
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	14	december	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	
c).	Information	om	organisationsförändring	inom	Vård	och	omsorg	
d).	Sammanfattning	av	dialogmötet	med	KS	au	den	3	december	
e).	MAS	och	SAS	informerar	

	

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	januari‐november 2020	samt	
utökat	uppföljningsnyckeltal	(Kompletteras	senare)	

Christin	Johansson/
Åsa	Meltzer	

VN

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

VN

6. Intern	kontrollplan	2021	för	vård‐	och	omsorgsnämnden Christin	Johansson/
Ingrid	Pettersson	

VN

7. Beslutslogg	 	

8. Delgivningar	 	

9. Anmälda	delegationsbeslut	 	

	
		Båstad	den	7	december	2020	
	
	
Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-12-03 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000001/2020 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 
 
2. Iréne Ebbesson utses till ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum fredagen den 18 december 2020 kl. 13.00 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: 2020-12-03 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: 2020-12-07 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. 
 
c). Information om organisationsförändring inom Vård och omsorg. 
 
d). Sammanfattning av dialogmötet med KS au den 3 december. 
 
e). MAS och SAS informerar. 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-12-07 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 – 900 

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-november 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 
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Datum: 2020-12-07 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 
 
 

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

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

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

 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 

 

 
 



 
 

 

2 (2) 

 

 
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 2 072 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. Efter översyn av hemvårdspeng har det visat sig att besparingen blev 
574 tkr lägre än först beräknat pga. att OH-kostnader blivit neddragna två 
gånger. Detta är nu åtgärdat och inarbetat som ett förslag till besparing inom 
hemvårdspengen.

Minskat köp av 
korttidsvård

Coronarelaterade kostnader samt 
öppnat Haga Park i april 1 807 Pågår

Vid översyn av hemvårds- och boendepeng har förslag tagits fram att arbeta in 
budget för fler korttidsplatser utöver de åtta platser som finns på kommunens 
egen korttid motsvarande 4,0 mkr där 1,8 mkr motsvarar mellanskillnaden 
mellan att dubbelbelägga sex platser på kommunens egen korttid och att köpa 
fem platser externt.

Uppsägning 
Citadellet Redan vidtagit 130 215 KLAR

Lokalen övertogs av individ och familj per den 1 september. Neddragning i 
beslutad budget för 2021 i KF med 175 tkr för Citadellet, vilket minskar 
besparingseffekten för 2021

Utbildnings-
insatser Mer webbaserat 800 400 KLAR

Till följd av pandemin har besparingen på utbildning blivit högre än tidigare 
förväntat. 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 600 Pågår

Osäkert om effekten under 2020 kan uppnås till följd av att lägenheter inte varit 
tomma lika länge som beräknat och därför kan inte bemanningen reduceras som 
planerat. 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.

NY: Lokal Vången Uppsagt 0 200 KLAR
Socialt innehåll Redan vidtagit 216 364 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



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020

Förslag på 
åtgärder Åtgärder för att nå målen Effekt 2020

Helårseffekt 
2021 Status Kommentar

Besparing 
hemvårds- och 
boendepeng

Översyn samt risk- och 
konsekvensanalys under hösten 2020 8 298 Pågår

Risk- och konsekvensanalys görs tillsammans med Vonsam efter nämndens 
beslut. Åtgärden har presenterats för beslut på VN 2020-11-23.

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 2 637 15 078

Summa åtgärder enligt beslut VN 2020-08-24 2 646 13 600
Differens -9 1 478

Extra utrymme 2021 kommer bland annat att användas till

Personlig 
assistans Två nya personlig assistans-ärenden -1 075

Inkomna ärenden i oktober 2020. Ett ärende är under handläggning hos 
Försäkringskassan, vid gynnande beslut kan detta innebära att kommunen får ta 
halva den beräknade kostnaden för ärendet

Ej definierat -403
Arbete pågår med att få ihop detaljbudgeten för hela verksamhetsområdet. 
Återrapportering till nämnden när arbetet är färdigt i februari.

Summa användning extra utrymme -1 478
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Datum: 2020-12-07 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000131/2020 – 700 

 
 

Intern kontrollplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för verksamheter under vård- och omsorgsnämndens 
ansvar godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt  
ansvarsområde för kommande år. Verksamhetsområdet har utarbetat ett förslag till en intern 
kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för 2021.  
 
Inför 2021 har tillämpningsanvisningar getts för hur plan för intern kontroll 2021 ska  
upprättas. Enligt tillämpningsanvisningarna ska val av intern kontroll ske efter värdering  
i väsentlighet och riskanalys. Vid val av kontrollområden har hänsyn och värdering av  
tidigare års interna kontrollplan gjorts. 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen, samtliga avdelningschefer, Sas, ekonomiavdelningen,  
kommunkansliet, HR-avdelningen. 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Ekonomiavdelningen 
Kommunkansliet 
 



Rapportering Risk‐
till analys

1
Rutin	för	debitering	av	
vård‐	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats Avgiftshandläggare

2	ggr/	år	
(mars	och	
september)

20%	av	alla	fakturor Ekonom K=3	S=3	Risk=9 Viktigt	för	rättssäkerhet	för	enskild	och	möjlighet	till	
överklagan	av	beslut.

2 Systematiskt	
arbetsmiljöarbete

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

gjorts.

3
Medarbetarna	har	
genomgått	obligatoriska	
utbildningar

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

EC 2	ggr/år Sammanställning AC K=4	S=2	Risk=8
Vikten	av	att	medarbetarna	genomgår	obligatoriska	
utbildningar	i	relation	till	såväl	egen	hälsa	som	för	
brukarnas	vård	och	omsorg.

4
Kontroll	av	att	
verkställighet	inte	sker	
utan	beslut

Kontroll	i	ärendesystem SAS 2	ggr/år Stickprov	 VO‐chef K=4	S=3	Risk=12

5
Utbetalning	av	
ersättningar	till	
förtroendevalda

Kontroll	av	att	sökt	
ersättning	
överensstämmer	med	
utbetald	ersättning

Nämndsekreterare 2	ggr/år

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

Kanslichef
K=4
S=3
Risk=12

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

6 Expediering	av	beslut

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

Nämndsekreterare 2	ggr/år

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

Kanslichef
K=4
S=3
Risk=12

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

Vård	och	omsorg

Metod Motivering	till	val	av	kontrollmoment

Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 2021
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

sida 1 av 1
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Datum: 2020-12-03 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Beslutsloggen daterad den 3 december 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2020 
 

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

 

 

1 (2) 

Datum: 2020-12-03 
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. 

Våren 2021 

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  
2020/2021 

  



 

*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 

VN 2020-11-23, § 96 
Revidering av 
Vägledningsdokument 
avseende bistånds-
handläggning enligt 
socialtjänstlagen inom  
Vård och omsorg 

000191/2019 Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat 
vägledningsdokument enligt förslag. 
Vägledningsdokumentet ska följas upp i  
september 2021 med tonvikt på beslutade 
förändringar. 

Hos förvaltningen för handläggning. September 
2021 
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Datum: 2020-12-07 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-oktober 2020 för Båstads kommun. 
 
b). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-10-20. 
 
c). Rapport från Patientnämnden Skåne om klagomål på kommunal hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



  
 
 
Ekonomirapport 

 

  

Ekonomirapport januari-oktober 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 

Oktober +17,0 +30,4 +13,4 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+30,4 (+23,6) mkr, en positiv avvikelse mot budget 
med +13,4 mkr. Bortser vi från engångsposterna explo-
ateringsintäkter, investeringsbidrag och äldre hyresin-
täkt, så landar vi på ett prognostiserat resultat på +2,0 
(+0) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -32,7 (-34,2) mkr. Detta är i 
paritet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom vård 
och omsorg med -21,3 mkr, inom individ och familj 
med -17,9 mkr, inom boendepeng med -3,6 mkr samt 
inom teknik och service -2,4 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +30,4 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 +13,4 (+6,6)  
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 
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Kommunfullmäktige +0,2 (+0,1) 
Prognostiserar positiv avvikelse mot budget, anled-
ningen är minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Kommunstyrelse –18,4 (-18,4) 
KS – Kommunstyrelse -0,1 (-0,0)  
Negativ avvikelse mot budget beror på organisations-
förändring och pandemin som råder. Aktiveringen av 
krisledningsnämnd har belastat kommunstyrelsen. 

KS – Kommunledningskontor +0,9 (+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 -2,4 (-2,1)  
Teknik och service prognostiserar en total budgetavvi-
kelse om -2,4 mkr, inklusive den budgeterade arrende-
intäkten för temporär återvinningscentral (-0,6 mkr). 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare. 

Säsongens parkeringsintäkter prognostiseras till en po-
sitiv avvikelse om +0,4 mkr, däremot prognostiseras en 
negativ avvikelse om -0,2 mkr rörande uthyrning av 
torg- och evenemangsytor på grund av rådande pan-
demi. 

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 negativ avvikelse 
rörande lägre intäkter om -1,2 mkr. Vårdboendet Haga 
park har inte öppnat så många platser som tidigare avi-
serat, vilket medför en minskad intäkt om -0,1 mkr, in-
kluderat i ovannämnda avvikelse.  

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 -1,6 mkr. Den prognostiserade ne-
gativa avvikelsen inkluderar -0,8 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 -0,3 mkr, samt åtgärder enligt beslut i 
krisledningsnämnden 6 april 2020, uppgående till 
ca -0,5 mkr. 

KS – Samhällsbyggnad +0,4 (+0,1)  
Prognostiserar positiv avvikelse beror på outnyttjade 
konsulttjänster samt fler kartbeställningar än budgete-
rat. 

KS – Bildning och arbete +0,7 (+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. Återhållsamhet. 

KS – individ och familj -17,9 (-17,5)  
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 -15,7 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 
ökar och flera utredningar pågår. 
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Myndighetsnämnd +1,2 (+0,9) 
MN  – Teknik och service +0,2 (+0,2)  
Tillsättning av tjänst är senarelagd. 

MN  – Samhällsbyggnad +1,0 (+0,7)  
Prognostiserad positiv avvikelse beror i huvudsak på 
ökad ärendemängd och flera stora byggen på bygglovs-
sidan. 

Utbildningsnämnd +4,4 (+2,9) 
UN – Utbildningsnämnd +0,1 (+0,0) 
Prognostiserar positiv avvikelse och det baseras på or-
ganisationsförändring och minskade utgifter. 

UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +1,3 (+1,3) 
Besparingskravet 1 procent minskade den interna 
skolpengen och ingen intern 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 ge-
nomförd med skolpeng per skolform, grundsärskolan 
ingår i skolpeng. Löneökning för år 2020 är inte regle-
rad. 

UN – Skolpeng gymnasium +1,6 (+2,1) 
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. Löneökning för år 2020 är inte 
reglerad. 

UN – Barn och skola ram -0,1 (-0,5) 
Avvikelsen beror främst på ofinansierade kostnader för 
moduler -1,5 mkr. Åtgärder har vidtagits med anled-
ning av besparingskravet inför år 2020, innevarande år 
samt besparingskrav inför år 2021. 

UN – Barn och skola resultatenheter +1,5 (+0,0) 
Prognosen bygger på utökade riktade statsbidrag samt 
att man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

 

Vård- och omsorgsnämnd -20,1 (-19,7) 
VN – Vård- och omsorgsnämnd +0,1 (+0,0) 
Prognostiserad positiv avvikelse beror på nämndens åt-
gärder till följd av pandemin, nämnden har minskat an-
tal ledamöter, samt ställt in ett sammanträde. 

VN – Hemvårdspeng +4,8 (+5,3) 
Antalet utförda hemvårdstimmar har vänt sedan som-
maren och ligger i oktober på ett högre utfall än budge-
terad nivå, vilket gör att förväntat överskott hos bestäl-
laren har justerat ner med -0,5 mkr. 

VN – Boendepeng -3,6 (-3,4) 
Boendepeng +3,3 (+3,1) 
Prognosen har förbättrats med 0,2 mkr till följd av fler 
tomma lägenheter än beräknat under hösten, delvis till 
följd av coronapandemin. Att korttidsavdelningen end-
ast belägger med enkelrum ger en positiv avvikelse om 
+2,8 mkr då budgeten är beräknad på fler platser. 

Kostnad för köpta korttidsplatser -6,9 (-6,5) 
Antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat reduceras 
som planerat, vilket ger en prognosförsämring 
om -0,4 mkr. 

VN – Vård och omsorg -21,3 (-21,5) 
Utförare inom hemvård -4,3 (-4,4) 
Prognosen hos utförare av hemvård har förbättrats med 
0,1 mkr i och med att antalet utförda hemvårdstimmar 
har ökat successivt sedan sommaren. 

Utförare inom särskilt boende -8,4 (-8,4) 
Prognosen oförändrad. Coronapandemin har genererat 
merkostnader kring bemanningen i samband med sjuk-
frånvaro eller extra bemanning vid smitta eller befarad 
smitta, vilka har återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnan-
det av Haga Park och stängningen av Ängagården gene-
rerar merkostnader under året vilka inte är budgete-
rade. Korttidsavdelningen har under våren till största 
del bedrivit verksamheten i enkelrum för att minska 
risken för smittspridning. 

Centralt -2,4 (-1,9) 
Verksamheten är i en ansträngd situation till följd av 
coronapandemin. Behovet av att köpa in skydds-
material 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. 
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Myndighet +0,9 (-0,2) 
Prognosen för personlig assistans i extern regi och För-
säkringskassans 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 placering SoL -3,7 (-3,4) 
Prognosen har försämrats med -0,3 mkr till följd av nå-
gon fördyring i dygnspris samt någon tillkommen pla-
cering inom dagvård. 

Stöd och omsorg -2,3 (-1,5) 
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 över-
går ett personligt assistans-ärende till kommunens regi 
den 1 december som påverkar resultatet med -0,2 mkr, 
vilket blir en prognosförbättring på myndighetsen-
heten. 

HSL -1,3 (-1,8) 
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 ut-
nyttjas, liksom att äldre bilar inte har hunnit bytas ut i 
planerad takt vilket ger en positiv avvikelse. Enheten 
för rehabilitering har förbättrat prognosen med 
+0,2 mkr till följd av uppkommen vakans som inte 
kommer att besättas under året. 

Finansiering +46,2 (+40,8) 
Den prognostiserade avvikelsen på +46,2 mkr beror till 
störst del på prognostiserade exploateringsintäkter om 
21 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 
vilket försvårat prognosarbetet. 

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 
+2 mkr. 

Investeringar +27,4 (+28,3) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
negativ avvikelse på -5,3 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en negativ avvi-
kelse på -0,9 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
prognostiseras ge en positiv avvikelse på +33,6 mkr. 

KS - Teknik och service +27,3 (+28,3) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-

ring till statlig infrastruktur -6,4 (-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 
en positiv avvikelse på 1,0 mkr mot budget för hela 
projektet. 

Negativ avvikelse om -0,2 mkr prognostiseras för rein-
vesteringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett stort 
antal dörrar behöver bytas ut. 
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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 +33,6 (+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. 

KS - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,1) 
Inget mer behov för resten av året. 

Befolkning 
Den 31 oktober uppgick antalet invånare till 15 355 vil-
ket är en ökning med 227 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-oktober 
2019 är en ökning med 119 personer till 15 067. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +237 samt ett negativt födelsenetto 
på -10. Det flyttade ut 942 personer och 1 179 flyttade 
in och det föddes 121 barn och 131 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 
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Patientnämndens beslut 

2020-11-10 

1. Patientnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att översända rappmt till 
såväl Inspektionen för vård och omsorg, IVO som kommunförbundet 
Skånes Kommuner. 

Sammanfattning 
Patientnämnden Skåne har undersökt hur inflödet av klagomål kopplade till 
kommunal hälso- och sjukvård ser ut. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Beslutsförslag 2020-10-15 
2. Rappmt om kommunal hälso- och sjukvård 
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Pernilla Johansson 

Rätt utdraget intygar 
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Samtliga skånska kommuner 
Samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, i de skånska kommunerna 
Samtliga medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR, i de skånska kommunerna 
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Förvaltningschefens förord 
Det är ingen underdrift att hävda att antalet klagomål och synpunkter på den kommunala hälso- och 
sjukvården är litet. Patientnämnden Skåne har sedan 2018 inte registrerat ett enda ärende avseende 
kommunal vård i två av Skånes 33 kommuner (Bromölla och Osby). I ytterligare nio kommuner har 
det noterats så lite som ett eller två klagomål. Om mängden sätts i relation till det totala antal 
patientärenden som Patientnämnden Skåne har fått in från januari 2018 till och med september 2020 
handlar det om enbait 1,4 procent. 

Av Socialstyrelsens statistiska sammanställningar framgår att under 2019 var 83 590 personer 
mottagare av någon form av kommunal hälso- och sjukvård i någon av de skånska kommunerna, av 
dessa var 40 369 vårdtagare 80 år eller äldre. Samma år mottog Patientnämnden Skåne 80 klagomål i 
denna kategori. 

Det låga antalet klagomål är dock inte unikt för Skåne, tvärtom ser det likadant ut i både Stockholm 
och Västra Götaland - och sannolikt i hela landet. Inte heller Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
får in särskilt många ärenden ens i år, vilket kan framstå som anmärkningsvärt mitt under pågående 
pandemi, då kommunal hälso- och sjukvård har fått mer uppmärksamhet än vanligt. Av siffrorna i 
rapporten framgår dessutom att den ökning av klagomål på kommunal hälso- och sjukvård som har 
skett under 2020 inte främst är kopplad till covid-19. 

Att dra säkra slutsatser om varför så få lämnar synpunkter och klagomål på kommunal hälso- och 
sjukvård är inte möjligt utifrån enbart denna rapport. Den önskade slutsatsen, framförd av en av de 
granskade kommunerna, är att vården fungerar så bra att ingen klagai·. 

En annan slutsats är att kommunernas egen klagomålshantering gör att klagandena inte ser behovet av 
att vända sig till Patientnämnden Skåne. Mot detta talar dock att Patientnämnden får in klagomål på 
andra vårdgivare, trots förändringen 2018 som innebar ett tydliggörande av att klagomål i första hand 
ska riktas till vårdgivai·en. 

En tredje tänkbai· förklaring är att allmänheten inte har kunskap om att man kan vända sig till 
Patientnämnden Skåne för att få hjälp med att framföra och få klagomål på den kommunala hälso- och 
sjukvården besvarade. 

Med detta konstaterat ligger det ändå nära till hands att tro att det finns ett stort mörke1tal avseende 
kommunala klagomål. Det finns ingen samlad bild av hur många som klagar, eller på vad. Därmed är 
det svårt att på en övergripande nivå analysera omfattning och orsaker. 

Förhoppningen är att denna rapport ska kunna bidra till att på sikt göra kunskapen om klagomål på 
kommunal hälso- och sjukvård större. Kunskap som sedan kan användas i kommunernas systematiska 
förbättringsarbete. 
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1 Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är dels att visa vilken typ av klagomål och synpunkter som har lämnats på 
den kommunala hälso- och sjukvården under årets första nio månader, dels att på kommunnivå 
jämföra utvecklingen av dessa klagomål sedan 2018. 

Alla klagomål och synpunkter som inkommer till patientnämnden registreras och kategoriseras. 
Kategoriseringen av ärendena är utarbetad i samarbete mellan det nationella tjänstemannanätverket för 
patientnämnder och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Tack vare denna gemensamma 
kategorisering blir analyser av materialet relevanta i hela landet, det blir möjligt att jämföra inkomna 
klagomål. 

Under januari till och med september 2020 har 81 kommunala klagomål registrerats, vilket är en 
ökning med 40 procentjärnfö1t med samma period år 2019. 

Från 2018 till och med september månad 2020 är det två kommuner som inte har haft något ärende 
registrerat. Nio kommuner har under samma period endast haft ett eller två ärenden. 

Flest ärenden finns under kategori vård- och behandling, där 21 ärenden avser underkategorin 
omvårdnad. Som jämförelse har det under perioden registrerats 35 ärenden som berör omvårdnad i 
Region Skånes olika sjukvårdsförvaltningar. 

I flera ärenden har närstående och patienter upplevt brister i information och har inte känt sig delaktiga 
eller lyssnade på. 

I 17 av de registrerade ärendena berör synpunkterna covid-19. Synpunkter på läkarmedverkan till 
patienter med covid-19 i den kommunala hälso- och sjukvården har lämnats i ett ärende. Det är 
registrerat på primärvården. 

En analys har genomfö1ts av de avslutade ärendena under perioden januari till och med september 
2020. 

I 23 av de 71 ärenden som har avslutats till och med september i år har handläggaren varit i kontakt 
med vårdgivaren. Ett yttrande har begärts i 14 av de 23 kontakterna. I sex yttranden framkommer att 
vårdgivarna har sett behov av att vidta åtgärder för att minimera risken för att oönskade händelser ska 
upprepas. 

2 Bakgrund 
Patientnämnden ska enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården bland 
annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner eller enligt 
avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med 
hälso- och sjukvård. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården genom att hjälpa patienter 
att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i vården, främja kontakterna 
mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera 
iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. 

Omsorg enligt socialtjänstlagen eller synpunkter på myndighetsbeslut handläggs inte av 
Patientnämnden Skåne. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården 
och dess personal, patientsäkerhetslagen (2010:659). IVO tar även emot klagomål på socialtjänsten 
och LSS. 
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Kommunerna har inte ansvar för den hälso- och sjukvård som ges av läkare. Synpunkter som riktas 
mot läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården registreras på den vårdgivare det berör 
inom Region Skåne, oftast primärvården. 

Enligt kommunernas avtal med Patientnämnden Skåne ska vaije kommun utse en kontaktperson, 
oftast har MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) eller MAR (medicinskt ansvarig för 
rehabilitering) utsetts. 

Enligt nuvarande avtal ska kommunen: 

• Ansvara för att information om Patientnämnden Skåne ges till berörda verksamheter i 
kommunen, vårdpersonal, telefonister och vårdtagare/patienter. 

• Tydligt exponera informationsmaterial om patientnämnden i sin verksamhet. Den ska vara lätt 
tillgänglig för allmänhet och patienter. En infonnationsfolder om patientnämnden går att 
beställa på W\V\V.patientnamndens.kansli(@skane.se 

• Publicera information på sin hemsida och i informationsblad/tidningar till allmänheten om att 
klagomål och synpunkter kan lämnas via Patientnämnden Skåne. 

På motsvarande sätt hai· Patientnämnden Skåne en handläggare som kommunernas kontaktpersoner 
kan vända sig till. 

Enligt nuvarande avtal ska Patientnämnden Skåne: 

• Aterrappo1tera inkomna klagomål och synpunkter till kommunerna. 

• Producera och erbjuda utskick av informationsfolder, där det fraingå att Patientnämnden 
Skåne även tar emot klagomål och synpunkter på kommunal vård. 

• Skicka årsberättelsen, samt genomförda analyser till kommunernas kontaktpersoner. 

• Erbjuda muntlig information. 

3 Resultat 
Under perioden 2018-01-01 till och med 2020-09-30 är det två kommuner (Bromölla och Osby) som 
inte har haft något patientärende registrerat hos Patientnämnden Skåne. Nio kommuner (Båstad, Eslöv, 
Höör, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Åstorp och Ängelholm) hai· under samma period 
endast haft ett eller två ärenden, se figur 1. 

I en av de kommuner som har haft få ärenden svarar medicinskt ansvai·ig sjuksköterska, MAS: 

"Jag hoppas att det beror på att man inte haft något att klaga på. Vi måste 
ju även rannsaka oss om vi har informerat tillräckligt om patientnämnden 

så att alla vet var de ska vända sig. " 
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MAS i två andra kommuner svarar: 

"Vi har ett eget välfungerande k/agomålshanteringssystem där vi snarast 

kontaktar den som har lämnat klagomålet. Vi informerar om 

patientnämnden på.flera olika ställen men de.f/,esta är på webben, f1J1ckta 

broschyrer är ett bra komplement för att nå fler ". 

3.1 STATISTIK 
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• Registrerade ärenden per kommun och år tom 200930 

• Registrerade ärenden per kommun och år 2019 

Registrerade ärenden per kommun och år 2018 

Figur 1 visar antal registrerade ärenden för åren 2018 och 2019 samt till och med den 30 september 
2020. Statistik från 2018 för Malmö stad är inte medtagen i diagrammet. Orsaken är att Malmö hade 
en egen patientnämnd (Förtroendenämnden) till och med 2018, detta år redovisade Malmö 46 nya 
ärenden. 

2018 registrerades totalt 51 ärenden. 

2019, i vilket även Malmö stad ingår i statistiken, registrerades 80 ärenden. 

Fram till och med september 2020 har det inkommit 81 ärenden. 

Figur 2 är en jämförelse mellan 2020 och 2019. Antalet inkomna kommunala klagomål har ökat med 
nära 40 procent. 
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I figur 3 visas registrerade ärenden för periodenjanuari till och med september 2020 per kategori. 
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Åldersfördelning 
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Figur 4 visar åldersfördelningen och figur 5 könsfördelningen under perioden januari till och med 
september 2020. 

l<önsfördelning 

60 

so 

40 

30 
• Summa 

20 

10 

0 
Okänd Man Kvinna 

Figurs 

Vid en jämförelse med övriga patientärenden kan konstateras att ldagomål på kommunal hälso- och 
sjukvård är en marginell företeelse . Från januari 2018 och fram till och med september 2020 har det 
registrerats sammanlagt 212 klagomål på de 33 skånska kommunerna. Under samma period har 
Patientnämnden Skåne fått in totalt 14 683 patientärenden. 

3.2 JÄMFÖRELSER 
Det finns endast två andra patientnämnder i landet som till antal ärenden är jämförbara med 
Patientnämnden Skåne. Dessvärre är siffrorna från Patientnämndens förvaltning i Stockholm avseende 
klagomål på kommunal hälso- och sjukvård inte helt jämförbara, då Region Stocld1olm är den enda 
region som inte har lämnat över ansvaret för hemsjukvården till sina 25 kommuner. Förvaltningen för 
patientnämnderna i Västra Götaland arbetar mot 49 kommuner. Se figur 6. 
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Kommunala 2018 2019 jan-sept. 2020 
klagomål 

PaN Stockholm* 64 74 61 

PaN Västra 79 61 61 
Götaland 

PaN Skåne 51** 80 81 

Figur 6 *) Palienlnä111nden S/ockho/111s siffror grundar sig på andraförulsältningar, då Region S/ockho/111 inte har tagit över 
hemsjulo•årdenfi·ån kommunerna. *~)I siffranfi'ån 2018 ingår inte Malmö stad. 

IVO, avdelning syd uppger att de under periodenjanuari till och med september 2020 endast fått in 
enstaka klagomål från enskilda som berör den kommunala hälso- och sjukvården i Skånes kommuner. 

3.3 AVSLUTADE ÄRENDEN 
Under januari-september 2020 har 71 ärenden avslutas. Tolv av dessa ärenden har berört covid-19. 
Flest synpunkter är kategoriserade under vård- och behandling (42) där underkategorin omvårdnad 
ingår. Antal avslutade ärenden inom Region Skånes sjukvårdsförvaltningar som berör omvårdnad är 
35. 

Synpunkter som berör vård vid covid-19 redovisas under en särskild rubrik. 

Omvårdnad 

Flera synpunkter och klagomål berör närståendes upplevelser av att deras anhöriga inte får tillräcklig 
hjälp med den personliga hygienen eller sitt näringsbehov tillgodosett. 

"Min far har en demenssjukdom och personalen behöver motivera honom 
att ta sina läkemedel eller hjälp med sin hygien. Vid flera tillfällen har 

hjälpen uteblivit och jag anser att personalen har alldeles för kort tid 
inplanerat för tiden det tar att få min far att gå med på hjälpen. " 

Undersökning/bedömning 

Det framkommer i klagomålen att vård- och omsorgspersonal har gjort bedömningen att inte tillkalla 
sjuksköterska när patienter på särskilt boende har trillat. Det har medfört försenade diagnoser av 
skelettskador. Även i andra situationer när patienter uppvisar oklara symtom framförs att det har dröjt 
innan patienter har fått behandling. 

"Min mor hade klagat på buksmärtor i flera dagar men det vidtogs ingen 

åtgärd. När en läkare till slut tillkallades var honförstoppad och hade 
urinvägsinfektion. " 

En person lämnar klagomål på att de med ett trygghetslarm måste vara inskrivna i hemsjukvården för 
att kommunens sjuksköterska ska göra ett akut hembesök. Övriga personer med trygghetslarm måste 
själva kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. 
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Behandling 

Patienter eller närstående anser att det inte ges den sjukgymnastik för rehabilitering som de har 
förväntat sig. Ett ärende handlar om utebliven kontrakturprofylax (rörelser avsedda att förhindra 
inskränkt rörlighet i en eller flera leder). 

"Fysioterapeuten instruerade och delegerade rörelseträning till 

omsorgspersonalen men följde inte upp behandlingen och patienten 
försämrades i sin rörelse.förmåga. " 

Ärendena under denna kategori handlar även om synpunkter på olika insatser som utfö1is av 
sjuksköterskor till exempel komplikation efter byte av urinkateter. 

Läkemedel 

I klagomålen och synpunkterna under denna kategori berättar närstående att patienter inte har fått sina 
läkemedel på utsatt tid, att de inte har fått sina läkemedel alls eller att de har fått fel läkemedel. 

Kommunikation 

Här berör synpunkterna information, bemötande och delaktighet med närstående till exempel att den 
närstående inte får information när den anhörige har trillat eller blivit dålig. 

"Pappa larmade då han behövde gå på toaletten. Det dröjde innan det kom 
någon personal och inne på toaletten ramlade han och slog i huvudet. Jag 
blev inte informerad om olyckan som ledde till att min pappa hamnade på 

sjukhuset och senare avled. " 

I några ärenden framför patienter själv att de inte har känt sig lyssnade på då de framfört behov av 
smätilindring. En person har inte fått gehör för sitt önskemål om att ett begränsat antal personal ska 
utföra de beviljade insatserna. 

En närstående framför önskemål om att det ska ges mer tid för förbättringsarbete i vården och då 
involvera de närstående. 

Vårdansvar och organisation 

Närstående lämnar synpunkter på både hemtjänst och på särskilt boende att det tar lång tid i1man 
vårdpersonalen besöker personer som har larmat på sitt trygghetslarm. Det beskrivs att det kan ha tagit 
40 minuter upp till två timmar innan det har kommit någon personal. Detta innebär oro och risker för 
att akuta situationer missas. 

I ett ärende framför den närstående att fadern trillat i hemmet på grund av att det inte har vidtagits 
några fallförebyggande åtgärder och anpassningar i hemmet. 

Sex av ärendena i denna kategori berör Covid-19 och redovisas nedan. 

3.4 SYNPUNKTER MED ANLEDNING AV COVID-19 
Av de 81 ärenden som har registrerats under januari-september 2020 berör 17 covid-19. Tolv av dessa 
är under den aktuella perioden avslutade. 
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Kommunikation 

Det framkommer upplevda brister i information och kommunikation till närstående. 

"Varken patienten eller den närstående blev informerad om att andra på 
boendet hade smittats. Patienten testades senare positivt för covid-19 och 

avled efter en kort tid. Det var ingen ansvarig chef som kontaktade den 
närstående och gav infonnation eller beklagade bortgången. " 

Vårdansvar och organisation 

Närstående har framfört oro för att kommunerna inte har resurser att vårda patienter som insjuknat i 
covid-19. 

I åtta av de avslutade ärendena har närstående synpunkter och framför oro över brister i personalens 
hygienrutiner för förebyggande av smitta. Närstående har framfört oro och synpunkter på att 
personalen både i hemtjänsten samt på äldreboenden inte har använt skyddsutrustning i förebyggande 
syfte. 

"Minfar avled sitt hem i sviterna efter covid-19. Den hemtjänstpersonal 

som hade insatser hos min far bar varken munskydd eller skyddsförkläde i 

närkontakten med honom. " 

Berörda kommuner har hänvisat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt till 
Socialstyrelsens föreskrift om basala hygienrutiner. 

I ett ärende berättar en närstående att personalen på boendet inte har tid att gå ut med hennes anhörige. 
Den närstående kunde på grund av besöksförbudet själv inte ta ut sin anhöriga på promenad och var 
bekymrad att detta skulle påverka den anhöriges fysiska hälsa. 

3.5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER 
I 23 av de 71 ärenden som har avslutats i år har handläggaren på Patientnämnden Skåne varit i kontakt 
med vårdgivaren. Ett yttrande har begäits i 14 av de 23 kontakterna. I sex yttranden framkommer att 
vårdgivarna har sett behov av att vidta åtgärder för att minimera risken för att händelsen ska upprepas. 

Exempel på åtgärder: 

• Alla sjuksköterskor i kommunen har fått ta del av de erfarenheter som klagomålet lett till 
gällande byte av kateter, samt att en läkemedelsordination inte verkställdes. 

• En rutin har tagits fram för remisshantering efter en händelse med brister i kommunikation 
och information som medförde att kommunens distriktsjuksköterska inte tog bort stygn efter 
en operation som en patient genomgått. 

• Förtydligande av rutiner. Vikten av att patienten äi· delaktig i sin vård kommer att tas upp 
under arbetsplatsträffar. 

• Fysioterapeuten har på grund av en fallskada från rullstol varit på avdelningen och informerat 
och utbildat personalen om korrekt teknik för förflyttning av patient i rullstol. 
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Datum: 2020-12-07 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 
Listor över fattade delegationsbeslut som månadsvis redovisas till nämnden.   
 
Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-09-01 - 2020-10-31. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Parameter 

Delegationsförteckning 

Handläggare 

Jasmine Helgerna 

PersonlD 

8501 

3668 

2040 

8722 

8568 

5511 

2800 

2840 

6377 

6377 

6520 

6985 

6985 

5658 

Period 

2020-09-01 ti/12020-09-30 

Ärendenr. 

20666 

20665 

20657 

20694 

20692 

20707 

20567 

20718 

20696 

20696 

20725 

20733 

20733 

20727 

Födelseår Könsindelning 

1900 ti/12020 Ingen 

Beslutsnr. Beslutsdag Befattning 

27063 2020-09-04 Biståndshandläggare 

27064 2020-09-04 Biståndshandläggare 

27072 2020-09-08 Biståndshandläggare 

27081 2020-09-10 Biståndshandläggare 

27094 2020-09-16 Biståndshandläggare 

27101 2020-09-17 Biståndshandläggare 

27112 2020-09-18 Biståndshandläggare 

27113 2020-09-22 Biståndshandläggare 

27125 2020-09-23 Biståndshandläggare 

27127 2020-09-24 Biståndshandläggare 

27131 2020-09-25 Biståndshandläggare 

27135 2020-09-28 Biståndshandläggare 

27136 2020-09-28 Biståndshandläggare 

27138 2020-09-29 Biståndshandläggare 

Beslutsfattare 

Jasmine Helgemo 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgemo 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

Jasmine Helgerna 

From 

2020-09-04 

2020-09-04 

2020-09-08 

2020-09-10 

2020-09-16 

2020-09-17 

2020-09-18 

2020-09-22 

2020-09-23 

2020-09-24 

2020-09-25 

2020-09-28 

2020-09-28 

2020-09-29 

Tom 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

,2020 -11- 2 0 
0nr.V.N...Qf!.52.'?...t?. i 
lP..~.~ .. : .1.9. . .<?. ...... . 

Beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 
2021-03-08 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2021-03-16 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2020-09-29 1 §Sol 
Utredning av ansökan avslutas utan att ha 

2020-09-18 utmynnat i något beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

2021-09-25 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtj änst, 4 kap 
2020-10-19 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2020-10-19 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av avlösning i 

2021-03-29 hemmet, 4 kap 1 §Sol 

'8ctt1Am: z 09'_0- 11~~0 
t\Jl\V\J\.V\ '. Jl'Votv'l lC\Je- HSL~FMD 

S!~ncrtV\r : 1zM~ 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-24 13:47:36 

Parameter Period Födelseår 

Delegationsförteckning 2020-10-01 ti/12020-10-31 1900till 2020 

Handläggare 

Åsa Hedin 

PersonlD Ärendenr. Beslutsnr. 

5403 20804 27217 

1115 20813 27230 

1115 20817 27237 

1115 20819 27238 

Könsindelning 

Ingen 

Beslutsdag Befattning Beslutsfattare 

2020-10-22 Biståndshandläggare LSS Åsa Hedin 

2020-10-27 Biståndshandläggare LSS Åsa Hedin 

2020-10-27 Biståndshandläggare LSS Åsa Hedin 

2020-10-27 Biståndshandläggare LSS Åsa Hedin 

From 

2020-02-20 

2020-07-16 

2020-08-10 

2020-08-27 

Tom Beslut 

2020-11-24 Beslut om merkostnad 

2020-07-17 Beslut om merkostnad 

2020-08-11 Beslut om merkostnad 

2020-08-28 Beslut om merkostnad 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-30 08:20:09 
Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-10-01 till 2020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Nina Frick 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 4 
7156 20752 27155 2020-10-01 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-01 2021-10-01 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 4 
5901 20744 27172 2020-10-09 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-01 2021-10-01 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
4569 20795 27206 2020-10-20 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-20 2021-04-30 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
1018 20794 27212 2020-10-21 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-22 2021-03-31 kap 1 §Sol 

Utredning av ansökan avslutas utan att ha 
2590 18018 27227 2020-10-26 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-26 2020-10-26 utmynnat i något beslut 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
2590 20743 27231 2020-10-01 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-01 2021-10-04 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
7257 20778 27241 2020-10-28 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-11-02 2021-11-01 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
2873 20786 27245 2020-10-28 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-11-09 2021-11-09 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
7816 20832 27247 2020-10-29 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-29 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av boendestöd, 4 
1006 20827 27249 2020-10-29 Biståndshandläggare Nina Frick 2020-10-30 2021-10-30 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-11-30 15:07:24 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-10-01 ti/12020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Jasmine Helgemo 

PersonlD Ärendenr. Besluts nr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
4753 20745 27146 2020-10-01 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-01 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
1370 20748 27147 2020-10-01 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-01 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
1370 20748 27148 2020-10-01 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-01 2020-12-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
5676 20764 27161 2020-10-07 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-07 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 
5676 20764 27162 2020-10-07 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-07 2021-01-07 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
1370 20748 27169 2020-10-01 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-01 2020-12-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
5633 20756 27175 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

5633 20756 27176 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 4kap1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5633 20756 27177 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5633 20756 27178 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
5633 20756 27179 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 
5633 20756 27180 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 2021-04-13 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5633 20756 27181 2020-10-09 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-13 2021-10-13 1 §Sol 

Utredning av ansökan avslutas utan att ha 
5647 20630 27195 2020-10-13 Biståndshandläggare Jasmine Helgerna 2020-09-26 2020-09-26 utmynnat i något beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
4622 20783 27196 2020-10-14 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-14 1 §Sol 



Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
7739 20754 27197 2020-10-14 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-14 2020-10-27 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

8377 20753 27198 2020-10-14 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-14 2020-10-27 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 4 

2040 20758 27201 2020-10-16 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-16 2021-04-16 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
945 20767 27204 2020-10-20 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-20 2020-11-10 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

8762 20793 27209 2020-10-20 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-20 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 

6808 20788 27211 2020-10-21 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-21 2020-12-21 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 

8672 20784 27218 2020-10-08 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-08 boende, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

8672 20784 27219 2020-10-08 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-08 2020-11-11 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5759 20777 27222 2020-10-26 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-26 2020-11-18 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5759 20777 27223 2020-10-26 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-26 2020-11-18 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

7190 20779 27226 2020-10-26 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-11-01 2021-11-011 §Sol 
Avslag på ansökan om matdistribution, 4 kap 

7362 20774 27246 2020-10-28 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-11-01 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

1697 20831 27254 2020-10-30 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-30 kap 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2040 20792 27257 2020-10-30 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-30 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2040 20792 27258 2020-10-30 Biståndshandläggare Jasmine Helgemo 2020-10-30 2021-04-30 1 §Sol 

{) 



Safedoc statistik- Samtliga avdelningar- Skapad: 2020-11-30 08:22:21 

Parameter 

Delegationsförteckning 
Handläggare 

Lena Wiahl 

Person ID 

2751 

8676 

Period 

2020-10-01 ti/12020-10-31 

Ärendenr. 

20144 

20402 

Födelseår Könsindelning 

1900 till 2020 Ingen 

Beslutsnr. Beslutsdag Befattning 

27157 2020-10-05 Biståndshandläggare LSS 

27158 2020-10-06 Biståndshandläggare LSS 

~ L>~_Lc 
'2__,~ l 2 c \ 

Beslutsfattare From Tom Beslut 

Bevilja ansökan i form av bostad med 

Lena Wiahl 2020-10-05 2022-10-31 särskild service för vuxna 

Utredning av ansökan avslutas utan att ha 

Lena Wiahl 2020-10-06 2020-10-06 utmynnat i något beslut 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Ska12ad: 2020-11-30 09:47:26 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 
Delegationsförteckning 2020-10-01 ti/12020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

u~ Malin Andersson 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

8747 20751 27150 2020-10-01 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-01 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

6142 20736 27152 2020-10-02 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-02 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

8721 20737 27154 2020-10-02 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-02 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

4795 20771 27183 2020-10-12 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-12 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

4795 20771 27184 2020-10-12 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-12 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

3412 20773 27186 2020-10-12 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-12 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

7591 20775 27188 2020-10-12 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-12 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

3412 20787 27203 2020-10-19 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-19 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

7338 20797 27208 2020-10-20 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-20 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

6196 20798 27210 2020-10-20 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-20 4kap1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

6093 20800 27213 2020-10-21 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-21 4 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

6881 20811 27228 2020-10-26 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-26 4kap1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

6881 20811 27229 2020-10-26 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-26 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 

6763 20816 27236 2020-10-27 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-27 4kap1 §Sol 



Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

7876 20823 27243 2020-10-28 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-28 2020-11-04 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

8764 20812 27252 2020-10-29 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-30 2020-11-13 4 kap 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 

8764 20812 27253 2020-10-29 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-30 2020-11-13 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 

5626 20838 27255 2020-10-30 Biståndshandläggare Malin Andersson 2020-10-30 4 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar- Skapad: 2020-12-0113:04:57 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-10-01 ti/12020-10-31 1900 ti/12020 Ingen 

Handläggare 

Maria Elofsson 

PersonlD Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning 

7594 20750 27149 2020-10-01 Biståndshandläggare 

2796 20759 27160 2020-10-05 Biståndshandläggare 

8468 20755 27163 2020-10-01 Biståndshandläggare 

8752 20763 27164 2020-10-07 Biståndshandläggare 

6577 20760 27205 2020-10-16 Biståndshandläggare 

8767 20805 27233 2020-10-27 Biståndshandläggare 

8767 20805 27234 2020-10-26 Biståndshandläggare 

8767 20805 27235 2020-10-26 Biståndshandläggare 

6546 20822 27242 2020-10-23 Biståndshandläggare 

Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 
Maria Elofsson 2020-10-01 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 
Maria Elofsson 2020-10-05 2021-01-31 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
Maria Elofsson 2020-10-01 2020-11-03 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 
Maria Elofsson 2020-10-07 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
Maria Elofsson 2020-10-16 2020-11-06 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 
Maria Elofsson 2020-10-27 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av 
Maria Elofsson 2020-10-26 matdistribution, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 
Maria Elofsson 2020-10-26 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 
Maria Elofsson 2020-10-23 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: 2020-12-03 10:01:14 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-10-01 till 2020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Amanda Hansson 

PersonlD Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 
7184 20691 27165 2020-10-12 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-12 boende, 4 kap 1 § Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

4693 20770 27171 2020-10-09 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-09 2021-03-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

3000 20772 27185 2020-10-12 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-12 2020-11-16 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

3212 20699 27193 2020-10-13 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-21 2021-01-21 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

7833 20785 27200 2020-10-15 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-15 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

3280 20807 27220 2020-10-25 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-11-10 2020-12-15 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

5897 20808 27221 2020-10-25 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-11-10 2020-12-15 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
5562 20810 27224 2020-10-12 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-12 2020-11-02 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 

5562 20810 27225 2020-10-26 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-26 2020-11-02 boende, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
4763 20814 27232 2020-10-27 Biståndshandläggare Amanda Hansson 2020-10-27 2021-04-27 4 kap 1 §Sol 



Safedoc statistik- Samtliga avdelningar - Ska1:1ad: 2020-12-02 12:40:25 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 
Delegationsförteckning 2020-10-01 ti/12020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 
Ros-Marie Mattsson 

PersonlD Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Bes( utsfattare From Tom Beslut 
Beslut om bistånd i form av kontaktperson, 4 

Q 7042 20757 27159 2020-10-06 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-06 2021-10-31 kap 1 §Sol 
Beslut om bistånd i form av dagvård, 4 kap 1 

\:) 7685 20766 27166 2020-10-08 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-08 2020-12-01 §Sol 

& 8223 20769 27182 2020-10-12 Biståndshandläggare 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

Ros-Marie Mattsson 2020-10-12 2021-10-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

\) 7954 20735 27191 2020-10-12 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-12 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 

() 7954 20735 27192 2020-10-12 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-12 boende, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
6 7685 20782 27194 2020-10-13 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-13 2020-11-03 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
j_ 4757 20791 27202 2020-10-19 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-19 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 

~8359 20796 27207 2020-10-20 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-20 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt 
\) 5040 20799 27216 2020-10-27 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-27 boende, 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form avtrygghetslarm, 4 

0 5856 20833 27248 2020-10-29 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-29 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

*8767 20834 27250 2020-10-29 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-29 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

0 7594 20836 27251 2020-10-29 Biståndshandläggare Ros-Marie Mattsson 2020-10-29 1 §Sol 



Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Ska12ad: 2020-12-0414:42:41 

Parameter Period Födelseår Könsindelning 

Delegationsförteckning 2020-10-01 till 2020-10-31 1900 till 2020 Ingen 

Handläggare 

Josefin Hansson 

Person ID Ärendenr. Beslutsnr. Beslutsdag Befattning Beslutsfattare From Tom Beslut 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
1828 20762 27167 2020-10-06 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-06 2020-12-06 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
1828 20762 27168 2020-10-06 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-06 2020-10-20 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
8754 20765 27170 2020-10-08 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-08 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
8754 20765 27173 2020-10-09 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-09 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
8754 20765 27174 2020-10-09 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-09 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
2326 20746 27187 2020-10-01 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-12 2020-10-26 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
8616 20776 27189 2020-10-12 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-12 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
8616 20776 27190 2020-10.-12 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-12 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 
4336 20747 27199 2020-10-01 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-14 2020-11-04 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm, 4 
5270 20802 27214 2020-10-21 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-21 2020-12-03 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
5270 20802 27215 2020-10-21 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-21 2020-12-03 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 
4021 20820 27239 2020-10-27 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-27 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
4021 20820 27240 2020-10-27 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-27 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
5286 20825 27244 2020-10-26 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-26 2021-04-26 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 
7158 20826 27256 2020-10-30 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-10-30 1 §Sol 



Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 4 

2493 20839 27263 2020-10-30 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-11-02 2020-11-16 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2326 20837 27288 2020-10-29 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-11-12 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av matdistribution, 

8652 20824 27398 2020-10-28 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-11-01 2021-01-31 4 kap 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av ledsagare, 4 kap 

8652 20824 27399 2020-10-28 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-11-01 2021-01-31 1 §Sol 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap 

2228 20848 27400 2020-10-30 Biståndshandläggare Josefin Hansson 2020-11-01 1 §Sol 


