas inom 
den beviljade tiden. Husdjur i bostaden är inte ett skäl för mer frekvent städning. 
I hemtjänstens uppdrag ingår inte arbete i trädgård, högtidspyntning, putsning av silver, 
kristallkronor och dylikt, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, snöskottning eller städning som föranleds av annan 
hemmavarande vuxen. Vid behov av fönsterputs, storstädning eller sanering hänvisas till 
städfirma. 
 

Tvätt/klädvård 
 

Insatsen beviljas i normalfallet varannan vecka och omfattar maskintvätt av gångkläder samt 
sänglinne och handdukar. För- och efterarbete till exempel klädvård, samt att lägga in tvätten i 
skåp ingår. Även strykning av enstaka plagg ingår.  

Bistånd beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån speciella behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har ett större behov av 
insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar eller 
liknande.  

Tvätt- och torkmöjligheter bör finnas i angränsning till bostaden. Tvättning av mattor och 
större gardinuppsättningar utförs inte. Insatsen innefattar inte mangling. 
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Hushållssysslor  
 

Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom diskning, bäddning,     
avtorkning, blomvattning och sophantering. Hjälp till att bära in ved beviljas inte. 

Husdjur 
 
Omsorg om husdjur beviljas inte. Den som har en funktionsnedsättning som berättigar till 
ledarhund t.ex. synskadade, har rätt till att få visst stöd till ledarhund. 
 

Inköp och ärenden 
 

Gäller den som på grund av nedsatt funktionsförmåga har rätt till stöd med införskaffande av 
mat och förbrukningsvaror. Inköp av dagligvaror beviljas vid ett tillfälle per vecka och 
grundregeln är att inköp sker via elektronisk beställning och undantagsvis i närliggande butik 
när elektronisk beställning inte är möjlig.   

I insatsen kan hjälp ingå med att skriva inköpslista samt uppackning av varor. Insatsen omfattar 
inte möjlighet att följa med till butik. Övriga inköp såsom apotek- och postärenden samt inköp 
via systembolaget ska ske via elektronisk beställning och beviljas enbart när elektronisk 
beställning inte är möjlig och då vid högst två tillfällen per månad företrädesvis dagtid på 
vardagar.  

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt apoteksvaror.  

Matdistribution 

För att beviljas matdistribution ska det finnas ett regelbundet/kontinuerligt behov av insatsen. 
Insatsen beviljas inte för enstaka tillfällen, men kan beviljas vid behov några dagar efter 
exempelvis hemgång från slutenvård.  

Behovet beviljas som helt eller halvt matabonnemang det vill säga leverans varje dag alternativt 
leverans varannan dag. Tidsbegränsat beslut tillämpas. Besök på restaurang/hämtning av mat 
från restaurang beviljas endast i undantagsfall i samband med vård i livets slutskede.  

Avgränsning: Insatsen beviljas inte om den enskilde själv eller närstående har förmåga att 
tillaga mat eller kan ta sig till närliggande matservering/restaurang för att inta eller hämta mat. 

Trygghetslarm 

För personer 80 år och äldre sker ingen biståndsbedömning. Personen beställer via e-tjänst och 
får sedan trygghetslarm installerat via Trygg omsorg inom 14 dagar. Vid akut behov kan 
installation ske nästkommande vardag. 

Trygghetslarm för personer under 80 år föranleds av en biståndsbedömning. 

Behov föreligger om den enskilde har funktionsnedsättning som försvårar att påkalla hjälp vid 
akuta situationer, känner oro, upplever otrygghet i livssituationen och/eller är i behov av 
kontinuerlig tillsyn och har ökad fallrisk. Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den 
enskilde eller närstående har förmåga att hantera larmet, kan tillgodogöra sig de instruktioner 
som hör till larmhanteringen. 
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Korttidsvård 

Korttidsvård utgör en viktig stödinsats för enskilda i ordinärt boende och kan vara ett 
komplement, antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. För den enskilde och för 
många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till korttidsvård vara en trygghet och 
en förutsättning för kvarboende. Korttidsvård kan också vara aktuellt under tiden en utredning 
av den enskildes framtida omvårdnadsbehov och omvårdnadsform pågår.     

Korttidsvård kan beviljas vid en eller flera nedan uppräknade behov eller situationer: 

 Vid utskrivning från slutenvård där bedömningen är att personens behov är allt för 
omfattande för att tillgodoses i hemmet med stöd av hemvård 

 När hemsituationen inte fungerar pga av tillfällig eller långvarig sjukdomssvikt eller 
svikt hos anhörig. Innan korttidsvård diskuteras ska alltid möjlighet till 
utredning/kartläggning samt rehabilitering genom hemvården övervägas 

 När det föreligger behov av omvårdnad i livets slutskede, som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende 

 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att kartläggning av omvårdnadsbehovet är 
färdigställd eller/samt omfattande bostadsanpassning genomförs.  

 När det föreligger svåra sociala problem eller missförhållanden i hemmet 

 Återhämtning/mobilisering  

En vistelse på korttidsboende ska i normalfallet vara högst 2 veckor, uppföljning ska ske innan 
denna tid har gått. I utredningen ska datum för uppföljning/omprövning av beslut och/eller 
målet med insatsen dokumenteras. I de fall det finns beslut om vård- och omsorgsboende och 
detta kan verkställas upphör korttidsplatsen. 

Korttidsboende beviljas inte enbart på grund av bostadsproblematik, t.ex. stambyte, 
renovering eller bristande tillgänglighet.  

 

Stöd till anhöriga   

Enligt 5 kap § 10 Socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsnämnd erbjuda stöd för att underlätta 
för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk.  Begreppet närstående är den 
person som vårdas. Anhörig är den som stödjer och vårdar den närstående.  

Utgångspunkt för biståndsbedömning är den som vårdas och den anhöriges behov av 
avlastning i omvårdnadsarbetet. Det är den som vårdas som får beslut om insatsen. 

 

Avlösning 
 

Avlösning kan beviljas när en anhörig är i behov av ledighet för tex. återhämtning, för att 
uträtta ärenden eller delta i aktiviteter. Insatsen innebär ett tillfälligt övertagande av den 
anhöriges omsorg. Detta innebär tex att omvårdsinsatser som under denna tid hade utförts av 
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anhörig, i stället utförs av avlösaren. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll 
vårdar en närstående i hemmet. Avlösningen kan beviljas med högst 16 timmar per månad, 
avlösartimmar kan inte sparas. 
 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

Den enskilde är i behov av regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen utifrån kognitiv svikt. 

Dagverksamhet beviljas till personer som bor i ordinärt boende, som har en demensdiagnos 
eller liknande kognitiva svårigheter. 

Den enskildes behov avgör omfattningen. Det är väsentligt att dagverksamhet beviljas i ett 
relativt tidigt skede, så den enskilde ska kunna delta aktivt i verksamheten.  

Transporter till och från verksamheten ingår ej, den enskilde ombesörjer egen transport. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan beviljas med högst 4 dagar per vecka. 
För personer där anhörig förvärvsarbetar kan insatsen beviljas med 5 dagar per vecka. 

Insatsen beviljas inte för person som bor på vård- och omsorgboende. 
 

Växelvård 
 

Enskilda i ordinärt boende med omvårdnadsbehov får omsorg och stöd av en anhörig som har 
behov av längre, sammanhängande avlösning eller när den sökande har återkommande behov 
av planerad korttidsvård.  Den anhörige behöver avlastas i omvårdnadsarbetet samt behöver 
tid för återhämtning. 

Växelboende är en regelbunden återkommande insats där en person i ordinärt boende vistas 
på korttidsboende under en planerad tid. Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att kunna 
bo kvar hemma. 

Behov av växelvårdsplats föreligger om den enskilde: 

 har ett omfattande behov av omsorg, omvårdnad och tillsyn där anhörig behöver avlastas 
från vård- och omvårdnadsarbete 

  är i behov av regelbundet återkommande planerad korttidsvård för att avlasta 
hemsituationen i ordinärt boende  

Växelvård beviljas maximalt fjorton dagar per månad, omfattningen framgår i beslutet. 
Om behovet av växelvård överstiger 14 dagar, ska diskussion initieras kring andra möjliga 
lösningar t ex utökad hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. För personer med 
demenssjukdom ska möjlighet att få behov av avlastning tillgodosett genom dagvård samt 
utökad hemtjänst övervägas i första hand. 

 
Vård- och omsorgsboende  
 
Vård- och omsorgsboende är en boendeform för äldre personer med behov av särskilt stöd och 
omvårdnad.  För att personer med demenssjukdom ska erhålla vård- och omsorgsboende med 
demensinriktning, krävs att läkare fastslagit demensdiagnos.  
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Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas bostad i ett vård- 
och omsorgsboende. Den enskildes omvårdnadsbehov är varaktigt och stort över hela dygnet 
och/eller kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. Den enskilde upplever en så stor 
otrygghet, ensamhet, oroskänsla i sitt ordinära boende, så att välbefinnandet hotas. Den 
enskilde kan även vara en fara för sig själv. 

Den enskilde har möjlighet att i samband med ansökan ange önskemål om ett specifikt boende, 
kopplat till den enskildes behov av somatiskt boende eller boende med demensinriktning. 
Rätten att tacka nej till erbjudande finns inte, men boendesamordnaren strävar efter att 
erbjuda boende enligt den enskildes önskemål. Möjligheten att byta boende finns och anmäls till 
boendesamordnaren. 

I de fall personen vistas på korttid och tackar nej till erbjudande om vård- och omsorgsboende 
upphör korttidsbeslutet och personen får återgå till sin bostad.   

Visar det sig inte möjligt att verkställa beslutet inom tre månader ska skälen till detta noga 
dokumenteras. Tackar den enskilde nej till erbjudande från kommunen ska även detta och 
orsakerna därtill dokumenteras.  

Rätten till bistånd i form av vård- och omsorgsboende grundar sig på en helhetsbedömning, där 
den enskildes situation och möjligheter ska vägas med fysiska, sociala, psykiska, medicinska 
och existentiella behov.  Ålder i sig är inget kriterium, men beaktas i den samlade bedömningen. 

Om den enskilde av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, 
saknar bostad alternativt behöver annan bostad, ska i första hand möjlighet till 
bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. Att den enskilde avvecklar sin 
bostad och i samband med detta ansöker om vård- och omsorgsboende, är inte ett kriterium 
för att beviljas boende. 

 
Parboende 
 

I de fall en äldre person över 65 år, make, sambo eller registrerade partner, är i behov av boende 
i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med skälig 
levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende om de begär det. Med samma boende 
har Socialstyrelsen definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom samma 
boendeenhet.  
I Båstads kommun används benämningen makar men i likhet med den parboendegaranti som 
regleras i socialtjänstförordningen avses här makar, sambos eller registrerade partners.  
 
 
Medboende 
 
Vid medboende menas att en person flyttar till sin make/make på ett särskilt boende utan att 
själv ha bistånd till insatsen.  
Detta innebär att: 

 Ena parten beviljats bistånd av boende i form av särskilt boende 
 Att båda parter vill fortsätta att bo tillsammans i ett särskilt boende 
 Att den sökande till särskilt boende är en person som är över 65 år eller äldre 
 Medboende kan erbjudas på samtliga boende utifrån hur lägenheten är utformad 
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 Medboende har inget eget hyreskontrakt och därmed har skyldighet att underteckna en 
överenskommelse om avstående från besittningsskydd 

 Person som har beviljats vård- och omsorgsboende, är den som kan ansöka om 
parboende för sin make/maka/partner och beslut ska då fattas enligt SoL 4:2. Detta ska 
gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans.   

 

Om make/maka som har rätt till vård- och omsorgsboende avlider och kvarvarande 
make/maka då inte uppfyller kriterierna så överförs inte kontraktet för lägenheten. 
Konsekvenserna av det är att den medboende vid inflyttning bör ställa sig i bostadskö hos det 
kommunala fastighetsbolaget eller annan hyresvärd, för att kunna erbjudas en annan lägenhet 
som anses likvärdig.  

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (5) 

 
Datum: 2020-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Meltzer 

Dnr: VN 000126/2020-900 

 
 

Översyn hemvårds- och boendepeng 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändrad finansiering 
för korttidsvård från peng till en ram för åtta platser (enkelrumsbeläggning) samt en 
tilläggsfinansiering via peng vid eventuell dubbelbeläggning 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om en ändrad finansie-
ring för växelvård från peng till ram för två platser 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nya nivåer för boendepeng 2021 
4. Vård och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Bakgrund 
Genom vård- och omsorgsnämndens beslut § 63 den 24 augusti 2020 om åtgärdsplan för eko-
nomi i balans 2020 så beslutades om en besparing på verksamhet som finansieras av hem-
vårds- och boendepeng. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda om detta var möjligt genom en 
översyn av respektive peng. Resultatet redovisas till vård- och omsorgsnämnden.  
 
Hemvårdspeng 

Översynen av hemvårdspengen har resulterat i ett antal olika förslag på åtgärder för besparing. 
Vägledningsdokumentet har setts över och insatser som kan tillgodoses på annat sätt än ge-
nom hemvård har identifierats, vilka är: 

 Ledsagning till vårdinrättningar 
 Social samvaro 
 Minska avlösarservice från 20 till 16 timmar per månad 
 Vak SoL extraordinär insats 

Åtgärderna är en del av förslaget till nytt vägledningsdokument som behandlas i Vård- och 
omsorgsnämnden den 23 november. 
  
Ett arbete har även påbörjats med att se över hur resultatet har blivit av de schabloner som 
infördes 2018 efter Lumells genomlysning år 2017. En åtgärd som har identifierats är att 
minska schablonen för stöd vid förflyttningar från 33,75 till 31 timmar per månad. 
 
Fortsatt arbete med hemvårdspengen 
Under 2021 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas, vilket i dagsläget förväntas effek-
tivisera nuvarande arbetssätt med mindre manuell hantering vid planering och uppföljning av 
insatser inom hemvården. Detta kan efter införande innebära möjlighet att dra ner overhead-
kostnader i form av administrativ personal. 
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I samband med att Heltidsresan införs så arbetar förvaltningen mot att flera områden kommer 
att kunna samplanera och använda personalresurser på ett effektivt sätt. Syftet är också att 
antalet timvikarier ska minska då ordinarie personal går upp och arbetar heltid vilket genere-
rar en större kontinuitet för vård- och omsorgstagaren. 
 
Verksamheten kommer under 2021 att fortsätta översynen av schabloner för att utvärdera hur 
de nya schablonerna från 2018 har fallit ut. Om detta arbete kan ge någon besparing är svårt 
att bedöma i dagsläget. 
 
Det har i översynen framkommit att tidigare lagda besparingar på bilar för hemvården inte har 
kunnat uppnås. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan under 2021 för att se vilka 
åtgärder som är möjliga. Verksamheten arbetar redan idag aktivt med att använda elcyklar vid 
kortare rundor vilket är gynnande ur såväl hälso- som miljöperspektiv.  
 
Utöver ovanstående finns även mindre åtgärder som kommer att ses över, bland annat juste-
ringar i schema- och planeringsåtgärder, se över matdistributionen ut till vård- och omsorgsta-
garen, alla inköp görs digitalt, med mera. 
 
Boendepeng 
I arbetet med boendepengen har en total översyn gjorts av samtliga kostnader som utförare 
inom särskilt boende behöver ha för att bedriva verksamheten. Kostnadsposter som har be-
lysts har varit: 

 Grundbemanning 
 Extra kostnader vid förhöjd bemanning 
 Chef och assistent 
 Utbildning och trivsel 
 Pedagogiska måltider 
 Livsmedel 
 Städ 
 Övriga kostnader 

 
Arbetet har resulterat i en samsyn kring vilken budgetnivå som är rimlig per plats för samtliga 
kostnadsposter utom för städ. Arbetet har präglats av kostnadsmedvetenhet och genomförts 
utifrån att översynen också innehöll ett besparingsuppdrag. Ett beslut har fattats av förvalt-
ningen om vilken budgetnivå för städ som ska ingå i boendepeng, dock kommer ett arbete att 
fortgå under 2021 tillsammans med lokalvårdsorganisationen inom Teknik och service för att 
nå i mål. 
 
Utöver ovanstående har arbetet även belyst principer för ersättning avseende: 

 
Korttidsvård 
Förvaltningens förslag är att ändra finansieringsmodell för korttidsvården från en pengbase-
rad ersättning till att finansiera verksamheten med en rambudget som ska omfatta utrymme 
för åtta stycken korttidsplatser, det vill säga enkelrumsbeläggning. Beställaren avsätter sedan 
budget centralt för att kunna köpa extra korttidsplatser antingen genom dubbelbeläggning på 
den egna korttidsavdelningen med maximalt sex platser, alternativt genom att köpa externa 
korttidsplatser. 
 
Växelvård 
Förvaltningen föreslår att verksamhet för växelvård finansieras via ram då verksamheten är av 
fluktuerande karaktär vilket gör det svårt för utföraren att planera och ställa om sin verksam-
het i den takt som en pengfinansiering kräver. 
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Typ av boende 
För särskilt boende avser förvaltningen att ersätta utförarna enligt principen en peng per bo-
ende. Tidigare har särskilda boenden kunna få ersättning via peng för somatik respektive de-
mens beroende på vilka vård- och omsorgstagare som för närvarande finns i verksamheten. I 
och med att verksamheten nu har beslutat att bedriva mer renodlade boenden för demens och 
somatik utifrån vad lokaliteter och faciliteter är lämpade för så kommer samma peng att utgå 
för samtliga vård- och omsorgstagare på ett boende från och med år 2021. 

 
Beläggningsgrad/ersättning efter dödsfall 
För ersättning efter dödsfall till utförare inom särskilt boende så görs en anpassning till väg-
ledningsdokumentet genom att ersättning från och med 2021 kommer att utgå för tio dygn, att 
jämföra med dagens modell där ersättning upphör dag efter dödsfall. Utförarna bedöms inte ha 
möjlighet att minska på sina kostnader i motsvarande utsträckning eftersom bemanningen inte 
påverkas av något enstaka dödsfall i verksamheten. Enligt vägledningsdokumentet är det av-
satt sju dagar för ut- respektive inflyttning, totalt 14 dagar. För att behålla incitament för utfö-
rare att göra snabba in- och utflyttningar vid möjlighet så kommer ersättning för den nyinflyt-
tade vård- och omsorgstagaren att utgå från och med inflyttningsdag, vilket innebär att vid 
snabbare inflyttning än tio dagar så utgår dubbel ersättning.  

 
Renovering 
Frågan om ersättning till utförare inom särskilt boende ska utgå eller ej under tiden som ett 
rum renoveras är ej inte färdigutredd. Förvaltningen avser att under 2021 kartlägga och lägga 
en plan för renovering av rummen på särskilt boende och korttidsavdelningen tillsammans 
med Båstadhem. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
 
Hemvårdspeng 
Effekten av föreslagna åtgärder inom hemvård är något svåra att förutse då flertalet aktiviteter 
och åtgärder korrelerar med varandra. Erfarenhet från andra kommuner visar att införande av 
heltid som norm via heltidsresan initialt sett kan innebära en fördyring, förvaltningen tittar på 
ett förslag för att möjliggöra att sätta av pengar centralt som en buffert för detta under en 
initial period. Det är också osäkert hur snabbt som ett nytt verksamhetssystem kan innebära 
effektiviseringar. Besparing genom neddragning av insatser förutsätter att Vård- och omsorgs-
nämnden beslutar om nytt vägledningsdokument. 
 
Boendepeng 
Genom översynen av boendepeng så har utförare inom särskilt boende och korttidsvård fått en 
bättre förståelse för hur stort budgetutrymme det finns för sina kostnader, och följsamheten av 
budget förväntas därför kunna förbättras. Möjligheterna att hålla sin budget har också förbätt-
rats i och med beslut om att ge ersättning för tio dagar efter dödsfall.  
 
Förvaltningen bedömer också att budgetföljsamheten för korttid och växelvård har bättre 
förutsättningar genom en ramfinansiering plus möjlighet till tilläggsfinansiering vid dubbel-
beläggning då denna typ av fluktuerande verksamhet inte möjliggör anpassning av beman-
ningen i takt med förändringar i beläggning. 
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Ekonomi 
 

Hemvårdspeng 
Givet att Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om nytt vägledningsdokument med 
inarbetade förslag så beräknas utförarna inom hemvård att kunna minska ner på följande 
insatser: 

 3 000 timmar för ledsagning till vårdinrättningar 
 1 000 timmar för social samvaro 
 1 800 timmar för stöd vid förflyttningar genom minskad schablon 
 500 timmar för vak SoL extraordinär insats 

 
Sammantaget ger ovanstående neddragning en minskning med 6 300 timmar, vilket innebär en 
besparing på 2,7 mkr. 
 
Inom ramen för översynen har även budgeterad nivå för omvårdnadsavgifter setts över. I pro-
gnosen för oktober månad finns ett överskott på omvårdnadsavgifter med 1,1 mkr jämfört med 
budget. Till detta ska hänsyn tas att antalet hemvårdstimmar har sjunkit avsevärt under del av 
året till följd av Coronapandemin. Förvaltningen bedömer det därför som möjligt att höja bud-
geten med 1,0 mkr för omvårdnadsavgifter, vilket ger ett större ekonomisk utrymme som är 
att likställa med en besparing. 
 
Förvaltningen bedömer det även vara möjligt att under sista delen av året kunna minska ner på 
administrativ personal kopplat till införande av heltidsresan som då kommit längre samt att 
nytt verksamhetssystem då ska vara infört. Total besparing för 2021 för detta beräknas uppgå 
till 0,2 mkr. Vad helårseffekt av detta kan bli kommer förvaltningen att återkomma med under 
2021. 
 
Hemvårdens besparing och höjda intäkter uppgår genom översynen till totalt 4,0 mkr under 
2021. 
 
 
Boendepeng 
 

Översynen av boendepeng har gett ett antal ekonomiska konsekvenser. Utrymme har gjorts för 
finansiering av ytterligare 15 demensplatser på Skogsliden, vilket också ger bättre ekonomiska 
förutsättningar för att bedriva verksamhet då lokaliteten lämpar sig bättre för demensplatser. 
Bemanningen i pengen är beräknad per plats men genomförs i praktiken på avdelningsbasis, 
där en demensavdelning har färre platser än en somatikavdelning och därför blir ersättningen 
högre för demenspeng än för somatikpeng. De somatikavdelningar som nu omvandlas till 
demensavdelningar innehåller sju respektive åtta platser, vilket är i paritet med övriga 
demensavdelningar i kommunen. Kommunens somatikavdelningar innehåller elva till tolv 
platser. 
 
I budgeten så har utrymme tillförts för köp av tre externa platser inom särskilt boende på årlig 
basis, samt fem externa korttidsplatser på årlig basis. Förvaltningen kan välja att istället för 
externa korttidpslatser köpa platser internt genom dubbelbeläggning på kommunens 
korttidsavdelning enligt beslutad peng, denna möjlighet kommer inte att utnyttjas så länge 
Coronapandemin pågår. Utrymme har även gjorts för att budgetera med full beläggningsgrad 
på grund av ändrad princip för ersättning vid dödsfall.  
 
Genom förslaget att verksamhet för korttids- och växelvård finansieras via ram samt en 
tilläggspeng vid dubbelbeläggning på korttidsvården bedömer förvaltningen att det finns 
bättre förutsättningar till budgetföljsamhet i och med verksamhetens flukurerande karaktär. 
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Vid en beräkning av kostnad per plats blir det dock dyrare att bedriva korttid i intern regi med 
enkelsrumsbeläggning än att köpa en extern korttidsplats, en plats skulle för 2021 kosta 
2 519 kr/dygn, att jämföra med en kostnad för extern plats på 2 337 kr/dygn1. Priset för intern 
korttidsvård sjunker dock under priset för extern plats vid cirka två dubbelbeläggningar på 
helårsbasis. Detta beror framförallt på att det inte är optimalt att bedriva korttidsverksamhet 
på två plan. Förvaltningen utreder för närvarande hur korttidens verksamhet kan optimeras.  
 
I prognosen för 2020 som ledde fram till beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 så 
hade utförare inom särskilt boende efter maj månad ett underskott på -5,6 mkr som de 
önskade ta del av i åtgärdsplanen. I genomlysningen har arbetet haft avstamp i att försöka hitta 
lösningar för att bedriva verksamheten inom befintlig ram, vilket i stort sett har lyckats. 
Verksamheten behöver ett tillskott på 0,2 mkr för den interna driften. Till detta har det också 
tillförts medel för del av köp av externa korttidsplatser med 1,7 mkr och för köpta platser inom 
särskilt boende med 2,4 mkr. Boendepengens besparing i relation till beslutad åtgärdsplan blir 
därför sammanlagt 2,6 mkr. 
 
Enligt beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 så skulle översynen av hemvårds- och 
boendepeng identifiera en besparing om 4,6 mkr. Totalt uppgår identifierad besparing till 
6,6 mkr. Identifierat överskott har dock behövts för att täcka upp för ytterligare tillkommande 
kostnader i verksamheten, bland annat för två nya personliga assistansärenden. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hemvårdspeng 2021 
Boendepeng 2021 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

                                                           
1 Antagande om att priset till 2021 justeras med OPI 3 %. Pris för köpt korttidsplats 2020 är 2 414 kr, varav 

Båstads kommun har kostnad för 94 % eftersom momsåtersökning kan göras med 6 %. En extern korttidsplats 

kostar då 2 269 kr år 2020. 
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Hemvårdspeng 
 

Hemvårdspeng ordinärt boende 2021 
Justerad med 2020 års löneökning och kapitalkostnader 

 

    

 
Antal timmar 
 budget 2020 

Jan-mar 
kr/timme 

Apr-dec 
kr/timme 

Omsorg    

Egen verksamhet 122 723 455  

 
 
Service  

  

Egen verksamhet 7 405 342  

 
 
Dubbelbemanning (Omsorg)  

  

Egen verksamhet 14 400 140  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Total volym 144 528 
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Boendepeng 
 

Dygnspris boende 2021 
Justerad med 2020 års löneökning och kapitalkostnader 

 

    

  Jan-mar Apr-dec 

  kr/dygn kr/dygn 

    

Vård och omsorg somatik  1 493  

Vård och omsorg demens  1 697  

Korttid vid dubbelbeläggning  1 057  

    

 

Antal platser och beläggning i budget 2021 

 

Demens 70 platser 
Skogsliden 46 platser 
Almgården 24 platser 
 
Somatik 73 platser (helår) 
Åsliden 32 platser 
Haga Park 36 platser från den 1 januari, 48 platser från den 1 september 
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Datum: 2020-11-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Sari Bengtsson  

Dnr: VN 000124/2020-900 

 
 

Nämndsplan med budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndsplan 2021 som underlag för Vård och  
omsorgs verksamhetsplanering 2021. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 
 
I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom-
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 
 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio  
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut.  Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 

 

Ekonomi 
Kapitel 9 i nämndsplanen innehåller nämndens driftbudget, som utgår ifrån ramen som 
tilldelats nämnden enligt kommunfullmäktigebeslut den 21 oktober 2020. Vård- och 
omsorgsnämnden får till 2020 tillskott med 11,2 mkr för att öppna plan 2 av Haga Park samt 
medel för att implementera ett nytt verksamhetssystem. Vård- och omsorgsnämnden antog 
den 24 augusti en åtgärdsplan för ekonomi i balans som innebär att ett antal åtgärder kommer 
att verkställas under 2020 och 2021, bland annat nedläggning av kommunens 
mottagningsteam minskat köp av korttidsplatser, uppsägning av lokaler, neddragning av 
socialt innehåll samt besparingar inom hemvårds- och boendepeng. Under hösten har översyn 
av ersättningssystemen gjorts och förslag på åtgärder tagits fram, vilka nämnden kommer att 
besluta om i november månad. En del åtgärder kommer att ha delårseffekt under 2021 då 
parallellt arbete med bland annat implementering av heltidsresan pågår.  
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Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
Kommunledningskontoret 

 

 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Sari Bengtsson 
Vård- och omsorgschefen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
Förslag till nämndsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden - nyckeltalsbilaga 
 

Samråd har skett med: 

Vård- och omsorgsnämndens presidium 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

 
 

Vision för Vård och omsorg: 
 
”En optimal resursanvändning där insatser fördelas och utförs enligt befintligt behov och  
med god kvalitet” 
 
Optimal resursanvändning handlar om förmågan att hushålla. Varje medarbetare är vid rätt 
resursanvändning medveten om vilka resurser som finns eller kan göras tillgängliga. 
Resurser är utöver pengar även tid, lokaler, medarbetare m.m. Insatsfördelning sker efter  
konstaterat behov hos vårdtagarna men behöver också omprövas vid förändringar. 
 
Båstads kommun ska ge god service till kommuninnevånare som på olika sätt är i behov av vård, 
stöd och omsorg. Insatserna ska präglas av god kvalitet som gör att alla ska kunna känna trygghet, 
gemenskap och delaktighet.  
 
Medarbetarna är vår mest betydelsefulla resurs och det är därför viktigt att verksamheterna  
bedrivs på ett sätt som gör att alla känner delaktighet, har möjlighet att påverka arbetsplatsens 
utveckling samt egen utveckling och karriärvägar. 

 
 

 
 
Ulf Jiewertz Iréne Ebbesson 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Vice ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under  
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära  
eventuella ändringar.

 

 
  
2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det  
framtida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
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I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och  
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

 
2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer:  
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan  
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela re-
surser mellan kommunens olika verksamhetsområden.  
 
Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas  
uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av  
tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara  
resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som  
sker i organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat  
inspiration från SKL:s ”styrsnurra”.  
 
Planering 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk 
plan för de nästkommande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att  
bestämma hur målen ska uppnås.  
 
 
 
  

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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Uppföljning och analys 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och  
utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  

 
3. Syfte med nämndens verksamhetsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens in-
riktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020.  Verksamhetspla-
nen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden 
beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämn-
dens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av  

planeringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de  
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. 

 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 

Vård- och omsorgsnämnd 
 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 
syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare 
som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt  
myndighetsutövning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 
 

Vård- och omsorgsram 
 
Centralt (ledningsresurser) 
 
Inom begreppet Centralt ryms Vård och omsorgs ledningsresurser, förutom de ledningsresurser 
som ryms inom resursfördelningsmodellen i resultatenheterna för vård- och omsorgsboende och 
hemvård. 
 
Myndighetsenhet 
 
Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar samtliga 
områden inom Vård och omsorg. Myndighetsenheten ansvarar också för hanteringen av 
institutionsplaceringar, från beslut, planering och uppföljning samt upprättande av avtal med ex-
terna utförare kopplat till upphandlade verksamheter. Undantaget är köp av korttidsplatser som 
hanteras av korttidsenheten. 
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Stöd och omsorg  till personer med funktionsnedsättningar 
 
Stöd och omsorg arbetar med att verkställa beslut gällande insatser till personer med funktions-
nedsättningar, både enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Soci-
altjänstlagen (SoL)  

Personlig assistans                                                                                                                                                   
Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktions-
nedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva 
hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad                                       
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS. 
Insatsen inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt 
anpassad bostad. Syftet med insatsen är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska ha möj-

lighet att skapa sig ett eget hem. I insatserna gruppbostad och servicebostad ingår omvårdnad, fritid 

och kultur. I båda boendeformerna finns det en fast personalgrupp som kan ge omvårdnad i den 

egna lägenheten utifrån den enskildes behov.  

Daglig verksamhet                                                                                                                                                      
Insatsen daglig verksamhet omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller aut-
ismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada, det vill säga personer som ingår i 
grupp ett och två i den personkrets som beskrivs i LSS och som är i yrkesverksam ålder. Verksam-
heten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergri-
pande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller 
längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad. Verksamheten kan vara i både gruppform och individu-
ella placeringar, till exempel på företag. Den dagliga verksamheten i Båstad verkställer även be-
slut om meningsfull sysselsättning enligt SoL. 

Boendestöd/Socialpsykiatri 
Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård- och omsorgstagare 18-67 år med en psykisk  
funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat bestå av hjälp att bryta sin isolering, strukturera  
sin vardag eller stöd i att utföra vardagsuppgifter. 
 
Korttidsvistelse och stödfamilj 
Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1-3 
som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för vårdnadsha-
varna. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även  
innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger. 
 
Korttidstillsyn 
Korttidstillsyn är för skolungdomar med funktionsnedsättningar över 12 år och ges i anslutning 
till skoldagen och/eller under lov. Korttidstillsyn vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte 
klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge ele-
ven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.  

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 
Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 
beviljas avlösarservice i hemmet.  
Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktions-
nedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.  
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Kontaktpersoner 
Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i fritids-akti-
viteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SoL. 
 
Hälso- och sjukvård 
 
Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för dem som inte 
själv eller med hjälp kan ta sig till vårdcentralen, eller i vårdform enligt Hälso- och sjukvårdsavta-
let. Till hemsjukvården hör också rehabilitering i hemmet, något som kan vara aktuellt efter sjuk-
dom eller olycka. Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av arbetsterapeut eller sjukgymn-
ast/fysioterapeut. Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som rehabilitering i hemmet är alltid 
primärvårdsläkare. Hemsjukvården har även ett habiliteringsansvar för vissa personer inom LSS 
och socialpsykiatrin. 
 
Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel, exempelvis rollator, rullstol och hygien-hjälp-
medel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. Arbetsterapeut,  
sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktionsbedömning och förskriver  
individuellt utprovade hjälpmedel. 
 
Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstöd 
 
Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende,  
anhörigverksamhet, demensteam, trygghetstelefoner, dagverksamhet SoL, lokaler inom vård och 
omsorg samt hyror för blockuthyrningen av lägenheter på kommunens vård- och omsorgsbo-
ende. 
 
Resultatenheter 
 
Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 
organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 
områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård- och 
omsorgsboende. 
 
Hemvård 
 
Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 
Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 
och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 
måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 
även insatser av delegerad hälso- och sjukvård. 
 
Vård- och omsorgsboende 
 
Särskilt boende 
I kommunen finns vård- och omsorgsboenden avsedda för vård- och omsorgstagare med så 
omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 
Vård- och omsorgsboende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 
omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet.  
 
Korttidsboende/växelvård 
I kommunens regi finns ett antal korttidsplatser avsedda för korttidsvård. Korttidsvård är ett 
komplement till hemvård då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna bosta-
den, men rapporteras under vård- och omsorgsboende. 
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I kommunens regi bedrivs även växelvård. Vistelse på växelvård avlastar anhöriga samt ger mil-
jöombyte och stimulans för enskild.     
 
 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 

Kommunen kommer att ha stora utmaningar i framtiden där allt färre ska försörja allt fler. De de-
mografiska förändringarna är utmanande med allt fler äldre som också ställer höga krav på en 
god vård och omsorg.  Vi ska leverera hög kvalitet till en lägre kostnad vilket innebär att verksam-
heterna måste effektiviseras. Vi vårdar allt sjukare i hemmen på grund av snabb utskrivning från 
sjukhusen, vilket ställer krav på kommunen att ha utbildade medarbetarare såväl i omvårdnad 
som i de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård.  En framtida utmaning är också att kunna 
anställa och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett ökat samarbete både internt och ex-
ternt måste till för att kunna bibehålla kvaliteten för medborgarna. Psykisk ohälsa behöver upp-
märksammas. Ofrivillig, upplevd ensamhet kan vara en riskfaktor.  
 
En ansträngd ekonomisk situation har föranlett vård och omsorgsnämnden att anta en rad beslut 
och åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Effekterna av åtgärderna ska följas upp.  
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
 

 Vård- och omsorgsboendet Haga Park kommer att öppna upp sitt andra plan under året.   
 

 Välfärdsteknik ska fortsätta att användas, utvecklingsområdena ska öka.  En digitalise-
ringsstrategi ska ligga som grund för den fortsatta utvecklingen.  

 

 Arbetet med att åstadkomma fler heltidsanställningar och minska på behovet av timvika-
rier genom projektet ”Heltidsresan”  är ett viktigt arbete som kommer att implementeras 
och följas upp 

 
 Utöka samarbetet med civilsamhället bland annat rörande hälsofrämjande och förebyg-

gande arbete  
 

 Införande av nytt verksamhetssystem under 2021 
 

 Uppföljning av förändrade ersättningar i hemvårds- och boendepeng 
 

 Genomföra planerade åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 
 

 Tillvarata statliga satsningar genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom 
verksamhetsområdet 

 
 Tillvarata statliga satsningar om förstärkt äldreomsorg på ett strategiskt sätt som stödjer 

nämndens prioriteringar och mål 
 

 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

Den 24 juni 2020 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden. Målen är oförändrade sedan 2019: 
 
Fokusområde Medborgaren: 



 

 

10 (13) 

 
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 likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité - jämlikt, tillgängligt och  
efter den enskildes behov. 
 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

 
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. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 

 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett  
effektivt resursutnyttjande. 

 
 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
 
Ökningen av antalet äldre de närmaste åren och i framtiden kräver extra planering och priorite-
ring för att finna alternativa lösningar så det förmodade ökade vårdbehovet kan tillgodoses. Sär-
skild tonvikt läggs på behov hos personer med kognitiv svikt och funktionsnedsättning. 
 
Under år 2021 fortsätter planeringen för att ett nytt särskilt boende ska stå klart år 2025-26. 
 
Antalet personer med funktionsnedsättning, som har behov av insatser i olika former, följs nog-
grant för att kunna möta denna grupps framtida behov. 
 
Ny digital välfärdsteknik ska tillvaratas, såväl för att kunna effektivisera verksamheten som för 
att kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalité.  
 
Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö ska införas där så är möjligt. 
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8.1. Nämndsmål/effektmål 

Indikatorer och målvärden framkommer på bilaga  

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

 
Vård och omsorgsnämndens bidrag: 

 Äldre och funktionsnedsatta i Båstads kommun ska kunna bibehålla god hälsa och delta 
aktivt i samhälls- och föreningsliv.  

 Minska ensamhet och social isolering genom att utveckla samverkan med civilsamhället 
 
 

Mål 2 Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 

Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
 Myndighetsutövningen ska hålla hög kvalité, vara förståelig samt följa rättspraxis inom 

området.  
 Båstad kommun ska erbjuda god vård och omsorg och kunna ge insatser efter befintliga 

behov 
 Medarbetare ska ha rätt kompetens för sina uppdrag 

 
 
Mål 3 Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 
 
Vård och omsorgsnämndens bidrag: 

 Genom samverkan i kommunen medverka och möjliggöra för medarbetare att få tillgång 
till kompetensutveckling i kommunens egen utbildningsverksamhet 
 

 
Mål 4 Båstad kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter 
den enskildes behov 
KF har fastställt en rad indikatorer som framgår av bilaga  
 
Vård och omsorgsnämndens mål : 

 4.1 Vård och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga.  
 4.2 Vården och omsorgen ska kännetecknas av god kvalité och kontinuitet 

 
 
Mål 5 I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Vård och omsorgsnämndens bidrag: 

 Inte relevant för nämnden 
 
Mål 6 Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
Vård och omsorgsnämndens bidrag: 

 Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog och samarbete med näringslivet  
 
Mål 7 Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.  
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Vård och omsorgsnämndens bidrag: 
 Använder digitala lösningar för möten och sammankomster när det är lämpligt  
 Använder alternativa kommunikationer när det är möjligt, till exempel elcykel 
 Samverkar med måltidsservice för att minska matsvinnet 

 
Mål 8 Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Vård och omsorgsnämndens mål: 

 8.1 Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på heltid. Varje medarbetare ges 
möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö och utveckling på arbetsplatsen 

 
 
Mål 9 Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effek-
tivt resursutnyttjande. 
 
Vård och omsorgsnämndens bidrag: 

 Budgeten ska vara i balans vid årets utgång 
 Nämnden följer månatligen upp ekonomin via nyckeltal  
 Uppföljning och analyser av vidtagna åtgärder 

 

 
8.2. Uppföljning 

 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april,  

den 31 augusti samt den 31 december.  
 
Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplanen. 

       

 
9. Ekonomisk översikt 

 

9.1. Ramförändringar från KF i tabellformat  

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämnden -261 448 -255 462 -276 331 -20 869 

- Varav förändring Löneökningar    -5 985  

- Varav förändring ramväxling/tekniska ju-
steringar 

  -3 319  

- Varav omprioritering och effektivisering   175  

- Varav övriga tillskott   -11 740  

          

9.2. Beskriv vilka effektiviseringar och omprioriteringar som föreslås  

Vård- och omsorgsnämnden antog den 24 augusti en åtgärdsplan för ekonomi i balans som innebär att ett antal 

åtgärder kommer att verkställas under 2021, bland annat nedläggning av kommunens mottagningsteam minskat 

köp av korttidsplatser, uppsägning av lokaler, neddragning av socialt innehåll samt besparingar inom hemvårds- 

och boendepeng. Under hösten har översyn av ersättningssystemen gjorts och förslag på åtgärder tagits fram, vilka 

nämnden kommer att besluta om i november månad. En del åtgärder kommer att ha delårseffekt under 2021 då 

parallellt arbete med implementering av heltidsresan pågår samt att ett nytt verksamhetssystem kommer att införas 

under året. 
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9.3. Sammanställning driftbudget  

Driftbudget     

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämnd -479 -390 -399 -9 

Hemvårdspeng -55 432 -56 397 -52 013 4 384 

Boendepeng -66 143 -64 659 -71 205 -6 546 

Vård och omsorg Ram -139 873 -135 248 -152 714 -17 466 

Summa -261 927 -256 694 -276 331 -19 637 

*Budget 2020 vid T2     

 

9.4. Sammanställning investeringsbudget   

Investeringsbudget     

 Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Inventarier vård och omsorg  -400 -500  

Trygghetstelefoner  -350    

Elcyklar  -50    

Arbetstekniska hjälpmedel  -300 -150  

E-hälsa och välfärdsteknik  -300 -500  

Inventarier Haga Park  -2 150 -1 600 -4 250 

Verksamhetssystem   -275 -550 

Summa 0 -3 550 -3 025 -4 800 

 



Nyckeltalsbilaga
Nämndsplan 2021

Vård- och omsorgsnämnden



Förklaringar:
• Nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s nyckeltal/mättal

• Nyckeltal på rosa bottenfärg är VN:s egna, kompletterande nyckeltal.

• De fem första nyckeltal som avser mål 4 är gemensamma för både KF och VN

• Nyckeltal vi följer upp på KF- nivå är kopplade till 12 av FN:s 17 globala mål  
för hållbar utveckling.



Styrdokument: Kommunens översiktsplan, näringslivspolicy

Indikatorer:

senaste
värde
och  
trend

värde riketvärde
kommun‐
gruppen

Senaste
mätning
(år)

Målsättning
eller  målvärde

Nöjd‐regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun
som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning,
(U00402) 64 59 60 2019 70
Nöjd‐inflytande‐index för hur invånarna bedömer  
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och  
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning,  
(U00408)  38 39 38 2019 48
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451)

71 73 73 2019 76
Nöjd medborgarindex ‐ kultur (U09401) SCB:s  
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd‐medborgar‐Index – äldreomsorgen (U20400) SCB:s
medborgarundersökning

46 49 49 2019 50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras ofta
av ensamhet, andel (%) (U21478)

17 12 12 2020 12
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras
ofta av ensamhet, andel (%)(23481)

16  19 17 2020 14

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

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Äldre och funktionsnedsatta i Båstads kommun ska kunna 

bibehålla god hälsa och delta aktivt i samhälls‐ och föreningsliv

• Minska ensamhet och social isolering genom att utveckla 
samverkan med civilsamhället

Indikatorer KF

Indikatorer VN



Indikatorer KF

Indikatorer:
senaste
värde  och
trend

värde alla
kommuner

värde
kommun‐
gruppen

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning 
ellermålvärde

Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads  
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s  
medborgarundersökning, (U00401) 51 53 50 2019 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga viae‐post  
och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442)

85 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60  
sekunder) på en enkel fråga (%)(U00413) 67 56 66 2019 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av  
maxpoäng (%)(U00486) 94 88 88 2019 90
Medelvårdstid som utskrivningsklar, antal dagar (N20403)

2,2 2,5 2,2 2019 2,5
Andel undersköterskor bland vårdpersonalen (%), egen
undersökning

75 % 85%

Andel stödassistenter i bostad med särskild service/daglig
verksamhet LSS

88% 90%

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell  och
serviceinriktad

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Myndighetsutövningen ska hålla hög kvalité, vara förståelig samt följa rättspraxis 

inom området.
• Båstads kommun ska erbjuda god vård och omsorg samt kunna ge insatser efter 

behov efter utskrivning från sjukhus.
• Våra medarbetare ska ha rätt kompetens för sina uppdrag

Indikatorer VN



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,  
stimulerande miljö för barn och vuxna.
.

Styrdokument: Skol‐ och utbildningsprogram 2014 ‐2021

Indikatorer:
senaste
värde  och
trend

värde
alla  
kom.

värde
kommun‐
gruppen

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning  
ellermålvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun, andel (%) (N15428) 87,1 84,6 88,6 2020 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel  
(%) (N15557) 86,8 88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel  
(%) (N17461) 65,2 70,5 68,4 2019 83

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun
(N17500) 15,3 14,2 14,2 2019 15

Koppling till Agenda 2030:

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Genom samverkan med kommunens verksamheter medverka och möjliggöra för 

medarbetare att få tillgång till kompetensutveckling i kommunens egen 
utbildningsverksamhet

Indikatorer KF



Indikatorer KF  
och VN

Styrdokument: Vård och omsorgsprogram 2017-2025

Indikatorer:
senaste
värde  och
trend

värde
alla
kommun
er

värde
kommun‐
grupp

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning  
eller
målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn  
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 86 81 85 2020 85
Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000  
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐helhetssyn, andel  
nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 88 90 92 2020 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS‐ brukaren får  
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKR:s  
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 89 73 78 2019 8
Brukarbedömning boendestöd SOL‐Brukaren får bestämma  
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKR) 93 83 80 2019 85
Nämndsmål 4.1. Vård‐ och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande,andel  
nöjda (%) (U21504) 97 97 97 2020 97
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Trygghet, andel (%)  
(U21505) 86 88 91 2020 90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐ hänsyn till åsikter  
och önskemål, andel (%) (U21463) 86 88 88 2020 88

Indikatorer
VN,nämnsmål 4.1

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt  
och efter den enskildes behov

Nämndsmål 4.1. : Vård‐ och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara 
delaktiga
Nämndsmål 4.2: Vården ska kännetecknas av god kvalitet och kontinuitet

Indikatorer KF och 
VN

Koppling till Agenda 2030:



Forts. mål 4 : Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt  
och efter den enskildes behov

Nämndsmål 4.1. : Vård‐ och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga
Indikatorer:

senaste
värde  och
trend

värde
alla kom‐
muner

värde
kommun‐
grupp

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning  
ellermålvärde

Brukarbedömning särskilt boendeäldreomsorg‐bemötande,  
andel nöjda (%) (U23520) 98 94 95 2020 98
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg‐ trygghet, andel  
(%) (U23521) 88 88 92 2020 92
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg‐ hänsyn till  
åsikter och önskemål, andel (%) (U23461) 95 79 85 2020 90
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för  
personalen, andel (%) (U23480) 89 85 90 2020 90
Brukarbedömning servicebostad LSS – Brukaren får bestämma  
om saker som är viktiga hemma, andel (%) (U28525) 78 83 83 2019 83

Nämndsmål 4.2.Vården ska kännetecknas av god kvalité och kontinuitet

Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren  
möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 17 15 16 2020 15
Andel registrerade i BPSD register boende på Säbo

Andel inskrivna i mobilt vårdteam enligt Hälso‐ och 
sjukvårdsavtal  9% 30%

Indikatorer VN, 
nämnsmål 4.2.

Indikatorer VN,
Nämndsmål 4.1.



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Indikatorer:
senaste
värde  och
trend

värdealla
kom‐
muner

värde
kommun‐
grupp

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning  
ellermålvärde

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel av befolkningen (%)  
(N00955) Arbetsförmedlingen 3,1 3,8 2,5 2020 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,  
Andel (%)(N00973)SCB 32 35 40 2019 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel  
(%) av befolkningen (N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6 1 0,6 2019 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller  
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%)  
(N17434) SCB och Skolverket

79,6 79,9 75,4 2018 82

Koppling till Agenda 2030:

Indikatorer KF

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för  
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat
.

Indikatorer:
senaste värde  
och trend

värde alla
kommuner

värde
kommun‐
grupp

Senaste  
mätning
(år)

Målsättning  
ellermålvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme  (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4 3,4 2019 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16‐74 år 
(%)  Svenskt Näringsliv, UC 22,2 12,5 2020 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd
för  verksamheter, Ja/Nej

Ja ‐ ‐ 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
Vård‐ och omsorgsnämnden ska ha en god dialog och 
samarbete med näringslivet.



Indikatorer/nyckeltal:
senastevärde  
och trend

värde alla
kommuner

värde
kommun‐
grupp

Senaste
mätning
(år)

Målsättning  
ellermålvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801)Avfall  
Sverige

560 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  
(U07514) Ekomatcentrum 21 30 28 2019 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)  
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1 34,5 18,4 2019 50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7 6,4 11,7 2018 9,7

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och  
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

• Använder digitala lösningar för möten och sammankomster när 
det är lämpligt

• Använder alternativa transportmedel när det är möjligt, t.ex. 
elcykel

• Samverkar med måltidsservice för att minska matsvinnet

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Indikatorer KF



Indikatorer:
HME hela Vård o omsorg 75 konsekvens ingen jämförelse senaste  

värdeoch  
trend

värde
alla
kommuner

värde
kommun‐
grupp

Senaste
mätning
(år)

Målsättning  
eller  
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen‐Totalindex  
(U00200)egen undersökning 78 79 78 2019 80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s  
personal‐ och lönestatistik (novemberstatistiken) 56 75 65 2019 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i  
ÅR)(N00090) 5,5 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216)novemberstatistik

12 11 12 2019 10
Medarbetarengagemang(HME)hemtjänst äldreomsorg –
Totalindex (U21200) egen undersökning

69 74 71 2019 74
Medarbetarengagemang(HME)särskilt boende äldreomsorg –
Totalindex (U23200)egen undersökning

78 75 76 2019 80
Medarbetarengagemang(HME)omsorg om personer med 
funktionsnedsättning – Totalindex (U25200)egen undersökning

81 78 81 2019 83

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Nämndsmål 8.1. Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på 
heltid. Varje medarbetare ges möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö 
och utveckling på arbetsplatsen.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer KF

Indikatorer  
VN



Indikatorer:
senaste  
värdeoch  
trend

värde alla
kommuner

värde
kommun‐
grupp

Senaste
mätning
(år)

Målsättning  
eller  
målvärde

Heltidsanställda månadsavlönade, inom omsorg för äldre 
och personer med funktionsnedsättning, andel(%)SKL:s  
personal‐ och lönestatistik (novemberstatistiken)

31 57 43 2019 50

Sjukfrånvaro inom vård och omsorg, totalt (%)(egen statistik)
7,63% 7,0%

Andelen utförda vård och omsorgstimmar av timanställda 15% 10%

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
(forts.)

Nämndsmål 8.1. Vård och omsorg erbjuder attraktiva anställningar på 
heltid. Varje medarbetare ges möjlighet till delaktighet, en god arbetsmiljö 
och utveckling på arbetsplatsen.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer  
VN



Indikatorer:
senaste  
värdeoch  
trend

värde
Alla
kommuner

värde
kommun‐
grupp

Senaste
mätning
(år)

Målsättni
ng  eller  
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av  
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnåsunder  
mandatperioden 0,5 % 1,4 % 2019 2% (2.6)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till  
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under  
mandatperioden. 46 % 66,9% 2019 50 %
Budgetavvikelse i % -8,5% 2019 0%

Styrdokument: budget

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk 
hushållning  och ett effektivt resursutnyttjande

Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

• Budget ska vara i balans vid årets utgång.
• Nämnden följer månatligen upp ekonomin via nyckeltal

Indikatorer KF

Indikatorer  
VN

Koppling till Agenda 2030:



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000123/2020-905 

 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Inför 2021 har max-
taxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. Avgifterna är till stora delar sam-
stämmiga med avgifter för 2020, med en årlig uppräkning av beloppen.  
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och användning av  
dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners avgiftsnivåer. 
 
Bakgrund 

För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på  
respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Huvudprincipen är att kommunen, enligt lag, inte kan ta ut en kostnad 
som är högre än vad det kostar att producera densamma. Det åligger kommunfullmäktige att 
besluta om avgifterna för matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
Följande förslag till förändringar föreligger i förslaget: 
 

 

 Matlåda 
Abonnemang av matlåda har kompletterats med möjligheten att beställa två lådor per dag, i de 
undantagsfall där den enskilde efter läkarbedömning bedöms ha rätt till två matlådor lunch 
och kvällsmat per dag. Förslaget omfattar såväl pris per dag och månadsabonnemang.   
 

 Sondmat och näringsdryck 
 
Debiteringen för sondmat och näringsdryck har tidigare skett utifrån samma princip som för 
personer som erhåller matlåda. Debiteringen har varit högre än faktisk kostnad för sondmat 
och näringsdryck, vilket inte är förenligt med huvudprincipen som beskrivs ovan. Genom detta 
förslag så kommer debiteringen ske utifrån fakturakostnaden.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget är att avgiftsintäkterna kan påverkas något av justeringen av 
avgifter för sondmat, men eftersom antalet personer som får denna typ av mat är begränsat så 
påverkar det inte intäkterna i någon högre grad. 
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Lena Täringskog 
Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2021 
 
 
 
 
 
 



Förslag Vård- och omsorgsavgifter från och med 1 januari 2021

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Maxtaxa / högkostnadsskydd 100% 2 125 2 139 /månad

Avgifter som ingår i maxtaxan

Hemvård 14% 300 302 /timme
Trygghetslarm 14% 290 292 /månad
Hemsjukvård 13% 280 282 /månad
Dagvård 0% 0 0 /dag
Matdistribution hel, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 208 210 /månad
Matdistribution halv, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 104 105 /månad
Hjälpmedelsabonnemang 3% 68 68 /månad
Omvårdnad och service, korttidsvård/växelvård 3% 71 71 /dygn
Omvårdnad och service, vård- och omsorgsboende 100% 2 125 2 139 /månad

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 106 107 /månad
Avgift för ej återlämnat hjälpmedel Restvärde Restvärde
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyresavtal hyresavtal /månad
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2 183 2 197 /månad

Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Kosttaxor (avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan)

Vård- och omsorgsboende

Frukost 15 17 /dag
Lunch (pris från T&S) 48 50 /dag
Mellanmål 5 6 /dag
Middag (pris från T&S) 66 68 /dag
Måltidskostnad korttidsvård 134 141 /dygn
Kostabonnemang 4 087 4 300 /månad

Ordinärt boende

Matlåda X 68 /styck
Matlådor, lunch + kvällsmat X 118 /styck
Matlåda helt månadsabonnemang (varje dag) 2 028 2 074 /månad
Matlåda halvt månadsabonnemang (varannan dag) 1 014 1 037 /månad
Matlådor, lunch + kvällsmat, helt månadsabonnemang X 3 599 /månad

Dagvård
Måltidskostnad 81 85 /dag

Övrigt

Näringsdryck i ordinärt boende X
Enligt 

fakturabelop /dag
Sondmat nivå 1 (1 ersättningsmål/dag) X 30 /dag
Sondmat nivå 2 (2 ersättningsmål/dag) X 60 /dag
Sondmat nivå 3 (ersätter alla måltider/dygn) X 90 /dag
Sondmat månadsavgift nivå 1 X 900 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 2 X 1 800 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 3 X 2 700 /månad

Uppdaterat 2020-11-13



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019 - 700 

 
 

Information av redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen  
för vård och omsorg, IVO, gällande kvartal 3 2020 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Redovisningen för kvartal 3 2020 godkänns. 
 

2. Informationen skickas vidare som en delgivning till kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rapporteringen omfattar de beslut som under 200401 – 200630 och där tid mellan 
beslut och verkställighet har överstigit 3 månader. 
 
Rapport kvartal 3 innehåller följande ej verkställda beslut som redovisats till IVO: 
 
Socialtjänstlagen, SoL 
 
Totalt fanns 8 ej verkställda beslut gällande insatsen vård- och omsorgsboende. 
 
2 personer har sedan inrapporteringen erbjudits boende och flyttat in på särskilt  
boende efter inrapporteringsperioden. 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut.  
 
Rapportering av förändringar i verkställighet med anledning av pandemin 
 
Under perioden har 11 personer haft avbrott i verkställighet alternativt inte fått  
påbörja insatsen växelvård, vilket har inrapporterats till IVO. 
 
 
Lena Täringskog 
Avdelningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 
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Datum: 2020-11-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000086/2020 – 700 
 
 

Båstads kommuns remissvar avseende betänkandet "Översyn av  
insatser enligt LSS och assistansutredningen” (SOU 2018:88) 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna  
utredning. 
 

Aktuellt 
Båstads kommun överlämnar bifogat remissvar, se bifogat yttrande. 
 
 
 
Åsa Teveldal Lena Täringskog 
Avdelningschef          Avdelningschef    
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Socialdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remissvar från Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 
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Datum: 2020-11-23  Till: Socialdepartementet 

Handläggare: Åsa Teveldal   S2019/00088/SOF 

Dnr: VN000086/2020-700                                 

 

 
Yttrande över remiss - betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) 
 
 

Yttrande 
Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att 
begränsa möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och 
varaktig funktionsnedsättning samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra 
personliga behov för personer med assistans. Detta innebär att Båstads kommun inte tar hänsyn 
till dessa förslag i yttrandet. I övrigt kommenteras de förslag och bedömningar som Båstads 
kommun har synpunkter på. 

 
Sammanfattning 
Båstads kommun är positivt till en huvudman för personlig assistans men ser samtidigt stora 
utmaningar vad det gäller gränsdragningsproblematik mellan stat och kommun. Det framstår 
som orimligt att kommunerna ska ha ett fortsatt kostnadsansvar för de 20 första timmarna i 
assistansersättningen.  
 
Båstads kommun uppfattar att det är tydligt att förslagen i utredningen i stor utsträckning syftar 
till att minska kostnaderna specifikt för personlig assistans. Personer som idag har personlig 
assistans kommer sannolikt istället att hänvisas till någon av de nya insatserna för vilka 
kommunen är huvudman. Det finns risk för kostnadsövervältring från stat till kommun. Det är 
svårt att beräkna kostnader då det är ovisst vilka insatser personer kommer att söka och 
gränsdragningen mellan insatserna inte är tydlig. 
 
Båstads kommun är positiva till att sjukersättningen för ordinarie assistents sjukfrånvaro ska 
ingå i schablonersättningen för personlig assistans.  
 
Båstads kommuns bedömning är att utredningens förslag till insatser möjliggör flexiblare 
lösningar än nuvarande LSS-lagstiftning. Det är positivt med de nya insatserna personlig service 
och boendestöd som bör ge större möjligheter för de som kan och vill bo i ordinärt boende. 
Båstads kommun gör dock bedömning att det inte är lämpligt att insatsen personlig service och 
boendestöd ska kunna beviljas i den enskildes bostad om denne bor i bostad med särskild 
service. Detta utifrån att det i insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritid och 
kultur och därför inte ska behöva kombineras med andra insatser.  
 
De nya insatserna förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd till barn är svårbedömda. 
Insatserna bedöms kunna ge positiva effekter för målgrupperna men är oklara vad det gäller 
innehåll och vem som kan beviljas insatsen. Utifrån oklarheter gällande insatserna ser Båstads 
kommun fortfarande en risk förgränsdragningsproblematik mellan stat och kommun. Följden av 
utredningens förslag riskerar att bli en övervältring av kostnader till kommunen. 
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Båstads kommun är negativa till utredningens förslag om att annan särskilt anpassad bostad 
fortfarande föreslås vara kvar som en boendeform enligt LSS. 

 
Båstads kommun har synpunkter på utredningen i följande avsnitt  
 
Kapitel 5: Bostaden 
Annan särskilt anpassad bostad 
Båstads kommun stödjer inte utredningens förslag om att boendeformen annan särskild 
anpassad bostad ska kvarstå som en insats i den nya LSS-lagstiftningen. Om insatsen ändå 
kommer att kvarstå i en ny LSS-lagstiftning bör lagstiftaren tydliggöra bedömningskriterierna 
för boendeformen. Båstads kommun anser att det bör framkomma att denna insats inte ska 
ersätta den ordinarie bostadsmarknaden. Det bör även tydliggöras vilken typ av anpassningar 
som bostaden ska innebära och hur rätten till annan särskilt anpassad bostad förhåller sig till 
exempelvis bostadsanpassningsbidrag.  
 

Boendeformerna gruppbostad och servicebostad 
I bostad med särskild service, gruppbostad och servicebostad, bör alla behov tillgodoses kopplat 
till omvårdnad, fritid och kultur och bör därför inte kombineras med andra insatser. Utifrån 
detta vill Båstads kommun framhålla att insatsen personlig service och boendestöd inte bör 
kunna beviljas samtidigt för stöd inom boendet. Gruppbostad och servicebostad bör även 
fortsättningsvis vara den insats som ska tillgodose hela individens behov av stöd, omsorg och 
praktiska göromål i den enskildes hem. 
 
Insatsen personlig service och boendestöd 
Båstads kommun är positiv till den nya insatsen personlig service och boendestöd då den 
omfattar större delen av den personliga livsföringen och är mer flexibel än den nuvarande 
insatsen ledsagarservice. Likaså är det positivt att boendestöd föreslås bli en del av en LSS-
insats. Att brukare ska kunna få stöd i ordinärt boende bidrar till självständighet och ökad 
delaktighet i samhället. Med den nya insatsen kommer den sökande som har behov av så väl 
praktisk som social hjälp som också kan omfatta omvårdnad och egenvård samt motivationsstöd 
kunna få det inom ramen för LSS-lagstiftningen. Därmed kommer behovet av kompletterande 
stödinsatser som boendestöd och hemtjänst enligt SoL att minska. Båstads kommun stödjer 
dock inte att personligt stöd och boendestöd ska kunna beviljas för stöd i den enskildes bostad 
om denne bor i bostad med särskild service, gruppbostad eller servicebostad.  
 
Kapitel 6: Barn och familjer 
Insatsen avlösarservice 
Båstads kommun anser att det är positivt att utredningen lyfter fram att stödet till familjer behöver 

samordnas i högre utsträckning och att avlastning i högre grad behöver vara anpassad utifrån 

individuella behov.  
Insatsen avlösarservice i hemmet förslås av utredningen ändras till avlösarservice utifrån att det 
tydligt ska framgå att insatsen inte är begränsad till att endast ges i hemmet. Båstads kommun 
delar utredarens förslag och anser att det är mer ändamålsenligt och skapar en större flexibilitet 
med utgångspunkt i den enskildes och familjens behov.  
.   
Personligt utformat stöd i det dagliga livet 
Förebyggande pedagogiskt stöd i LSS  
Båstads kommun anser att insatsen är svårbedömd då den är otydligt beskriven, både avseende 
innehåll och vem som kan beviljas insatsen. Båstads kommun kan se fördelar med att stöd som 
förutsätter ingående kunskap om individen är en egen insats, men det finns farhåga att insatsen 
är för lik personlig assistans. Detta kan innebära en risk för gränsdragningsproblematik mellan 
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stat och kommun samt en risk i att den nya insatsen leder till en överskjutning av kostnader från 
staten till kommunerna.  
 

Personligt stöd till barn i LSS 
Båstads kommun anser att även denna insats är svår att yttra sig över då förutsättningarna har 
förändrats och förslaget om att insatsen personlig assistans ej omfattar barn under 16 år är 
borttaget. Insatsen personligt stöd till barn kan komma att göra stor skillnad för barn och 
föräldrar men även här kvarstår en eventuell gränsdragningsproblematik gentemot 
Försäkringskassan och den personliga assistansen. Eftersom förslaget om att begränsa 
assistansen för personer under 16 år inte längre kvarstår finns det frågetecken om innehållet i 
insatsen personligt stöd till barn i LSS också kommer att förändras.  
 

Kapitel 11 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun  
Båstads kommun är mycket positiva till att staten föreslås vara huvudman för all personlig 
assistans. Den nuvarande uppdelningen har skapat svårigheter då kommuner och 
Försäkringskassa gjort olika bedömningar. En huvudman innebär också en effektivisering av de 
samlade samhällskostnaderna eftersom samma behov inte behöver utredas och beslutas av flera 
olika aktörer.  
Kommunernas medfinansiering av de 20 första timmarna per vecka av statlig assistans bör tas 
bort. Den är administrativt krånglig och påverkan på utbudet av övriga LSS-insatser är troligtvis 
mycket marginell. Om assistansen blir helt statlig leder medfinansieringen till att kommunerna 
får finansiera hela kostnaden för de som beviljas max 20 timmar per vecka vilket framstår som 
orimligt för en insats som beviljas av en annan myndighet. Huvudregeln måste istället vara att 
den myndighet som ansvarar för en insats också bär kostnadsansvaret för densamma. Båstads 
kommun ställer sig också mycket frågande till utredningens bedömning att en medfinansiering 
kan bidra till att kommunerna erbjuder LSS-insatser och andra kommunalt beslutade insatser av 
god kvalitet. Det finns inget samband mellan kommunernas kostnadsansvar för assistansbeslut 
och kommunens inställning till hur andra insatser erbjuds och verkställs. Att de insatser som 
kommunen ansvarar för ska vara av god kvalitet är därtill särskilt reglerat i lag. Båstads 
kommun avstyrker därför utredningens förslag att den kommunala medfinansieringen av statlig 
assistans ska finnas kvar.  
 

Kapitel 12 Privata aktörer och ekonomisk ersättning för personlig assistans  
Utredningens förslag om att det ska vara krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande 
villkor för att få anordna personlig assistans är positivt. Båstads kommun instämmer med 
utredaren att schablonbeloppet för personlig assistans ska kompensera för sjuklönekostnader. 
Kommunen instämmer i utredningens med att kommunens ansvar ska vara begränsat till att 
tillfälligt tillgodose den assistansberättigades behov i det fall en ordinarie anordnare inte 
tillhandahåller en vikarie. Båstads kommun önskar dock att lagstiftaren gör ett förytligande 
gällande kommunens ansvar att tillfälligt tillgodose den assistansberättigades behov på så sätt 
att det endast rör akut uppstående situationer. 

 
Kapitel 13 Kvalitet, uppföljning och tillsyn 
Att företräda en person och samtidigt ge stöd enligt LSS till hen. Båstads kommun är positiv till 
förslaget att se över hur regelverket fungerar när det gäller gode män, förvaltare och andra 
ställföreträdare samt att utbildningsmaterial tas fram med syfte att öka förståelsen och 
kunskapen om den enskilde individens behov och de utmaningar som kan komma att uppstå. 
 
Kapitel 17 Konsekvenser av förslagen  
Båstads kommun vill, beträffande konsekvenserna av förslagen, särskilt lyfta fram att då vissa av 
förslagen inte kommer att genomföras påverkas även de kostnadsanalyser som gjorts i 
utredningens 17:e kapitel.  
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Båstads kommun instämmer inte i bedömningen att kommunernas kostnadsökningar och 
kostnadsminskningar till stor del tar ut varandra. Förutom de omställningskostnader som 
förslaget innebär kommer lagstiftningen att innebära att kommunernas samlade kostnader ökar. 
Såsom utredningen beskriver handlar förslaget om att stärka ändamålsenligheten för den 
enskilde samt kvaliteten, vilket kommer innebära kostnadsökningar.  
Kommunen instämmer inte heller i att kommunernas långsiktiga administrationskostnader 
beräknas bli i princip oförändrade. En mer flexibel lagstiftning och användandet av parallella 
insatser kommer innebära ett ökat tryck på utredningar och beslut för kommunens handläggare 
samt på kommunens verkställare av insatser. Det är viktigt att kommunernas kostnader inte 
underskattas för att lagstiftningen ska få de positiva effekter som lagstiftaren eftersträvar. 
Kompensationen till kommunsektorn bör därför vara avsevärt högre än de cirka 340 miljoner 
kronor som utredningen föreslår. 
Vad det gäller den nya insatsen personlig service och boendestöd framgår inte någon ekonomisk 
effekt kopplat till personer som i dagsläget har boendestöd enligt SoL. Med anledning av att LSS 
har högre ambitionsnivå borde det leda till högre kostnader för kommunerna för denna grupp. 
Även påverkan på kommunernas avgiftsintäkter från avgifter är en sådan förändring som bör 
tas med, eftersom LSS insatser inte är avgiftsbelagda. 
 
 
Båstad 2020-11-23 
 
 
Ulf Jiewertz 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Degerfors kommun 

Diskrimineringsombudsmannen 

D omstolsverket 

Dorotea kommun 

Dyslexiförbundet 

Ekerö kommun 

Ekobrottsmyndigheten 

Ekonomistyrningsverket 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Fagersta kommun 

Falu kommun 

Filipstads kommun 

Finspång kommun 

FN-förbundet 

FQ-Forum Kvinnor och funktionshinder 

PUB - för barn och unga och vuxna med utvecklingsstörning 

Funktionsrätt Sverige 

Förbundet Sveriges Dövblinda 

Förbundet unga rörelsehindrade 

Föreningen JAG 

Föreningen Sveriges socialchefer 

Företagarna 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Föi-valtningsrätten i Karlstad 

Förvaltningsrätten i Umeå 

Fötvaltningsrätten i Uppsala 

Gislaveds kommun 
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Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Halls bergs kommun 

Helsingborgs kommun 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Humana assistans AB 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Höganäs kommun 

Hörselskadades riksförbund 

Höörs kommun 

Independent Living Institute 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Inspektionen för socialförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg 

Institutet för arbetsmarknads - och utbildningspolitisk utvärdering 

Intressegruppen för Assistansberättigade 

Justitiekanslern 

J ämställdhetsmyndigheten 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalmar kommun 

Kammarkollegiet 

Kammarrätten i Göteborg 
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Kammarrätten i Stockholm 

Karlstads kommun 

Karolinska institutet 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Kommerskollegium 

Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona 

Kommunförbundet i Stockholms län 

Konkurrensverket 

l(onsumentverket 

Kristianstads kommun 

Kumla kommun 

Kävlinge kommun 

Köpings kommun 

Landskrona kommun 

Landsorganisationen LO 

Laxå kommun 

Lidingö kommun 

Lidköping kommun 

Linköping kommun 

Linköpings universitet (Barnafrid) 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun 

Malmö kommun 

Marks kommun 

Medlingsinstitutet 

Mjölby kommun 

Motala kommun 
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Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Mönsterås kommun 

Nacka kommun 

N euro förbundet 

Norrtälje kommun 

Nätverket Unga för tillgänglighet (NUFT) 

Oskarshamns kommun 

Oxelösunds kommun 

Partille kommun 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

Personskadeförbundet RTP 

Piteå kommun 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Region Jönköpings län 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Östergötland 

Riksdagens ombudsmän GO) 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, 

DHB Flex 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) 

Riksförbundet för sällsynta diagnoser 

Riksrevisionen 
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Ronneby kommun 

Rättviks kommun 

Sametinget 

SamhallAB 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Sollefteå kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SPF Seniorerna 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

Statens skolverk 

Statens skolinspektion 

Statskontoret 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

STIL 

Stockholms kommun 

Strömsunds kommun 

Sundbybergs kommun 

Sundsvalls kommun 

Svalövs kommun 

Svenska kommunalarbetareförbundet 

Svenska kyrkan 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges a-kassor 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Synskadades Riksförbund (SRF) 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 
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Södertälje kommun 

Tanums kommun 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) 

Tjänstemännens centralorganisation 

Trelleborg kommun 

Tyresö kommun 

Uddevalla kommun 

Umeå kommun 

Unizon 

Uppsala kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Vision 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna Almega 

Vännäs kommun 

Västerviks kommun 

Västerås kommun 

Västra Götalandsregionen 

Växjö kommun 

Ystads kommun 

Åklagarmyndigheten 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Örebro kommun 

Örnsköldsviks kommun 
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Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Övertorneå kommun 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 

utgångspunkt, uppnå jämlild1et i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 

mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas. 

LSS och assistansersättningen är en viktig frihetsreform. Det övergripande 

syftet regeringen ser med översynen av LSS-lagstiftningen är en uppdaterad 

och bättre fungerande lagstiftning, som ger större hållbarhet och mer 

ändamålsenliga insatser. Kontinuitet, förutsägbarhet, kvalitet och 

rättssäkerhet är viktiga parametrar såväl för den personliga assistansen som 

för andra insatser. Den personliga assistansen är ett av de individuella stöden 

och en av flera insatser som bidrar till individens självständighet i enlighet 

med det nationella målet för funktionshinderspolitiken. 

Sedan betänkandet avlämnades har en sakpolitisk överenskommelse mellan 

regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, träffats, Januariavtalet. 

Remissinstanserna ombeds nu avlämna synpunkter på betänkandet SOU 

2018:88, men med vetskap om innehållet i Januariavtalet. 

Januariavtalet har en punkt som delvis överlappar betänkandets område, 

Denna punkt lyder: 

64. Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av Mg 

kvalitet och rättssäkerhet. Alfa som har rätt tzlf sti/d ska få det. Rätt till assistans 

fiir egenvård, z'nkfttsive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i 

den sittande utredningen). Rätten tiff assistans fiir behov av tiffryn ska stärkas. 

Defi,nitionen av notmaft fiiräfdraansvar ska smafnas av. Tillsätt en '!Y 

assistanstttredningfiir att säkra detta. (Utredning 2019. I'{y fagstiftningfrån 

2021 ). Utred också frågan om httvttdmannaskapet fa'r den personliga assistansen. 

(Utredning 2021. Evenftteff '!Y lagstiftning ttnder nästa mandatperiod.) 
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I betänkandet föreslås en ny insats till barn. Regeringen vill dock inför 

remitteringen understryka för remissinstanserna att även barn ska ha rätt till 

statlig personlig assistans också i framtiden. 

I betänkandet föreslås en stödform som kallas förebyggande pedagogiskt 

stöd, för personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning. 

Regeringen vill inför remitteringen understryka att denna målgrupp är i 

särskilt behov av kompetent och professionellt stöd också genom statlig 

personlig assistans och att alla eventuella förändringar för målgruppen måste 

leda till tydliga förbättringar. Regeringen har den 23 januari 2020 tillsatt en 

utredning som bland annat har för avsikt att stärka rätten till assistans för 

egenvård och tillsyn (dit 2020:3). Det innebär bland annat stärkt rätt till 

assistans för personer med psykiska funktionsnedsättningar och att de även 

fortsättningsvis ska ha rätt till statlig personlig assistans. 

I betänkandet föreslås vidare att den som har rätt till personlig assistans ska 

beviljas en schablon på 15 timmar i veckan för andra personliga behov. 

Individens behov av stöd och möjlighet att leva ett liv som alla andra ska 

alltid vara styrande för förändringar inom LSS och assistansersättningen, 

vilket innebär att regeringen därför inte avser att gå vidare med förslaget om 

schablon med den omfattning om 15 timmar per vecka som föreslås. 

Remissen omfattar därför inte de förslag som handlar om att begränsa 

möjligheterna till assistans för barn och för personer med stor och varaktig 

funktionsnedsättning, samt förslaget om en schablon om 15 timmar för 

andra personliga behov för personer med assistans. 

Betänkandet innehåller därutöver några ytterligare förslag som helt eller 

delvis överlappar förslag som behandlas i senare utredningar. Förslag om att 

assistansanordnare ska stå för sjuklönekostnader samt att assistansanordnare 

ska ha kollektivavtalsliknande villkor finns även i SOU 2020:01 Översyn av 

yrket personlig assistent som har remitterats. Den utredning som nämns 

ovan om egenvård och tillsyn (dit. 2020:3) överlappar delvis detta 

betänkandes förslag som berör personlig assistans för behov av egenvård. 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 

12 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2019 /00088/SOF och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Myndigheter under regedngen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

Råd. om hur remissyttranden utformas finns i Statsråds beredningens 

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regermgen.se. 

t&rvi~ '~/?v-
Malin Larsson 

Ämnesråd/ Gruppchef 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Från: Åsa Teveldal <asa.teveldal@bastad.se> 
Till: Christin Johansson 
Datum: 2020-10-09 08:57 
Ärende: Fwd: Diarienummer S2019/00088/SOF, uppskov med tiden 
Kopia: Lena Täringskog; Henrik Andersson 

För info. 

Med vänlig hälsning, Åsa 

Skickat från min iPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Carina Cronsioe <carina.cronsioe@regeringskansliet.se> 
Datum: 9 oktober 2020 08:53:48 CEST 
Till: Åsa Teveldal <asa.teveldal@bastad.se> 
Kopia: S Remissvar <s.remissvar@regeringskansliet.se>, S SOF 
<s.sof@regeringskansliet.se> 
Ämne: Sv: Diarienummer S2019/00088/SOF, uppskov med tiden 

Hej Åsa! 
Det går bra att ni inkommer med remissvaren den 25 november. 
Mvh Carina 

Carina Cronsioe 
Ämnesråd 
Socialdepartementet 
E nheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 46 05 
Mobil 070-3132871 
carina. cronsioe@regeringskansliet.se 
www.regermgen.se 

Från: Shaharunnesa Khan <shaharunnesa.khan@regeringskansliet.se> För S Remissvar 
Skickat: den 9 oktober 2020 08 :09 
Till: Carina Cronsioe <carina.cronsioe@regeringskansliet.se> 
Kopia: S SOF <s.sof@regeringskansliet.se> 
Ämne: VB: Diarienummer 52019/00088/SOF, uppskov med tiden 

Sida 1av2 
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Från: Åsa Teveldal <asa.teveldal@bastad.se> 
Skickat: den 8 oktober 2020 16:20 
Till: S Remissvar <s.remissvar@regeringskansliet.se> 
Ämne: Diarienummer 52019/00088/SOF, uppskov med tiden 

Hej, 

Vi i Båstads kommun har blivit utsedda till att avge remissvar gällande SOU 2018:88 LSS
utredningen. Utifrån att ärendet ska upp för beslut i vår nämnd, så undrar vi om det är 

möjligt att få uppskov med tiden till och med 2020-11-25. Detta utifrån vi har Vård och 
omsorgsnämnd 2020-11-23. 

Med vänlig hälsning, 

Åsa Teveldal 

Avdelningschef 

Stöd och Omsorg 

asa.tevedal@bastad.se 

[fiJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss pli bastad.se 

Växel: 0431-770 00 

Webb: www.bastad .se 

Twitter: @bastadskommun 
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 

• Jag värnar om miljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

Sida 2 av 2 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000136/2016 – 700 
 
 

Rapport utifrån Lumells genomlysning av vård- och  
omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.     
 
2. Rapporten skickas till kommunstyrelsen för delgivning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2017 gjorde Lumell en genomlysning av vård och omsorg där syftet var att  
utreda om verksamheten var ändamålsenlig samt vad de ekonomiska problemen berodde på. 
Lumells slutsats i utredningen var att vård- och omsorgsverksamheten var ändamålsenlig och 
uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen som verksamheten ansvarar för.  
Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksam-
hetens underskott att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning 
i verksamhetens budget. Lumell lämnade elva rekommendationer som de föreslog att  
genomföras på politisk- och tjänstemannanivå. 
 
Aktuellt 
Utifrån Lumells slutsats arbetades det fram en handlingsplan för att kunna åtgärda de  
utmaningar som genomlysningen hade gett. Stort arbete har lagts på att försöka förbättra,  
utveckla och effektivisera vård- och omsorgsverksamheten och i rapporten redovisas och  
beskrivs vad i de elva punkterna som har åtgärdats.  
 
 
Ingrid Pettersson, Sas Vård och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunstyrelsen (delgivning) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport utifrån Lumells genomlysning av vård- och omsorgs-verksamheten i Båstads kommun 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

UTIFRÅN  

LUMELLS GENOMLYSNING AV 

VÅRD- OCH OMSORGS VERKSAMHETEN I BÅSTADS KOMMUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     20-11-12 



Sammanfattning  

Utmaningarna för vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun föranledde den 

genomlysning som gjordes av Lumells under våren 2017. 

Syftet med genomlysningen var att utreda verksamhetens ändamålsenlighet och utreda vad de 

ekonomiska problemen berodde på samt vilka åtgärder som kunde utföras för att förbättra, 

utveckla och effektivisera verksamheten.  

Inledning 

Slutsatsen från Lumells genomlysning var att Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 

var ändamålsenlig då verksamheten uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen 

som verksamheten ansvarar för, på ett sätt som uppvisar relativt god kvalitet både sett ur ett 

medarbetar- och ett brukarperspektiv till relativt låga kostnader. Mot bakgrund av identifierade 

utmaningar lämnade Lumells elva rekommendationer som föreslogs att genomföras på politisk 

och tjänstemannanivå.  

Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksamhetens 

underskott samt att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning i 

verksamhetens budget. 

Resultat  

1. Budgetanpassning 

Hemvårds- och boendepengen är under översyn. 

2018 gavs en utökning i budgeten på 10 miljoner för att täcka kostnader för förhöjd 

hemvårdspeng (kringtid, bilkostnader, semesterersättning), boendepeng, 

semesterersättning för timanställda, ersättning för semesterdagar m.m. Samtidigt 

sänktes volymen av hemvårdstimmar med ca 4 mkr samt ett generellt sparbeting på 1,5 

mkr. 

  

2. Inför nytt beräkningssätt för verksamhetskvalitetsmål 

En övergripande nämnds plan har tagits fram där Kommunfullmäktige satt sina mål som 

sedan bryts ner i de olika nämnderna. Vård och omsorgsnämdens har mätbara 

indikatorer som är kopplade till målen.  

 

3. Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten 
Vård och omsorgsnämnden har tagit fram styrkort som är kopplade till ekonomin och 

följs upp på varje nämnds möte. Vissa nyckeltal och volymer som är kopplade till 

ekonomin följs också upp i styrkortet till exempel beläggning på vård- och 

omsorgsboende, hemvårdstimmar, sjuktal och övertid. 

 

4. Projekt för verksamhetseffektivisering 

Önskeschema i Timecare är avskaffat. Nytt digitalt schema läggningsprogram Multi Acess 

kommer att implementeras i samband med att Heltidsresan sätts igång.  

Nytt verksamhetssystem har köpts in, Life Care och i systemet finns en planeringsmodul 

för verkställighetens insatser, beräknas implementeras under 2021.  Ruttoptimering är 

gjord och Kommunens karta- och GIS avdelning har varit behjälpliga. Utifrån dagens 

möjlighet har det gjorts vad förbättringar som är möjligt för att utveckla Intranet.  



På grund av ökad vårdtyngd och tidigare utskrivning från sjukvården har antalet 

sjuksköterskor utökats, det har också använts Hsl- undersköterskor för att avlasta för 

sjuksköterskornas arbete vilket fallit väl ut. 

Översyn av Boendepengen pågår.  

   

5. Projekt för inköpseffektivisering 

En inköps grupp från Vård och omsorg har bildats, gruppen träffar regelbundet 

upphandlingsansvarig för att hålla sig uppdaterade i avtalsbasen när nya upphandlingar 

har gjort eller avtal som upphört. Vård och omsorg har utarbetat goda rutiner för inköp. 

  

6. Verksamhetsfocus på sänkt övertid 

När Lumell gjorde genomlysningen av Vård och omsorg 2017 låg övertiden på 2%. Idag 

ligger övertiden på 0,9 % och i och med att Heltidsresan införs 2021 så är förhoppningen 

att denna siffran ska minska ytterligare. Övertiden redovisas på Vård och 

omsorgsnämndens möten i styrkortet. 

 

7. Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 

Vid Lumells genomlysning låg sjuktalet på 7,5 %  idag ligger det på 7,9 %. Det är en 

ökning med 0,4% men ökningen beror till största del att vi har under 2020 har en 

pågående Pandemi. Under 2019 låg sjuktalet på ett snitt på 6,8 %. Åtgärder som vidtagits 

är att vid sjukdom ska alltid medarbetaren ha kontakt med sin chef så att chefen har 

möjlighet att fånga upp andra orsaker till frånvaro. Vid flera upprepade korttidsfrånvaro 

så kontaktas Företagshälsan för rehabsamtal. Det förekommer också att medarbetare 

som har mycket korttidsfrånvaro får lämna endagsintyg från läkare redan första dagen 

vid frånvarotillfället.  

 

8. Utredning av stöd och omsorg 

Myllefallet har idag tre lägenheter till gruppboendeplatser och i två lägenheter bor vård- 

och omsorgstagare med personlig assistans.  

Schemaöversyn på LSS-boenden görs kontinuerligt och följer de boendes behov vilket 

kan variera.  

2021 kommer assistansersättning höjas med 3,5 % från 304,3 kr per timme till 315 kr. 

I LSS-utjämningsystemet som utjämnar kostnadsskillnaderna för kommunernas LSS-

verksamhet betalade Båstads kommun: 

2017    31 790 231 kr   

2020    26 742 772 kr 

2021 ligger det preliminära utfallet på 24 950 504 kr 
 

9. Rutiner för bättre bilanvändning 

En övergripande fordonsorganisation för alla kommunens fordon startades under 

hösten 2019 och drivs av personal som ligger under räddningstjänsten. Den 

övergripande organisationen har gjort att det är en bättre översyn av kommunens 

fordon och att bilarna roterar runt så de används optimalt. Vård och omsorg betalar idag 

en schablonkostnad per bil till fordonsorganisationen + leasingkostnad och 

bränslekostnad. 

 

10. Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 

Biståndshandläggarna följer de riktlinjer som vård och omsorgsnämnden beslutat i 

Vägledningsdokument, det har reviderats flertalet gånger senast 20191211var det uppe i 

Vård och omsorgsnämnden för beslut. För att möta de framtida utmaningarna och den 



ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i pågår  en ständigt diskussionen 

mellan verksamheten och politiken ”vad är skälig levnadsnivå” och ”vad kan tillgodoses 

på annat sätt” för att använda våra resurser på rätt sätt.  

 

11. Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 

Kringtid är den tid som inte är insatstid hos vård- och omsorgstagaren utan sådant som 

till exempel transport till och från vård- och omsorgstagare, dokumentation, 

genomförandeplan, tankning av bilar, apt, utbildning m.m. 

Schabloner är den ersättningsmodell som verkställaren får för utförandet av insatser. 

- En grupp tillsattes och gick igenom schablonerna för att få ett mer rättvisande 

ersättningssystem och nya schabloner trädde i kraft 2018.  
- Kringtiden för hemvården har höjts från 25 % till 30%  och serviceinsatser har 

sänkts till 15 % från och med 2018 

- Ett försök att mäta kringtid och insatstid  i Alfa E-planering gjordes under 2018 men 

man fick aldrig tekniken att fungera. Det har också gjorts mätningar manuellet och 

dessa visar på en kringtid runt 50% men inte helt tillförlitligt kan finnas felkällor. Det 

har köpts in Digitala nycklar till hemvården som håller på att installeras hos vård- 

och omsorgstagarna, när allt är plats så finns det möjlighet att mäta tiden som 

personalen är hos vård- och omsorgstagaren 

- Pågår en översyn av hemvårdspengen och schablonerna. 
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Datum: 2020-11-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000127/2020 – 901 
 
 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska organisationen 

 
 
Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring av den politiska 
organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt rör vård- och omsorgsnämnden.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på förändring av  
Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i korthet att man under nästa  
år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som ska utses av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Olof Nilsson, kanslichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss - Förslag på förändring av den politiska organisationen - underlag 1 
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c. Vård- och omsorgsnämnden 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för vård- och omsorgsnämnden. Övervägande har 
gjorts om att ersätta nämnden med en samlad socialnämnd, men 
det har bedömts som ej aktuellt för 2021 då förändringen är för 
omfattande. Frågan föreslås att åter aktualiseras under 2021 för 
att belysa möjligheterna till organisationsförändring 2023. 

Nedanstående förändringar föreslås för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till vård- och omsorgsnämnden. 

Förändringen föreslås träda i kraft 1 april 2021. 

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit ett uppdrag som tillsatts av oppositionen. 
Sedan kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium 
ett kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 
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Datum: 2020-11-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 5 november 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: 2020-11-05 
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. 

December 
2020 

VN 2020-01-27 § 7 
Måltidsglädje 

000016/2020 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
måltidsverksamheten kartlägga och analysera 
behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla 
måltiderna i bred bemärkelse för de mest sköra 
äldre inom Särskilt boende. Återrapportering ska 
göras till vård- och omsorgsnämnden senast  
i april 2020. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning. 

Våren 2021 

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 

  



 

*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 2020-10-19, § 85 
Svar på granskning av 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen 

000105/2020 Upprättad tjänsteskrivelse godkänns som vård- 
och omsorgsnämndens svar på revisionens 
granskning avseende ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete inom vård och 
omsorg. En återrapportering ska göras till 
nämnden inom sex månader. 

Hos förvaltningen för handläggning. Senast mars 
2021 
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Datum: 2020-11-16 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). Ekonomirapport januari-september 2020 för Båstads kommun. 
 
b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-10-06. 
 
c). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 - Rambudget 2021 och  
plan 2022-2023 för Båstads kommun. 
 
d). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 - Sammanträdesplan 2021. 
 
e). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 - Årsredovisning 2019 för  
Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



  
 
 
Ekonomirapport 

 

  

Ekonomirapport januari-september 2020 
 

Prognos årets resultat 
 

 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +17,0 +25,8 +8,8 

Mars +17,0 +22,1 +5,1 

April +17,0 +7,3 -9,7 

Maj +17,0 +12,1 -4,9 

Augusti +17,0 +25,3 +8,3 

September +17,0 +23,6 +6,6 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+23,6 (+25,3) mkr, en positiv avvikelse mot budget 
med +6,6 mkr. Bortser vi från engångsposterna exploa-
teringsintäkter, investeringsbidrag och äldre hyresin-
täkt, så landar vi på ett prognostiserat resultat på +0 
(+1,6) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -34,2 (-34,6) mkr. Detta är i 
paritet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom vård 
och omsorg med -21,5 mkr, inom individ och familj 
med -17,5 mkr, inom boendepeng med -3,4 mkr samt 
inom teknik och service -1,9 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +23,6 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommu-
nen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att båda två, av fullmäktige beslu-
tade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Progno-
stiserat överskott överstiger 2,0 procent av skattein-
täkter och bidrag samt investeringarna täcks till mer 
än 50 procent av skattemedel.

 

Prognostiserade avvikelser +6,6 (+8,3)  
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 
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Kommunfullmäktige +0,1 (+0,1) 
Prognostiserar positiv avvikelse mot budget, anled-
ningen är minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Kommunstyrelse –18,4 (-18,5) 
KS – Kommunledningskontor +0,5 (+0,5)  
Kommunledningskontoret prognostiserar positiv avvi-
kelse mot budget, vilket beror på vakanta tjänster och 
lägre sysselsättningsgrad i bemanningen. Det tillämpas 
även återhållsamhet av kostnaderna. 

KS – Teknik och service -2,1 (-2,0)  
Teknik och service prognostiserar en total budgetavvi-
kelse om -2,1 mkr, inklusive den budgeterade arrende-
intäkten för temporär återvinningscentral (-0,6 mkr). 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger (BKR) 
inom äldreomsorgen minskar och det är framför allt 
portioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. Orsaken håller för närvarande på att utre-
das. BKR prognostiserar därmed en avvikelse rörande 
lägre intäkter om -1,2 mkr. Vårdboendet Haga park har 
inte öppnat så många platser som tidigare aviserat, vil-
ket medför en minskad intäkt om -0,1 mkr, inkluderat i 
ovannämnda underskott.  

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddningstjänst 
(inkluderar delen inom Myndighetsnämnden) och BKR 
senareläggs. Detta tillsammans med tjänstledighet och 
sjukskrivning av personal inom tekniska kontoret med-
för en prognostiserad positiv avvikelse om +0,7 mkr. 

Teknik och service verksamheter har påverkats av co-
vid-19 på olika sätt och den ekonomiska konsekvensen 
beräknas uppgå till -1,7 mkr. Den prognostiserade ne-
gativa avvikelsen inkluderar -0,7 mkr, avseende i hu-
vudsak minskade intäkter för Malenbadet, både inträde 
och simskola, uteblivna intäkter för säkerhetsutbild-
ning för kommunens anställda samt minskade mål-
tidsintäkter för Haga Park. Verksamheterna har även 
haft kostnader och minskade intäkter, som inte är med-
tagna i den prognostiserade negativa avvikelsen, upp-
gående till ca -0,5 mkr, samt åtgärder enligt beslut i 
krisledningsnämnden 6 april 2020, uppgående till 
ca -0,5 mkr. 

KS – Samhällsbyggnad +0,1 (+0,0)  
Samhällsbyggnad prognostiserar positiv avvikelse vil-
ket beror på outnyttjade konsulttjänster. 

KS – Bildning och arbete +0,6 (+0,6)  
Verksamhetsövergripande för bildning och arbete finns 
dubbla kostnader gällande tjänsten som verksamhets-
chef från 1 mars 2020. Avvikelsen motsvarar de åtgär-
der som vidtagits för att uppfylla besparingskravet 1 
procent. Det är främst olika projekt som avbrutits i 
samband med covid-19 pandemin som varit finansi-
erade av balansmedel. 

KS – individ och familj -17,5 (-17,6)  
Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse på 17,5 mkr. Den största anled-
ningen beror på placeringar som befarar en negativ av-
vikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen beror främst på att an-
talet placeringar ökade kraftigt under andra halvåret 
2019. Under perioden sedan mars månad har flera pla-
ceringar avslutats med nya lösningar på hemmaplan 
varav flera med insatser av öppenvården. 

Individ och familj enheten har under hösten 2019 och 
våren 2020 varit granskade av både revision och IVO 
Enheten har under en period haft mycket hård arbets-
belastning, arbetsmiljöutredningar med dubbla perso-
nalkostnader samt kostnader för avgångsvederlag. 
Sammantaget beräknas en negativ avvikelse för perso-
nalkostnader och konsulter på -1,8 mkr. Verksamheten 
arbetar vidare på att fortsätta anpassa organisationen 
och minska sina kostnader. 

En stor osäkerhetsfaktor är hur pandemin covid-19 får 
ekonomiska effekter då arbetsbelastningen för enheten 
ökat och flera utredningar pågår. 

Myndighetsnämnd +0,9 (+0,6) 
MN  – Teknik och service +0,2 (+0,2)  
Tillsättning av tjänst är senarelagd. 

MN  – Samhällsbyggnad +0,7 (+0,4)  
Prognostiserad positiv avvikelse beror i huvudsak på 
ökad ärendemängd och flera stora byggen på bygglovs-
sidan. 

Utbildningsnämnd +2,9 (+2,9) 
UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +1,3 (+1,3) 
Besparingskravet 1 procent minskade den interna 
skolpengen och ingen ersättning för fortbildning från 
maj månad. Utfallet visar att antalet elever varit färre 
än budgeterat. Avvikelse finns mellan egen regi, annan 
kommun och fristående regi. Budgetväxling genomförd 
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med skolpeng per skolform, grundsärskolan ingår i 
skolpeng. 

UN – Skolpeng gymnasium +2,1 (+2,0) 
Prognosen visar på en positiv avvikelse som framförallt 
beror på att antal elever i nuläget inte uppfyller befolk-
ningsprognosen för åldersgruppen. Budgetväxling ge-
nomförd  med skolpeng per skolform, gymnasiesärsko-
lan ingår i skolpeng. Snittkostnaden i egen regi ökar 
med anledning av att andelen som går introduktions-
program har ökat. Andelen elever som väljer att stu-
dera i annan kommun och fristående verksamhet har 
också ökat jämfört med förra läsåret vilket medför en 
högre kostnad per elev. 

UN – Barn och skola ram -0,5 (-0,5) 
Avvikelsen beror främst på ofinansierade kostnader för 
moduler -1,6 mkr. Åtgärder har vidtagits med anled-
ning av besparingskravet inför år 2020 samt inneva-
rande års besparingskrav. 

Vård och omsorgsnämnd -19,7 (-19,7) 
VN – Hemvårdspeng +5,3 (+5,3) 
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget lägre än 
budget, till största del som en effekt av coronapande-
min. I augusti beslutade vård- och omsorgsnämnden 
om nedläggning av mottagningsteamet vilket ger en be-
sparing om 1,2 mkr samlat för beställare och utförare. 

VN – Boendepeng -3,4 (-3,4) 
Boendepeng	+3,1	
Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade 
platser från den 1 maj ger en avvikelse mot budget för 
boendepeng, vilken uppvägs dels av att beläggnings-
graden har sjunkit något för våra övriga boenden. Att 
korttidsavdelningen endast belägger med enkelrum 
ger en positiv avvikelse om +2,8 mkr då budgeten är 
beräknad på fler platser. 

Kostnad	för	köpta	korttidsplatser	‐6,5	
Neddragningen av antalet köpta korttidsplatser har 
inte kunnat genomföras i den takt som verksamheten 
tidigare planerat för till följd av covid-19. Korttidsav-
delningen arbetar fortfarande endast med enkelrum 
för att minska risken för smittspridning. 

VN – Vård och omsorg -21,5 (-21,5) 
Utförare	inom	hemvård	‐4,4	
Hemvården har under våren haft ett kraftigt minskat 
inflöde och även i vissa fall avbeställning av timmar till 

följd av coronapandemin. Samtidigt har verksamheten 
varit försiktig med att dra ner på personal då det är 
oklart hur länge den minskade efterfrågan håller i sig. 
Förväntad avvikelse mot budget är för närva-
rande -3,7 mkr för de ordinarie hemvårdsgrupperna, 
där -2,3 mkr utgörs av fallande intäkter.  

Mottagningsteamet är nedlagt enligt beslut i vård- och 
omsorgsnämnden efter sommaren. För utföraren mot-
tagningsteamet beräknas en negativ avvikelse mot 
budget på -0,7 mkr som en följd av coronapandemin. 

Utförare	inom	särskilt	boende	‐8,4	
Coronapandemin har genererat merkostnader kring 
bemanningen i samband med sjukfrånvaro eller extra 
bemanning vid smitta eller befarad smitta, vilka har 
återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnandet av Haga Park 
och stängningen av Ängagården genererar merkostna-
der under året vilka inte är budgeterade. Korttidsav-
delningen har under våren till största del bedrivit verk-
samheten i enkelrum för att minska risken för smitt-
spridning. 

Centralt	‐1,9	
Situationen kopplat till skyddsutrustning bedöms vara 
stabil och verksamheten arbetar utifrån att ha en fram-
förhållning och säkra upp behovet för 3-6 månader. To-
talt sett beräknas kostnader för att köpa in skydds-
material uppgå till en kostnad om -4,3 mkr.  

Vård och omsorg har under året erhållit 2,6 mkr i rik-
tade statsbidrag, varav det största på 1,3 mkr avser ar-
bete för att motverka ensamhet bland äldre med de-
menssjukdom. Några av bidragen kan användas till be-
fintlig verksamhet medan andra tittar verksamheten 
på vad de kan användas till. 

Myndighet	‐0,2	
Myndighetsenheten förväntas ge en negativ avvikelse 
på -0,2 mkr jämfört med budget för året. Detta till följd 
av särskilda insatser för att färdigställa processer för 
enheten i början av året. 

Köpta	externa	placering	SoL‐3,4	
Kostnaden för köpta platser inom stöd och omsorg be-
räknas bli -3,4 mkr. Prognosen är oförändrad trots att 
en placering inom SoL äldre har tillkommit under som-
maren. Detta till följd av att kommunen erhållit återbe-
talning för en placering som under 2019 övergick till 
annan kommun. 
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Stöd	och	omsorg	‐1,5	
Under sommaren har det varit tufft i vissa verksam-
heter, både inom personlig assistans och boendeverk-
samheter, då det saknats personal och vissa ärenden 
varit svårbemannade. Ett av gruppboendena har sedan 
början av året fått förändrat bemanningsbehov ur ar-
betsmiljösynpunkt och har därmed ökat bemanningen. 
Med bäring på det nya inriktningsdokumentet som an-
togs i början av året så skulle även kontaktpersoner re-
duceras, vilket inte har kunnat reduceras i den takt 
som var tänkt till följd av coronapandemin. 

HSL	‐1,8	
Sjuksköterskor	‐0,9	
Enheten för hälso- och sjukvård hade vi årets ingång en 
högre bemanning av sjuksköterskor än vad budgeten 
tillät på grund av tidigare beviljade överanställningar. 
Enheten har genom ett aktivt arbete med bemanningen 
kunnat halvera sitt förväntade underskott vid årets 
början, och redovisar nu en förväntad avvikelse mot 
budget med -0,9 mkr. 

Rehab	‐0,2	
Enheten för rehabilitering fick i budgeten för 2020 ett 
tillskott för att täcka förhöjd medlemsavgift till kom-
munens hjälpmedelsleverantör, vilken dock inte gav 
full täckning för de ökade kostnaderna. Dock har pro-
gnosen förbättrats något till följd av fallande hem-
vårdstimmar under året, vilket har minskat behovet av 
hjälpmedel. 

Demensteam	och	Covid‐19	team	‐0,8	
Covid-19 teamet aktiverades i maj i samband med den 
första smittade vård- och omsorgstagaren i hemvården 
och har varit aktiverat sedan dess. Teamets kostnad 
beräknas för närvarande till -1,2 mkr till och med slu-
tet av september då det är osäkert hur uppdraget kom-
mer att se ut under hösten. Personalen i teamet arbetar 
inom de ordinarie hemvårdsgrupperna under tiden 
som verksamheten inte har någon konstaterad smitta 
hos vård- och omsorgstagare. Demensteamet beräknas 
ge en positiv avvikelse på +0,5 mkr då personal inom 
teamet har arbetat med covid-19 teamet istället. 

Finansiering +40,8 (+42,9) 
Den prognostiserade avvikelsen på +40,8 mkr beror till 
störst del på prognostiserade exploateringsintäkter om 
16,2 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är såle-
des engångsintäkter. Del av de investeringsbidrag för 

bryggor som färdigställs under 2019 och 2020 samt för 
Köpmansgatan kommer att tillfalla driften under 2020 
vilket ger en positiv avvikelse om +7 mkr.  

En positiv avvikelse prognostiseras för skatteintäk-
terna med 13,4 mkr. Riksdagen och regering har avise-
rat om ökat statsbidrag till kommuner och regioner, för 
Båstads kommun innebär det tillskott med ca 28 mkr 
för år 2020. Dock sjunker skatteprognoserna i sam-
band med den pågående pandemin, utöver detta så 
hade kommunen redan tagit hänsyn till ökade skattein-
täkter och satt av 2,4 mkr till utökning för individ och 
familj. Skatteprognoserna har varierat stort under året 
så prognosen bedöms fortfarande vara osäker. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre än bud-
geterat vilket ger en positiv avvikelse om +2,3 mkr. Öv-
riga finansiella poster prognostiserar en avvikelse på 
+1,9 mkr. 

Investeringar +28,3 (+28,2) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
negativ avvikelse på -4,5 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en negativ avvi-
kelse på -0,9 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
prognostiseras ge en positiv avvikelse på +33,7 mkr. 

KS - Teknik och service +28,3 (+28,2) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-
ring till statlig infrastruktur -5,4 (-5,5) 
Intäkt på ca 0,6 mkr redovisas för Cykelväg Vistorpsvä-
gen, vilket avser ersättning från Trafikverket. Enligt av-
tal mellan Båstads kommun och Trafikverket skulle 
kostnader fördelas lika mellan parterna. Båstads kom-
mun byggde ut del av gc-vägen i samband med bygg-
nation av Pågatågsstation i Förslöv 2015, vilket nu slut-
reglerats enligt avtal då projektet i dess helhet är avslu-
tat. 

Nya bryggor och tillgänglighetsanpassat bad i Torekov 
är färdigställt och det prognostiseras en positiv avvi-
kelse på ca 0,9 mkr eftersom en stor del av kostna-
derna inföll tidigare än beräknat 

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan be-
döms överskrida årets budget med 1,5 mkr då förore-
nade massor har påträffats. Totalt prognostiseras dock 
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en positiv avvikelse på 1,0 mkr mot budget för hela 
projektet. 

Negativ avvikelse prognostiseras för reinvesterings-
projekt offentliga toaletter, eftersom ett stort antal dör-
rar behöver bytas ut. 

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup lö-
per på i stort sett enligt plan. I Västra Karup tidigarel-
äggs ombyggnad av idrottshall för att möjliggöra riv-
ning av den gamla skolan, vilket medför ökad investe-
ringskostnad om 6 mkr år 2020. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +33,7 (+33,7) 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr. 

VA investeringen för anslutning av Sydvatten uppvisar 
en positiv avvikelse om +15,4 mkr då tidsplanen för ge-
nomförandet är förskjuten. Detta medför att även an-
slutningskostnaden prognostiserar en positiv avvikelse 
om +16,0 mkr. 

Befolkning 
Den 30 september uppgick antalet invånare till 15 347 
vilket är en ökning med 219 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-september 
2019 är en ökning med 128 personer till 15 076. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +223 samt ett negativt födelsenetto 
på -4. Det flyttade ut 838 personer och 1 061 flyttade in 
och det föddes 114 barn och 118 personer avled. Upp-
gifterna är hämtade från Tekis Kid. 

 

 

 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2020-10-06, kl. 16.00-17.30. 

Plats Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Ås bo 
Karl Lundgren, FUB 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Rustan Svensson (M) 
Ulf Jiewertz, ordförande Vård- och omsorgsnämnden, punkterna 1-3 
Åsa Teveldal, avdelningschef, punkterna 1-3 

Frånvarande Representant från RBU 
Representant från Reumatikerförbundet 
Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 

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

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
Åsa Teveldal: 
Besöksförbudet på särskilda boenden upphävt den 1 oktober. 

1 (2) 

Ny organisation inom Vård och omsorg från den 1 januari 2021. Pernilla Halte ansvarar för 
äldreomsorgen. Åsa Teveldal ansvarar stöd och hälsa. Det blir flera förändringar: en 
organisationsskiss bifogas protokollet. 

Båstads kommun är remissinstans för ny LSS-utredning. "Översyn av insatser enligt LSS, 
SOU 2018:88" bifogas protokollet. Förslag bl a att framtida betalningsansvaret övergår till 
staten. Ledsagarservice utgår och blir till personlig service och boendestöd. Personlig 
assistans till barn och unga via Försäkringskassan. KTR får remissvaret för kännedom 
så småningom. 

Ulf Jiewertz: 
Nämnden arbetar med att ta fram en nämndsplan som ska utgå från kommunfullmäktiges 
mål och tilldelade budgetramen. 
Kommunen har sökt 11,8 mkr, varav 11,5 mkr till vård och omsorg, pga Corona. Dessutom 
får kommunen 3 mkr för kompetenshöjning och 9 mkr extra som ett engångsbidrag. 
Hänvisar till en artikel i Aftonbladet den 6 oktober: 1,3 miljoner människor vårdar en 
anhörig! Det motsvarar 170 miljarder kronor per år. 
Projekt Heltidsresan pågår. Pilotprojekt på Skogsliden. Vård och omsorg har 14 % 
timanställda. Från och med den 1 oktober ska alla fasta tjänster utannonseras med 
100 % tjänstgöringsgrad. 



4. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 

5. Ledamöterna informerar 
Rustan: Presenterar sig. 

Krystyna: Önskar ledamöter från andra organisationer. T ex reumatikerförbundet. 

2 (2) 

Kalle: Har besökt Myllefallet utomhus. Mycket lyckat! Funderar på begreppen 
JÄMSTÄLLDHET - JÄMLIKHET. Jämlikhet är "Full delaktighet, dvs leva som alla andra". 
Nästa år sänks skatten för ålderspensionärer, men förtidspensionärer betalar fortfarande 
mest i skatt. 

Göran: Sammanslagning av Båstad-Ängelholmföreningarna. Hugo Tham håller i dans för 
parkinson i Torekov med bidrag från Lunds Universitet. 

6. Övriga frågor och information 
Nästa år kommer KTR att bjuda in representanter från alla verksamhetsområden. Ett område 
per sammanträde. 

Funderingar på om Köpmansgatan blev bra för synskadade?! 

7. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 1 december kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 7 ok aber 2020 

~- c ~ 
Birgitte Dahlin 
Ordförande och sekreterare 

i/ml~ 
Karl Lundgren 
Justerare 



Organisation verksamhetsområde vård och omsorg/individ och familjeomsorg 

Bakgrund 

Under 2018 inrättades tre avdelningschefer inom Vård och omsorg, en med huvudinriktning 

äldreomsorg, en för LSS och socialpsykiatrin benämnd stöd och omsorg samt en avdelningschef för 

HSL och myndighet. Tidigare hade alla enhetschefer varit direkt underställda 

verksamhetsområdeschefen. 

Tjänsterna var inte finansierade och mot bakgrund av underskott inom nämnden beslutades hösten 

2019 att minska antalet avdelningschefer till två personer. 

I november månad 2019 lånades avdelningschef Lena Täringskog ut till att bli förordnad somt f chef 

för individ- och familjeomsorgen. Utöver loF behöll också Lena sitt ansvar som avdelningschef inom 

vård och omsorg med ansvar för HSL och myndighet. 

Fr o m 2020-03-01 tillhör individ- och familjeomsorgen samma verksamhetsområde som vård och 

omsorg men har sin politiska styrning från kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av färre avdelningschefer inom vård och omsorg och tillkommande verksamhet i form 

av individ- och familjeomsorgen behöver organisationen ses över. 

Utgångspunkter för ny organisation 

Möjligaste begriplighet för kommuninvånarna 

Samordningsfördelar inom avdelningschefs ansvarsområde 

Individ- och familjeomsorgen ska vara sammanhållen 

Rimlig arbetsfördelning mellan avdelningscheferna 

Inga ökade kostnader 

Arbetssätt och synsätt avgörande 

Oavsett organisation finns för- och nackdelar. Alla organisationer förutsätter samarbete och 

samverkan mellan både enheter och mellan avdelningar. Och så klart också medarbetare emellan. Vi 

har ett gemensamt ansvar att se till helheten och bidra till en god och effektiv verksamhet för vårt 

samlade verksamhetsområde. Och ytterst till nytta för våra kommuninvånare, 

Ny organisation ställer krav på nya samarbetsytor. Det är allas ansvar att bidra till att horisontella 

samarbetsytor skapas och att bidra till att vårt gemensamma uppdrag lyckas. Nya former såväl för 

formella som informella samarbetsytor kommer att behöva tillskapas. 

Ledningen har också ett ansvar att samarbeta med samverkanspartner inom andra 

verksamhetsområden men också med externa aktörer. Det är viktigt att organisationen och dess 

medarbetare finns med i olika nätverk, internt och externt. 



Ny organisation 

SÄBO 

Hemvård 

Korttidsvård 

8 chefer 

Namnbyte 

- LSS 

-Socia I psykiatri 

- HSL 

- Demensteam 

4 chefer 

Verksamhetsområdet föreslås heta Social omsorg 

Verksamhetsområdeschef byter titel till Socialchef 

Stöd och omsorg föreslås heta Stöd, vård och omsorg 

Förkortningen av individ och familjeomsorgen föreslås vara IFO. 

Ikraftträdande och utvärdering 

Förslag på ny organisation föreslås träda i kraft xx 

Riskbedömning skall göras inom respektive avdelning senast xx 

Information på Vonsam i augusti månad 

Beslut på Vonsam september 2020 

Utvärdering av organisationen ska senast 2022-06-30 

- Mottagning 

- Barn och unga 

- Försörjningsstöd/ 

Missbruk 

- Förebyggandeenhet 

- Myndighet VoO 

5 chefer samt en 

kvalitetsutvecklare 



Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet 

Översyn av insatser enligt LSS sou 2018:88 

Publicerad JO januari 2019 

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS
utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. 
Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. 

Ladda ner: 

• Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 20 I 8:88 (pdf7 MB) 

Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: 

1. Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. 

2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. 

Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den har också 
utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken. 

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser 

• Personlig service och boendestöd. 
• Personligt stöd till barn. 
•Förebyggande pedagogiskt stöd . 

Utredningen föreslår bland annat också: 

• att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 

• att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 

• att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 

• att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 

Förslagen minskar statens och kommune1nas kostnader 

Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska med cirka 600 
miljoner kronor vatje år. 

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 miljoner och 400 
miljoner kronor om året. 

Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-21 1 av 4 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 149  Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 

november månads slut.       
 
Underlag till beslutet Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 
 Bjärepartiets förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsens 
tillika Samverkan för  
Bjäres förslag 1.  De finansiella målen för budget 2021  
 - Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 
 - Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 

skattemedel.  
 
 2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 

planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 
 
 3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 
 
 4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 
 
 5.  Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 

efter avslutad lönerevision.  
 
 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 

under 2021 med totalt 240 mkr.  
 
 7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 

motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 
 
 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 

lån inom en ram om 20 mkr. 
 
 9. En intern lokalbank inrättas under 2021.   
 
Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Uno 

Johansson (C), Birgitte Dahlin (L), Jenny Sjöholm (MP), Krister Lilja (KD), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Hans Grönkvist (BP), Gösta Sandgren (M), 
Mats Lundberg (L), Ulf Jiewertz (M), Eddie Granqvist (-), Sonia Larsson (C) och 
Marie-Louise Nilsson (BP) yttrar sig i ärendet.       



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-21 2 av 4 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 149  Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Jenny 

Sjöholm (MP), Ulf Jiewertz (M) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.     

 
 Bo Wendt (BP), Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Hans Grönkvist (BP) 

yrkar bifall till Bjärepartiets förslag till rambudget 2021 och plan 2022-2023.  
 
 Uno Johansson (C) och Sonia Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag med följande tillägg:  
 
 Att 5 miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram. 
  
 Att intäkterssidan i budget ökas med 5 miljoner för tomtförsäljning.  
 
 Eddie Granqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiets första tilläggsyrkande: Att 5 

miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram.         
 
Propositionsordning 1 Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Bjärepartiets förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.             

 
Omröstningsordning 1 Följande omröstningsordning godkänns: 
 
 Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag röstar NEJ.      
 
Omröstningsresultat 1 Omröstningen utfaller med 28 JA-röster, 7 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 

detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista.                  
 
Propositionsordning 2 Ordförande ställer sedan proposition på Centerpartiets tilläggsyrkanden och 

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. Omröstning begärs.             
 
Omröstningsordning 2 Följande omröstningsordning godkänns: 
 
 Ledamot som vill avslå Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar NEJ.      
 
Omröstningsresultat 2 Omröstningen utfaller med 23 JA-röster, 12 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 

detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista.                  
 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KF § 149  Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1.  De finansiella målen för budget 2021  
 - Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 
 - Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 

skattemedel.  
 
 2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 

planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 
 
 3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 
 
 4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 
 
 5.  Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 

efter avslutad lönerevision.  
 
 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 

under 2021 med totalt 240 mkr.  
 
 7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 

motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 
 
 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 

lån inom en ram om 20 mkr. 
 
 9. En intern lokalbank inrättas under 2021.       
 
Reservation Centerpartiet och Bjärepartiet samt Eddie Granqvist (-) reserverar sig till 

förmån för egna yrkanden.        
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Datum: 2020‐10‐09 
Handläggare: Elisabet	Edner 
Dnr:	KS	000672/2020‐905 
Till: Kommunfullmäktige	
 

	
Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 
 
	
Förslag till beslut	

Kommunstyrelsen	föreslår	kommunfullmäktige	besluta	
	
1. 	De	finansiella	målen	för	budget	2021		

 Kommunens	resultat	ska	uppgå	till	minst	2	procent	av	skatteintäkter	och	generella	
statsbidrag.	

 Investeringar	(exklusive	VA‐investeringar)	ska	finansieras	till	50	procent	med		
skattemedel.		

2. 		Resultatet	för	2021	budgeteras	till	17,7	mkr.		
Resultaten	för	2022	och	2023	planeras	uppgå	till	20,9	mkr	respektive	24,3	mkr.	

3. 	Ramarna	för	nämndernas	budget	2021	fastställs	enligt	bifogad	bilaga.	

4. 	Den	kommunala	skattesatsen	i	Båstads	kommun	fastställs	till	20,23	kr	per	skattekrona.	

5. 	Medel	för	löneökningar	15,4	mkr	har	avsatts	på	centralt	konto	och	fördelas	efter	avslutad	
lönerevision.	

6. 	Kommunstyrelsen	har	rätt	att	nyupplåna,	dvs.	öka	kommunens	skulder	under	2021	med		
totalt	240	mkr.	

7. 	Kommunstyrelsen	har	rätt	att	under	2021	omsätta	lån,	dvs	låna	upp	belopp	motsvarande	
belopp	för	de	lån	som	förfaller	för	betalning	under	2021.	

8. 	Kommunstyrelsen	bemyndigas	att	för	kommunens	räkning	uppta	kortfristiga	lån	inom		
en	ram	om	20	mkr.	

9. 	En	intern	lokalbank	inrättas	under	2021.	

Aktuellt 
	

Enligt	kommunallagen	ska	beslut	om	fastställande	av	skattesats	tas	före	november	månads	
slut.	Förslaget	innebär	en	oförändrad	skattesats	om	20,23	kr	per	skattekrona.	
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Drift	

Ramarna	för	nämnderna	2021	fastställs	till	4	180	tkr	för	kommunfullmäktige,	valnämnd,		
överförmyndare	och	revision,	till	191	137	tkr	för	Kommunstyrelsen	till	3	520	tkr	för		
Myndighetsnämnden	till	352	431	tkr	för	Utbildningsnämnden	samt	till	268	260	tkr	för		
Vård‐	och	omsorgsnämnden.	

Budgeterade	skatteintäkter	utgår	från	en	oförändrad	skattesats	samt	med	75%	av	den	befolk‐
ningsförändring	som	beräknas	befolkningsprognosen	vilket	innebär	287	fler	invånare.	

Avsatta	medel	i	budget	2020	för	resterande	3	månaders	löneökningar	2020	och	9	månaders	
löneökningar	för	2021	uppgår	till	sammanlagt	till	15,4	mkr.	Medel	för	löneökningar	har	avsatts	
på	centralt	konto	och	fördelas	efter	avslutad	lönerevision.		

SKR:s	bedömning	för	utvecklingen	av	konsumentprisindex	(inflation)	under	2020	uppgår	till	
0,7	%.	I	de	ekonomiska	ramarna	ges	enligt	förslaget	inte	någon	ersättning	till	verksamheterna	
för	inflationens	inverkan	på	kostnaderna.		

Sammantaget	innebär	förslaget	att	budgeterat	resultat	för	2021	uppgår	till	17,7	mkr.	Detta	
motsvarar	för	2021	ett	resultat	som	uppgår	till	2,0	procent	av	skatteintäkter	och	generella		
bidrag.		

	
Finansiering	

Nivå	på	nyupplåningen	för	2021	för	att	finansiera	nya	investeringar	beräknas	uppgå	till		
max	240	mkr.	Amorteringar	på	befintliga	lån	beräknas	uppgå	till	30	mkr.	

	
Finansiella	mål	

Under	mandatperioden	kommer	Båstads	kommun	sträva	för	att	successivt	trappa	upp		
resultatmålet.	Kommunens	resultat	planeras	att	uppgå	till	minst	2,0	procent	av	skatteintäkter	
och	generella	statsbidrag	år	2021,	2,3	procent	för	2022	och	2,6	procent	för	år	2023.	

Målet	för	investeringar	(exklusive	VA‐investeringar)	kommer	under	mandatperioden	vara		
att	de	ska	finansieras	till	50	procent	med	skattemedel.		

	

Elisabet	Edner	 	 	 	
Ekonomichef			 	

	

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen,	kommundirektör,	verksamhetsområdeschefer,	kommunrevision,	nämnder	
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan	för	Bjäres	budget	2021	
Budgetmaterial	KS	



Rambudget 2021 
Plan 2022-2023

BÅSTADS 
KOMMUN



Budget 2021 

Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på 
grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. 
Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021. 

En rambudget 

Den budget som majoriteten lagt är en så kallad rambudget, som ger ramarna men inte 
alla detaljerna. Det innebär att nämnderna under hösten kommer att arbeta vidare med 
nämndplaner, där det beskrivs hur varje nämnds verksamhet påverkas. 

Båstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling som är ett resultat av nya 
detaljplaner. Den största befolkningsutvecklingen är i Hemmeslövsområdet men även i 
kommunens övriga tätorter. För att klara denna positiva utveckling långsiktigt är det 
nödvändigt att arbeta med en hållbar ekonomi. För att klara detta mål är det viktigt med 
en tydlig politisk struktur i budgetprocessen. När budgeten är antagen av 
kommunfullmäktige är det grundläggande att varje nämnd analyserar och tillsammans 
med verksamheterna tar fram långsiktigt hållbara strategier med god kvalitet för att 
under 2021 och med fokus på de kommande två åren arbeta för en budget i balans. 

Analyserna ska utgå från nationella nyckeltal, exempelvis SKR:s jämförelsetal. 
Analyserna bör dessutom utgå från SKR:s genomlysning av kommunens ekonomi som 
genomfördes 2019. Genomlysningen visar tydligt att de finansiella behoven är långt 
större än tillgången på resurser under perioden fram till och med 2025. Grunden till 
detta glapp är främst demografiskt. Färre ska leverera välfärd till flera. Detta kräver ett 
nytt, strategiskt förhållningssätt till budget och till ekonomi i balans. 

Satsningar i budgeten 

Några av de satsningar som budgeten omfattar är: 

Utbildning 
Vi fortsätter att implementera den skolstruktur som beslutats för den södra och den 
norra kommunsidan. Under 2021 kommer den om och delvis nybyggda skolan i Förslöv 
att tas i bruk. Under 2021 påbörjas också bygget av en ny skola i Västra Karup. God och 
likvärdig utbildning är en hjärtefråga för Samverkan för Bjäre, och vi är glada över att se 
de fysiska resultaten av den beslutade satsningen på ny skolstruktur. Detta är en 
satsning för framtiden. 

Individ- och familjeomsorg 
Vi fortsätter med att arbeta bort de problem som har uppdagats. Ett arbete som redan 
börjat ge positivt resultat. Vi tillskjuter medel för att fortsatt komma till rätta med de 
problem som varit. Fokus måste vara på det förebyggande arbetet.  



Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid 
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och ungdomsgårdarna är en viktig del för många i 
vardagen. Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt.  
Våra bibliotek ska även i fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla 
åldersgrupper. 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsverksamheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 

Miljö 
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens 
arbete och i vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen 
silver för friska och energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, 
exempelvis mot stranderosion. 

VA-utbyggnad 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida 
har påbörjats och beräknas vara genomförd under 2022. 

Attraktiv arbetsgivare 
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre 
kvalitet samt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Heltidsresan fortsätter implementeras för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och 
attraktiva tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens och 
framtida kompetensförsörjning.  
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro 
och ett hållbart arbetsliv. 

Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer. Det lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta för nyetableringar och en effektivare 
myndighetsutövning. 

Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, 
frivilligorganisationerna och kommunen. 

Äldreomsorg 
Samverkan för Bjäre satsar åter på våra äldre genom att öppna upp ytterligare platser 
för särskilt boende på Haga Park. Detta möjliggörs genom ett budgettillskott.  

Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska 
uppnås. Krisberedskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 



Ny extern webbplats 
En modernisering behövs för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare sätt, 
samt utgöra grunden för digitaliseringsarbetet som ökar tillgängligheten och det digitala 
serviceutbudet. 

Strategiska effektiviseringar 

Kravet på effektivisering av verksamheten, som beslutades redan i förra budgeten, 
kommer att fortsätta.  

Utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen, exklusive det sociala 
utskottet, får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 2 % för 2021. Vård och 
omsorgsnämnden och det sociala utskottet får i uppdrag att leverera en budget i balans 
till 2021. Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta 
effektiviseringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 

Utöver detta ska organisationen arbeta med följande effektiviseringar och omställningar 
för att klara ekonomin på lång sikt:  

Strategisk lokalförsörjning 
Lokalanvändningen måste bli mer kostnadseffektiv för att frigöra resurser till 
kommunens barn och äldre. En lokalbank inrättas. 

Energibesparingar 
Energibesparingar är en annan parameter som är viktig och här ser vi en möjlighet bl.a. 
genom den nya skolstrukturen.  

Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning med moderbolag är en annan möjlighet till effektivisering genom en 
gemensam verksamhet för skötsel av kommunens- och Båstadhems lokaler och 
grönytor. För tillfället pågår en utredning.  

Digitalisering och systemoptimering  
När det gäller digitalisering och systemoptimering har denna process kommit i gång för 
att se över möjliga aktiviteter till rationaliseringar vilket även på sikt ska minska 
kostnaderna.  

Mellankommunala samarbeten 
En överenskommelse med Höganäs kommun har inletts om samarbete med olika 
tjänster som till ex kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa detta samarbete 
för att på sikt minska kostnaderna och öka kompetensen. 

Effektiv organisation 



En effektiv förvaltningsorganisation är en förutsättning för tydligare ledning och 
styrning av samtliga verksamheter.   

Uppdrag 

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att arbeta med under året. Uppdragen i korthet: 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring
strategiska och operativa IT-frågor.

 Arbeta med att ta fram riktlinjer för en lokalbank.
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommunen och

riket med syftet att ta fram åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar.
 Se över de olika pengsystemen.
 Genomlysning av hemvården.
 Utformning av framtidens räddningstjänst.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Fokusområde Medborgaren 

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 likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och unga. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité -  jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

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. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

Agenda 2030 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 

2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, Sociala och 

ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

Vid uppföljning av måluppfyllelse använder vi nyckeltal som Rådet för Kommunal Analys (RKA) har 

tagit fram som stöd för kommuner i Agenda 2030 arbetet, 12 av de totalt 17 målen är berörda. 



Driftbudget - Ramförändringar 
Budget 

(tkr) 2021 

Avslut projekt heltidsresan 650 
Avslut projekt kompetensutveckling 600 
Volymjustering Skolpeng Grundskola -7 500
Volymjustering Skolpeng Gymnasieskola -835
Volymjustering Vårdpeng boendepeng -11 200
Volymjustering Placeringar IoF -8 000
Ändring moduler och lokaler mm 2 293

Driftföljder av Investeringar -2 590
Handlingsplan IoF beslut KS våren 2020 -2 350

FÖP Torekov enl beslut KSAU 27/8 -680
Besparing  % exkl IoF och vård och omsorg 11 940 

Totalt tillskott verksamheter -17 672

Löneökningar -15400

Tillskott central budget -15400

Budgetförutsättningar 

2020 2021 2022 2023

Befolkning (nov året innan) + befolkningsprognos från SB 15 077 15 364 15 438 15 818

Befolkningsförändring jmf föregående år 199 287 74 380

Löneökningar % enligt SKR (Konjunkturlönestatistik) (SKR 20:32) 2,3 2,2 2,3 2,5

Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,0 2,4 2,3 2,5

KPI %, enligt SKR (SKR 20:32) 0,7 0,7 1,8 2,4

KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKR 19:21) 40,15 40,15 40,15 40,15

Internränta %, enligt SKR (SKR 20:20) 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, till grund för kommunens budget 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,25 1,25 1,25



Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Politiska Plan Plan 

Tkr 2020* 2021 justeringar 2022 2023

Kommunfullmäktige -2 173 -2 173

Valnämnd -9 -9

Överförmyndare -1 166 -1 166

Revision -832 -832

Kommunstyrelsen -188 095 -191 137 -3 042

- varav kommunstyrelse -2 762

- varav kommunkontor -53 256

- varav teknik & service -60 579

- varav samhällsbyggnad -3 143

- varav bildning & arbete -36 287

Utbildningsnämnd -349 304 -352 431 -3 127

- varav utbildningsnämnd -405

- varav barn & skola -77 403

- varav bildning & arbete -2 930

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -210 935

- varav skolpeng, gymnasium -57 631

Vård- och omsorgsnämnd -256 695 -268 260 -11 565

- varav vård- och omsorgsnämnd -390

- varav vård & omsorg -135 244

- varav hemvårdspeng -56 393

- varav boendepeng -64 667

Myndighetsnämnd -3 582 -3 520 62

- varav myndighetsnämnd -325

- varav teknik & service -285

- varav samhällsbyggnad -2 972

Delsumma -801 855 -819 527 -17 672 -816 424 -818 736

- varav inflationskompensation 0 0 0 0 0

Löneökning 2020 -8 354 -12 854 -12 854 -12 854

Löneökning 2021 -10 900 -14 500 -14 500

Löneökning 2022 -10 700 -14 300

Löneökning 2023 -11 900

Övrigt, finansiering -23 313 -21 825 -32 565 -36 340

Summa -833 522 -865 106 -17 672 -887 043 -908 630

Skatteintäkter o bidrag 850 523 882 806 907 943 932 930

RESULTAT 17 000 17 700 20 900 24 300

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

TOTALT (inkl. medfinansiering) 247 163 279 020 269 851 245 466 95 700 54 400

Exploateringsverksamhet -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar



Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnader -750,6 -772,6 -791,9 -803,0 -814,4

Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -53,9 -68,8 -69,1 -76,0 -82,7

varav avskrivningskostnader VA -9,7 -17,5 -17,5 -20,3 -22,8

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,9 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Verksamhetens nettokostnader -804,6 -841,4 -861,0 -879,0 -897,1

Skatteintäkter 686,7 714,3 722,6 745,5 769,4

Generella bidrag och utjämning 121,4 153,3 160,2 162,5 163,5

Finansiella intäkter 3,5 3,5 2,550 2,6 2,6

Finansiella kostnader -3,0 -4,4 -6,704 -10,6 -14,2

Resultat före extraordinära poster 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Finansieringsbudget 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Justering för avskrivningar (skatt.fin) 40,6 47,9 48,2 52,3 56,6

Justering för avskrivningar (avgift.fin) 9,7 17,5 17,5 20,3 22,8

Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,9 3,4 3,4 3,4 3,4

Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 2,8

Förändring av rörelsekapital (inkl exploateringar) -3,7 -17,7 5,4 18,5 26,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,4 76,4 92,1 115,4 133,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar, skattefinansierade -103,9 -151,1 -138,0 -158,0 -141,7

Medfinansiering statlig infrastruktur -2,3 -10,9 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -57,0 -57,0 -141,0 -111,9 -103,8

Försäljningar/övrigt 0,6 0,4

Anslutningsavgifter VA 16,1 16,1 8,0 2,7 7,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -146,6 -202,5 -271,0 -267,1 -238,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 132,0 150,0 210,0 185,0 140,0

Amorteringar -20,5 -29,6 -29,6 -31,8 -37,6

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 112,2 120,4 180,4 153,2 102,4

Årets kassaflöde 22,0 -5,7 1,5 1,5 -2,1

Likvida medel vid årets början 0,0 22,0 16,2 17,7 19,2

Likvida medel vid årets slut 22,0 16,2 17,7 19,2 17,2



Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Anläggningstillgångar 1 219,2 1 352,9 1 554,9 1 746,0 1 901,5

Omsättningstillgångar 174,9 186,8 183,0 166,0 137,2

- varav likvida medel 16,9 16,2 17,7 19,2 17,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Eget kapital 511,8 537,1 554,8 575,7 600,0

- varav årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Avsättningar 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Långfristiga skulder 629,7 750,1 930,5 1 083,7 1 186,1

Kortfristiga skulder 241,8 241,8 241,8 241,8 241,8

Summa skulder 871,5 991,9 1 172,3 1 325,5 1 427,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Ev. diff



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Investeringar 2020-2025

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen* 3 536 5 000 5 640 5 640 5 640 5 640
Mailsystem 1 000

Uppgradering av office programvaran 1 000

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3 536 7 000 5 640 5 640 5 640 5 640

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Inventarier 650 900 900 900 900 900

Fordon 500 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 1 000 1 000

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 700

GC-väg Banvallen 4 000

Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 4 000

GC-Väg Östra-Karup Hasslöv 3 000

Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 1 000

Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg. 2 000 1 000
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500

Lejontrappan** 3 000

Temalekplatser 2 000

Alléplantering Inre kustvägen 800 800

Offentlig toalett Kattviks hamn 600

Bryggor Torekov 5 900

Restaurering och förlängning av badbrygga Skansenbadet 1 500 1 500

Fastighet

Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 9 670 9 740 9 630 9 630 9 630

Ram fritid 400 900 500 500 500 500

Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 21 000

Ombyggnation Bjäredalen 2 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 6 012 51 000 76 000

Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 20 000

Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan 500 45 000 35 000

Om- tillbyggnad Östra Karups skola 15 000

Räddningsstation Båstad*** 0 0

Nytt vårdboende*** 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 120 544 104 670 104 540 108 530 65 930 24 930
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredning

** Utredning omfattning och alternativ finansiering.

*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning.

TEKNIK & SERVICE
(Medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Köpmansgatan upprustning 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
(medfin. statlig infras.satsning) 10 000 0 0 0 0 6 000

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Ram reinvesteringar 25 100 17 920 16 901 21 416

Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 100

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300
Mäsinge 400

Kattviksvägen 1 000
Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 2 000

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 500
Ledning till Ängstorp 100 0 0
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000
Ram nyinvesteringar 2 475 2 400 2 350 4 350
Sydvatten Båstad 31 923 103 000 68 500 55 400
Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 1 000 6 000



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 5 000 5 000

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000

Förslöv Väst 105 Va 200 5 000 6 000

Förslöv 2:4 exploatering 8 500

Grevie skoltomt 500

Exploatering Åstad Bas Va inv 300

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200

Anslutning Sydvatten 17 000

Övriga exploatering 10 000

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Anslutningsavgifter Petersberg -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 -1 000 -2 000 -2 000
Övriga anslutningsavgifter
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 50 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 700

Sunnan 10 m.fl

Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 500 1 000 300 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 600 3 200 600 0

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 500 250 100 -2 400 -4 500

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14

Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 270 2 900 500 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 400 100 200 -3 000 -3 000

Badkrukan, del av Båstad 109:2

Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 500 200 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10

Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 0 0 0 1 500 0

Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 0 0 0 0 0

Heden etapp 3
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 0 0 0 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 0 0 0 0 0

Förslöv 2:4

Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 1 650 0 0 2 500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 -3 800 -3 800 -3 800 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Skattefin. Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 600 10 350 3 700 200 1 000
Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 200 -6 700 -14 850 -6 950 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 650 8 350 2 700 200 3 200
 Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 500 500 4 300 -1 800 -2 000 -1 000



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 1 800 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 200 -2 800 -1 000 0

Vretvägen Båstad 109:2
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 220 1 390 0 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 -2 400 -2 500 -3 000 0

Området kring Båstads nya station

Skattefin. Investeringar 100 1 300 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -1 800 0 -5 500 0 0 0

Mark för återvinningscentral
Skattefin. Investeringar mark för återvinningscental 500 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 -3 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 -200 -200 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder

Övriga markinköp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ospec exploateringar

Kostnader 100 100 100 100 100 100

Intäkter -200 -200 -200 -200 -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 9 000 10 740 32 390 15 400 11 100 9 200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

SAMHÄLLSBYGGNAD

Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 280 280 280 280

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 550 280 280 280 280 280

BARN & SKOLA

Investeringsram Barn och Skola 5 435 5 975 5 900 5 900 5 900 5 900
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 600 600
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200
Inventarier IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100 0
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 0 1 400 500 100
Inventarier IT standard Västra Karup 0 1 100
Inventarier Strandängsskolan 1 500 1 500 0
Inventarier IT standard Strandängsskolan 800 800
Skolbussar 5 st 2 000 2 100 2 200

SUMMA BARN & SKOLA 7 935 11 175 11 600 9 400 8 300 5 900

BILDNING OCH ARBETE

Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Ram bildning och arbete 725 665 600 600 600 600
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 225 865 1 100 800 800 800

VÅRD & OMSORG

Ram vård och omsorg 1 525 1 670 1 650 1 650 1 650 1 650

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500

Individ och familj, ny lokal 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 675 3 270 2 450 1 650 1 650 1 650

TOTALT (inkl. exploatering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

varav:

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

Exploatering -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 109 121 96 536 -5 800 -6 500

Summa Exploateringsintäkter -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800
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Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Kommunfullmäktige	har	att	besluta	om	sammanträdesdagar	för	

kommunfullmäktige,	kom‐munstyrelsen,	kommunstyrelsens	utskott,	
utbildningsnämnden,	vård‐	och	omsorgsnämnden	samt	myndighetsnämnden.	I	
planeringen	av	sammanträdesplan	2021	har	förvaltningen	tagit	fasta	på	det	
som	fungerat	bra	med	2020	års	plan.	De	flesta	sammanträdena	föreslås	ligger	i	
månadens	sista	vecka	för	att	de	ekonomiska	rapporterna	ska	hinna	skickas	ut	
med	kallelsen	och	så	att	de	kan	behandlas	på	sammanträdena.	Undantagen	är	i	
månaderna	februari,	maj	och	september	där	nämnderna	istället	ligger	i	
månandens	tredje	vecka,	detta	för	att	nämndernas	ska	hinna	fatta	beslut	om	
sina	verksamhetsplaner	innan	tertialuppföljningarna.	I	förslaget	har	
förvaltningen	undvikt	sammanträden	under	skollov,	för	att	på	så	vis	möjliggöra	
för	såväl	förtroendevalda	som	förvaltning	att	vara	lediga.	Forskningen	om	
förtroendevaldas	villkor	framhåller	det	som	positivt	att	undvika	möten	under	
skollov,	då	det	möjliggör	för	förtroendevalda	att	tillbringa	tid	med	familjen.	
Genom	att	aktivt	arbeta	med	förtroendevaldas	villkor	kan	förtroendeuppdraget	
bli	mer	attraktivt.	Undantaget	i	sammanträdesplaneringen	är	revisionen	och	
kommunens	råd,	som	själva	fastställer	sina	mötesdagar	i	samråd	med	
förvaltningen.	Tid	för	sammanträden	ska	fastställas,	och	det	föreslås	ske	genom	
samråd	mellan	presidium,	verksamhetsområde	och	politiskt	organ.							

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	nämndsekreterare	Johan	Peterson	med	tillhörande	bilaga,	

2020‐09‐21.						
	
Kommunstyrelsens	
förslag		 Anta	föreslagen	sammanträdesplan	för	2021.	
	
Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:	
	
	 Anta	föreslagen	sammanträdesplan	för	2021.							
	

	
	

	



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

1 fre 1 mån 1 mån 1 tor 1 lör 1 AU 1 tor 1 sön 1 ons 1 fre 1 mån 1 ons

2 lör 2 tis 2 tis 2 fre 2 sön 2 ons 2 fre 2 mån 2 tor AU 2 lör 2 tis 2 tor

3 sön 3 ons 3 ons 3 lör 3 mån 3 tor 3 lör 3 tis 3 fre 3 sön 3 ons 3 fre

4 mån 4 tor 4 tor 4 sön 4 tis 4 fre 4 sön 4 ons 4 lör 4 mån 4 tor 4 lör

5 tis 5 fre 5 fre 5 mån 5 ons 5 lör 5 mån 5 tor 5 sön 5 tis AU 5 fre 5 sön

6 ons 6 lör 6 lör 6 tis 6 tor 6 sön 6 tis 6 fre 6 mån 6 ons 6 lör 6 mån

7 tor 7 sön 7 sön 7 ons 7 fre 7 mån 7 ons 7 lör 7 tis 7 tor 7 sön 7 tis

8 fre 8 mån 8 mån 8 tor 8 lör 8 tis 8 tor 8 sön 8 ons 8 fre 8 mån 8 ons

9 lör 9 tis 9 tis 9 fre 9 sön 9 ons 9 fre 9 mån 9 tor 9 lör 9 tis 9 tor

10 sön 10 ons 10 ons 10 lör 10 mån 10 tor 10 lör 10 tis 10 fre 10 sön 10 ons 10 fre

11 mån 11 tor 11 tor 11 sön 11 tis 11 fre 11 sön 11 ons 11 lör 11 mån 11 tor 11 lör

12 tis 12 fre 12 fre 12 mån 12 ons 12 lör 12 mån 12 tor 12 sön 12 tis 12 fre 12 sön

13 ons 13 lör 13 lör 13 tis 13 tor 13 sön 13 tis 13 fre 13 mån 13 ons 13 lör 13 mån

14 tor 14 sön 14 sön 14 ons 14 fre 14 mån 14 ons 14 lör 14 tis 14 tor 14 sön 14 tis

15 fre 15 mån 15 mån 15 tor 15 lör 15 tis 15 tor 15 sön 15 ons 15 fre 15 mån 15 ons KF SU

16 lör 16 tis 16 tis 16 fre 16 sön 16 ons 16 fre 16 mån 16 tor 16 lör 16 tis 16 tor AU

17 sön 17 ons KF SU 17 ons 17 lör 17 mån 17 tor 17 lör 17 KF-U 17 fre 17 sön 17 ons 17 fre

18 mån 18 tor AU 18 tor 18 sön 18 tis 18 fre 18 sön 18 ons 18 lör 18 mån 18 tor 18 lör

19 tis 19 fre 19 fre 19 mån 19 ons 19 lör 19 mån 19 tor 19 sön 19 tis 19 fre 19 sön

20 ons 20 lör 20 lör 20 tis 20 tor 20 sön 20 tis 20 fre 20 mån 20 ons 20 lör 20 mån

21 tor 21 sön 21 sön 21 ons 21 fre 21 mån 21 ons 21 lör 21 tis 21 tor 21 sön 21 tis

22 fre 22 mån 22 mån 22 tor 22 lör 22 tis 22 tor 22 sön 22 ons 22 fre 22 mån 22 ons

23 lör 23 tis 23 tis 23 fre 23 sön 23 ons 23 fre 23 mån 23 tor 23 lör 23 tis 23 tor

24 sön 24 ons 24 ons KF SU 24 lör 24 mån 24 tor AU 24 lör 24 tis 24 fre 24 sön 24 ons 24 fre

25 mån 25 tor 25 tor AU 25 sön 25 tis 25 fre 25 sön 25 ons 25 lör 25 mån 25 tor AU 25 lör

26 tis 26 fre 26 fre 26 mån 26 ons 26 lör 26 mån 26 tor 26 sön 26 tis 26 fre 26 sön

27 ons KF SU 27 lör 27 lör 27 tis 27 tor 27 sön 27 tis 27 fre 27 mån 27 ons 27 lör 27 mån

28 tor AU 28 sön 28 sön 28 ons 28 fre 28 mån 28 ons 28 lör 28 tis 28 tor AU 28 sön 28 tis

29 fre 29 mån 29 tor AU 29 lör 29 tis 29 tor 29 sön 29 ons 29 fre 29 mån 29 ons

30 lör 30 tis 30 fre 30 sön 30 ons 30 fre 30 mån 30 tor 30 lör 30 tis 30 tor

31 sön 31 ons 31 mån 31 lör 31 tis 31 sön 31 fre
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KF	§	151	 	 Dnr	KS	000594/2020	‐	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	 Tjänsteskrivelse	från	ekonomichef	Elisabet	Edner	2020‐07‐16,	med	tillhörande	

bilagor.	
	
Kommunstyrelsens	
förslag	 1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten	beviljas	ansvarsfrihet	

för	år	2019.	
	
	 2.	Årsredovisning	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	
	
Jäv	 Ulf	Jiewertz	(M)	och	Irene	Ebbesson	(S)	anmäler	jäv	och	deltar	inte	i	beslutet.		
	
Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:	
	
	 Kommunstyrelsen	föreslår	kommunfullmäktige	att	besluta:	

	
1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten	beviljas	ansvarsfrihet	
för	år	2019.	
	
2.	Årsredovisning	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.		

	
	
	

	



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2020‐07‐16		 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Elisabet	Edner 
Dnr: VN	000072/2020‐905 

	

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt  
revisionsberättelse och granskningsrapport 
	
	
Förslag till beslut	
Kommunfullmäktige	beslutar:	
1.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten	beviljas	ansvarsfrihet	för	år	2019.	
	
2.	Årsredovisning	och	verksamhetsberättelse	för	2019	läggs	till	handlingarna.	
	
	
Bakgrund	
Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	Medelpunkten.	Verksam‐
hetens	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.	
	

	
Elisabet	Edner	
Ekonomichef	
	
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet	Medelpunkten	
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning	2019	för	kommunalförbundet	Medelpunkten	
Revisionsberättelse	Medelpunkten	
Granskning	av	årsredovisning	2019,	revisionsrapport	Medelpunkten 
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Datum: 2020-11-16 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: 
 
a). Delegationsbeslut från ekonomichefen 2020-11-13. 
 
b). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-09-01 - 2020-09-30. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- OCh omsorgsnämnden 

Dnr.~&..Q~bQ~f( 
7::9..7::9 - 10 D ········ ············ .... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för vård- och omsorgsnämnden 

KS/E012 2020-11-13 

Underskrift 
Datum 

2020-11-16 
Namnförtydligande 

Elisabet Edner 

I Underskrift 

Teknisk justering av 
hemvårds- och boendepeng 
med löneökningar och 
kapitalkostnader för 2020 

Ekonomichef 



Safedoc statistik- Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-06 14:58:28 

Parameter 

Delegationsförteckning 

Handläggare 

Malin Andersson 

Person ID 

8714 

3970 

5028 

2580 

4403 

8729 

8729 

8045 

8045 

6142 

2346 

6734 

6577 

Period Födelseår Könsindelning 
2020-09-01 till 2020-09-30 1900 till 2020 Ingen 

Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare 

20667 27056 2020-09-02 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20668 27057 2020-09-02 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20673 27059 2020-09-03 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20674 27062 2020-09-04 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20705 27096 2020-09-16 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20711 27106 2020-09-18 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20711 27107 2020-09-18 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20700 27118 2020-09-22 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20700 27119 2020-09-22 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20720 27122 2020-09-23 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20726 27133 2020-09-25 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20740 27142 2020-09-30 Biståndshandläggare Malin Andersson 

20742 27145 2020-09-30 Biståndshandläggare Malin Andersson 

From Tom 

2020-09-02 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~20 -11- 1 6 
Dnr_ •• E.Q.Q.~~~-v 
"J::a.}::~.:: .. ~.9..'?.. ... _ .. 

Beslut 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

2020-09-02 2020-09-07 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

2020-09-09 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

2020-09-09 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

2020-09-16 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 
2020-09-18 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

2020-09-18 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av dagvård, 4 kap 
2020-09-22 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

2020-09-22 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

2020-09-23 2020-09-28 kap 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

2020-09-25 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

2020-09-30 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

2020-09-30 4 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skai;iad: 2020-11-06 14:01:20 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-09-01 till 2020-09-30 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Amanda Hansson 

Person ID Ärende nr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av dagvård, 4 kap 1 
8051 20635 27055 2020-09-02 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-02 2021-09-02 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

8051 20672 27060 2020-09-04 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-04 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
5511 20678 27067 2020-09-07 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-07 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
5511 20678 27068 2020-09-07 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-07 2020-09-29 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

7690 20685 27078 2020-09-10 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-10 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

2495 20695 27079 2020-09-10 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-10 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

7184 20689 27080 2020-09-10 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-10 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

7833 20708 27097 2020-09-16 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-16 2020-10-15 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
4693 20717 27120 2020-09-23 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-23 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

4693 20717 27121 2020-09-23 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-23 2020-10-30 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
4763 20722 27123 2020-09-23 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-23 2020-10-26 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 

3000 20724 27128 2020-09-25 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-25 boende, 4 kap 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

8094 20741 27144 2020-09-30 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-30 2020-10-13 1 §Sol 

Utredning av ansökan avslutas utan att ha 
7816 20617 27151 2020-09-09 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-09 2020-09-09 utmynnat i något beslut 

Utredning av ansökan avslutas utan att ha 

3550 20616 27153 2020-09-09 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-09 2020-09-09 utmynnat i något beslut 



Utredning av ansökan avslutas utan att ha 

2495 20695 27156 2020-09-12 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-09-12 2020-09-12 utmynnat i något beslut 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-05 09:52:53 

Parameter 

Delegationsförteckning 

Handläggare 

Josefin Hansson 

Person ID 

5782 

8735 

2228 

Period 

2020-09-01 till 2020-09-30 

Ärendenr. 

20715 

20721 

20738 

Födelseår Könsindelning 

1900 ti/12020 Ingen 

Beslutsnr. Beslutsdag Befattning 

27116 2020-09-22 Biståndshandläggare 

27124 2020-09-23 Biståndshandläggare 

27143 2020-09-21 Biståndshandläggare 

Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

Josefin Hansson 2020-09-22 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

Josefin Hansson 2020-09-23 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

Josefin Hansson 2020-09-24 2020-10-07 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Ska12ad: 2020-11-03 17:33:48 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförtec 2020-09-01 till 2020-

kning 09-30 1900 till 2020 Ingen 
Handläggare 

Maria Elofsson 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd 

i form av 
Biståndshandlägg korttidsplats, 4 

3550 20680 27077 2020-09-09 are Maria Elofsson 2020-09-10 2020-10-10 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 
Biståndshandlägg hemtjänst, 4 kap 

6767 20683 27082 2020-09-07 are Maria Elofsson 2020-09-07 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg trygghetslarm, 4 
7236 20701 27085 2020-09-14 are Maria Elofsson 2020-09-14 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 
Biståndshandlägg hemtjänst, 4 kap 

7236 20701 27086 2020-09-14 are Maria Elofsson 2020-09-14 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg korttidsplats, 4 
8468 20706 27099 2020-09-15 are Maria Elofsson 2020-09-15 2020-09-30 kap 1 §Sol 



Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg hemtjänst, 4 kap 

8690 20682 27102 2020-09-08 are Maria Elofsson 2020-09-08 2021-01-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg trygghetslarm, 4 

8731 20714 27126 2020-09-21 are Maria Elofsson 2020-09-21 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg matdistribution, 4 

2228 20686 27139 2020-09-08 are Maria Elofsson 2020-09-08 2020-10-31 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd 

i form av 

Biståndshandlägg hemtjänst, 4 kap 

2228 20686 27140 2020-09-08 are Maria Elofsson 2020-09-08 2020-10-31 1 §Sol 
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Safedoc statistik- Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-03 11:25:52 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-09-01 till 2020-09-30 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 
Ros-Marie Mattsson 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

08257 20677 27066 2020-09-07 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-06 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

0 1524 20687 27070 2020-09-08 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-08 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

\f>567 20688 27071 2020-09-08 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-08 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

0 7954 20693 27074 2020-09-09 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-09 2020-09-12 4 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

07954 20693 27075 2020-09-09 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-09 2020-09-12 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av avlösning i 

(y954 20693 27076 2020-09-09 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-09 2020-09-12 hemmet, 4 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

48723 20697 27083 2020-09-10 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-10 2020-10-09 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

0 5040 20698 27084 2020-09-11 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-11 2020-09-30 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 

1) 2951 20702 27089 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 2020-12-30 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

'\i1557 20703 27090 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
\;)1557 20703 27091 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 2020-12-31 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

0 3987 20704 27092 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 2020-12-31 4 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

b 3987 20704 27093 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 2020-12-31 1 §Sol 

* 8675 20521 27098 2020-09-18 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-18 2020-10-16 Avslag enligt 2a kap 8§ Socia ltjänstlagen 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

\) 7954 20709 27100 2020-09-17 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-17 2020-10-11 kap 1 §Sol 



Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
0 5400 20712 27103 2020-09-16 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-16 2020-10-16 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 
\) 5400 20712 27104 2020-09-16 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-16 boende, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

0 1557 20703 27109 2020-09-15 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-15 2020-12-31 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

~ 2951 20702 27115 2020-09-22 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-22 2021-09-30 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

\;:i 7044 20734 27134 2020-09-28 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-28 2020-09-30 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

\J 8338 20739 27137 2020-09-29 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-09-29 1 §Sol 
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Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-02 08:18:11 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-09-01 ti/12020-09-30 1900 ti/12020 Ingen 

Handläggare 

Lena Wiahl 

PersonlD Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 
6335 20420 27065 2020-09-07 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-07 2020-09-07 Avslå ansökan om korttidstillsyn 

Avslå ansökan om familjehem/bostad med 

8519 20599 27087 2020-09-15 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-15 särskild service BoU 

8517 20341 27088 2020-09-15 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-15 2021-12-31 Bevilja ansökan i form av personlig assistans 

4705 20613 27095 2020-09-16 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-16 2021-05-31 Bevilja ansökan i form av kontaktperson 

7556 20713 27105 2020-09-18 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-18 2022-09-30 Bevilja ansökan i form av avlösarservice 

8671 20404 27108 2020-09-21 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-21 2022-09-30 Bevilja ansökan i form av personlig assistans 

7987 20719 27114 2020-09-22 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-09-01 2022-12-31 Bevilja ansökan i form av korttidsvistelse 
Bevilja ansökan om insats i form av 

7763 20728 27129 2020-09-25 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-06-01 ledsagarservice 

2962 20730 27130 2020-09-25 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-02-01 2022-12-31 Bevilja ansökan i form av korttidsvistelse 

Bevilja ansökan om insats i form av 

7607 20731 27132 2020-09-25 Biståndshandläggare LSS Lena Wiahl 2020-06-20 2022-09-30 ledsagarservice 

--
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Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-09-01 till 2020-09-30 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Nina Frick 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning 

5932 20671 27058 2020-09-03 Biståndshandläggare 

8718 20675 27061 2020-09-04 Biståndshandläggare 

6598 20684 27069 2020-09-08 Biståndshandläggare 

7181 20590 27110 2020-09-21 Biståndshandläggare 

8718 20676 27117 2020-09-22 Biståndshandläggare 

2548 20723 27141 2020-09-30 Biståndshandläggare 

Beslutsfattare 

Nina Frick 

Nina Frick 

Nina Frick 

Nina Frick 

Nina Frick 

Nina Frick 

From Tom 

2020-09-03 

Beslut 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 

2020-09-14 2021-04-30 kap 1 §Sol 

2020-09-08 

2020-09-21 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

kap 1 §Sol 

Avslag på ansökan om kontaktperson, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av meningsfull 

2020-09-22 2021-09-22 sysselsättning, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
2020-10-12 2021-11-30 kap 1 §Sol 
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