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Sammanträdesdatum 

2020-12-14 
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Plats och tid : 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 14 december 2020 kl. 13.00 - 14.30. 

Ulf Jiewertz (M), Ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Irene Ebbesson (S), Vice ordförande. 
Jenny Hamringe (L), Ledamot. Deltar på distans. 
Rustan Svensson (M), Ledamot. Deltar på distans. 
Kerstin Larsson (KD), Ledamot. Deltar på distans. 
Ib Nilsson (C), Ledamot. Deltar på distans. 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot. Deltar på distans. 
Ingrid Edgarsdotter (BP). Ledamot. Deltar på distans. 
Claes Sjögren (BP), Ledamot. Deltar på distans. 

Niclas Svanberg (S), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, Sas. Deltar på distans. 
Åsa Meltzer, ekonom. Deltar på distans. 
Lena Täringskog, avdelningschef. Deltar på distans. 
Åsa Teveldal, avdelningschef. Deltar på distans. 
Pernilla Halte, avdelningschef. Deltar på distans. 
Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Irene Ebbesson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-12-14 

Från och med 2020-12-19 till och med 2021-01-10 

Kommu, limt . ret i Båstad 

o ~ 
Henrik Andersson 

7 

§§ 107-115 
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Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-14 

VN § 107 Dnr VN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 108 Dnr VN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 109 Dnr VN 000003/2020 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 110 Dnr VN 000004/2020 - 900 

Sida 

2av11 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-november 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal 

VN § 111 Dnr VN 000082/2020 - 900 
Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

VN § 112 Dnr VN 000131/2020 - 700 
Intern kontrollplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 113 Dnr VN 000005/2020 - 900 
Beslutslogg 

VN § 114 DnrVN 000198/2019- 900 
Delgivningar 

VN § 115 Dnr VN 000006/2020 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av11 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver 
ordföranden. För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen 
ska ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, uppifrån 
och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som 
väljs till ersättare men som inte behöve1; justera det aktuella protokollet 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 18 december 2020 kl. 10.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av11 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg och ändringar under 
informationsärendena: 

- Frågor från Bjärepartiet angående självskattningsschema. 

- Önskemål från Bjärepartiet om skriftlig information till nämnden 
i januari 2021. 

- Styrkortet: informationen utgår idag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-14 

VN § 109 Dnr VN 000003/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet lnformationsärenden: 

Beslut 

a). Uppdaterad information om coronapandemin (covid-19). 
Vård- och omsorgschef Christin Johansson. 

b). Information om organisationsförändring inom Vård och omsorg. 
Vård- och omsorgschef Christin Johansson. 

c). Sammanfattning av dialogmötet med KS au den 3 december. 
Vård- och omsorgschef Christin Johansson. 

d). MAS och SAS informerar: Inget särskilt att rapportera. 

e ). Beviljade beslut om boende. Avdelningschef Lena Täringskog. 

f). Frågor från Bjärepartiet angående självskattningsschema - Se bilaga. 
Vård- och omsorgschef Christin Johansson svarar: se bifogad checklista. 

g). Önskemål från Bjärepartiet om skriftlig information till nämnden 
i januari 2021- Se bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

5av11 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Från: 
Till: 

Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> 
Henke.Andersson@bastad.se 

Kopia: bjk003612@bjarenet.com; claes.sjogren@bastad.se 
Datum: 2020-12-08 19:53 
Ärende: Fråga till Vård o Omsorgsnämndens möte må 14/12 

Hej, 
Sandra Slurk har kort nämnt ett självskattningsschema som personalen fyller i. 
Vi vill ha mer information . 
1) Hur ser schemat ut? Vilka frågor ingår? 
2) Hur ofta fyller personalen i schemat? 
3) Vilken personal använder schemat? På ssk bo?I hemtjänst ? Sjuksköterskor? 
undersköterskor? Fysioterapeut ?andra? Ev elever.? 

Tacksam för information på mötet14/12 

Båstad 8/12 2020 
Med vänliga hälsningar 
Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ingrid Edgarsdotter 
Eva Maltesson 

Skickat från min iPad 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- ooh Ol1180rQSniimndan 

~~~-~~iiJ.. / 
....... 1.o. ... ::..i .OQ.l(. 



Politiker information 2021 

BÅ.qTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsniimnden 

~20 -12- 1 1 
Dnr .••. &.'.'.ro.Qt.:Y/ 
J:.:9..:h.~ .. ~ .. I::?..: ...... 

När politiker ska fatta beslut i olika frågor och ta ställning till 
vägledningsdokument är det viktigt att organisationen är klarlagd. Vi får då och 
då information om händelser inom organisationen men bilden blir splittrad . 
Organisationen ändras ibland, nya medarbetare tillkommer och när man lärt sig 
namnet på en chef händer det ibland att personen får en ny befattning. Det är 
extra svårt för nya ledamöter i nämnden att överblicka organisationen. 
Förslag: 
Varje år i januari ska förvaltningen skriftligen informera nämndsledamöterna 
om 

a) Organisationen ( Christines chef, alla underchefer, enhetschefer mm) 
med namn på alla chefer på ssk boenden, hemtjänst LSS mm, namn på MAS 
och SAS. 
b) Antalet medarbetare inom Vård och omsorg 1/1 
c) Antalet sjuksköterskor, antalet undersköterskor, antalet timanställda, 

antalet outbildade vikarier 
d) Antal platser på varje ssk boende( kan ju ändras ibland) 
e) Antal anställda på varje ssk boende (antal sjuksköterskor, antal usk, ev 

chefers ej är sjukvårdsutbildade, ev övriga medarbetare 
f) Antal anställda på LSS 
g) Antal anställda inom hemtjänsten, uppdelat på sjuksköterskor, 

undersköterskor och övriga 

Båstad 2020-12-10 
Marianne Eriksson-Mjöberg bp 
Ingrid Edgarsdotter 
Eva Maltesson 
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Besök oss pc'i bcislad.se 

DU ÄR VIKTIG PÅ JOBBET NÄR DU ÄR FRISKI 

Fyll i checklistan när ditt arbetspass startar, i1111an du träffar brukare/patienter 

Datum: 

Dagsform 

Har du snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, 
feber, muskelvärk och ledvärk, extrem trötthet eller akuta mag/tarmbesvär så som 
kräkningar och diarre? 

Svarar du ja, måste du lämna arbetsplatsen omgående! 

Håll avstånd 

Gör du vad du kan för att hålla avstånd till vård och omsorgstagare och kollegor när 
du t.ex. byter om, äter lunch, städar, tvättar etc.? 

Har ni ett öppet klimat i arbetsgruppen och hjälps åt att påminna varandra tex hålla 
avstånd, basala hygien regler m .m 

Handhygien 

Har du tvättat händerna i tvål och ljummet vatten i minst 20 sekunder - direkt när du 

kom till arbetet? 

Svarar du nej, gör det omgående! 

Är dina händer och underarmar fria från armbandsur, smycken, bandage m. m 

Är dina naglar kortklippta och utan såsom nagellack, lösnaglar eller motsvarande? 

Använder du handsprit före patientnära arbete? 

Använder du handsprit efter patientnära arbete? 
Vet du om att handskar endast ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätska 
och a/driJ!. annars? 

Arbetskläder 

Byter du om på arbetsplatsen? 

Byter du arbetskläder varje dag? 

Tvättas dina arbetskläder på arbetsplatsen? 

Personlig skyddsutrustning 

Använder du plastförkläde, munskydd och visir vid arbete nära en vård- och 
omsorgstagare med konstaterad eller misstänkt covid-19? 

Känner du dig bekväm med rutinerna för skyddsutrustning? När det ska användas, 
samt på- och avklädning och övrig hantering (ex föi-varing, rengöring). 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-november 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6av11 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-12-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer och vård- och omsorgschef Christin Johansson 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-12-07 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-november 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag til I 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 

1 (1) 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Januari-november2020 

RESUL TATRAPPORT, TKR Utfall Budget Awikelse 

HEMVÅRD -so 788 -52142 1354 

-varav hemvårdspeng -46 935 -52 235 5300 

-varav utförare hemvård -3 853 93 -3 946 

SÄRSKILT BOENDE -68 628 -59 554 -9074 

-varav boendepeng -55 445 -59 832 4387 

-varav köpta korttidsplatser -6 546 0 -6546 

-varav utförare boende -6637 277 -6 914 

RAM -120244 -124206 3964 

-varav centralt 2186 -5 926 8112 

- varav mynd ighetsenhet -13 596 -14 225 629 

-varav externa placeringar Sol -5 465 -2566 -2898 

- varav stöd och omsorg -38 536 -36 610 -1926 

-varav hälso- och sjukvård -35 779 -35 447 -332 

-varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -29 054 -29 431 379 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -239660 -235 902 -3756 

Ekonomisk månadsrapport 
Januari - november 2020 

Helår2020 Förändring Föregående 

Budget 

-57 479 

-57 479 

0 

-65 927 

-65 927 

0 

0 

-136508 

-6468 

-15 611 

-2800 

-40441 

-38 838 

-32 349 

-259 914 

Prognos Awikelse av prognos prognos 

-56 899 

-52 589 

-4310 

-77197 

-62 327 

-6 900 

-7 970 

-134218 

1862 

-14 711 

-6630 

-42 741 

-39 738 

-32 259 

-268314 

;t 

580 140 440 

4890 140 4750 

-4310 0 -4310 

-11270 720 -11990 

3 600 320 3 280 

-6 900 0 -6 900 

-7970 400 -8 370 

2290 10940 -8650 

8 330 10720 -2 390 

900 0 900 

-3 830 -130 -3 700 

-2300 0 -2300 

-900 350 -1250 

90 0 90 

-8400 11800 -20200 

1/h IJiJ BÅSTADS 
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KOMMENTAR TILL RESULTATRAPPORT VN 2020 JANUARI-NOVEMBER 

VÅRD OCH OMSORG (-8,4 mkr) 

HEMVÅRD (+0,6 mkr) 

Hemvårdspeng ( +4, 9 mkr) 
Hemvårdstimmarna har fallit under november till följd av Covid-19 vilket ger ett högre överskott 
hos beställaren på +0,1 mkr. 

Utförare inom hemvård (-4,3 mkr) 
Prognosen hos utförare av hemvård bedöms trots ansträngt läge kunna hållas för året, med risk 
för eftersläpande kostnader för timanställda under början av 2021. 

SÄRSKILT BOENDE (-11,3 mkr) 

Boendepeng ( +3,6 mkr) 
Prognosen har förbättrats med ytterligare +0,3 mkr till följd av fler tomma lägenheter än beräknat 
under hösten, delvis till följd av Coronapandemin. 

Kostnad för köpta korttidsplatser (-6,9 mkr) 
Prognosen är oförändrad och beror på enkelrumsbeläggning på kommunens egen 
korttidsavdelning till följd av Coronapandemin. 

Utförare inom särskilt boende (-8,0 mkr) 
Prognosen har förbättrats med +0,4 mkr. Utförare inom särskilt boende har haft många 
förändringar under året och varit försiktiga med sina prognoser, varför en förbättring kan göras 
inom vissa enheter. Det är svårbedömt vilken effekt införandet av pilot för Heltidsresan har på 
Skogsliden i och med att pandemin pågår samtidigt, men resurspass har varit en stor tillgång för 
att kunna hantera bemanningen vid förhöjd sjukfrånvaro. 

RAM (+2,3 mkr) 

Centralt ( +8,3 mkr) 
Prognosförbättring med 10,7 mkr. Socialstyrelsen har beviljat 10,5 mkr till Vård och omsorg för 
merkostnader med anledning av pandemin, utöver detta har prognosen förbättrats till följd av 
återhållsamhet med utbildningar med +0,2 mkr. 

Myndighet (+0,9 mkr) 
Prognosen är oförändrad. 

Köpta externa placeringar SoL (-3,8 mkr) 
Prognosen har försämrats med 0,1 mkr till följd av en ny placering inom SoL. 

Stöd och omsorg (-2,3 mkr) 
Prognosen är oförändrad. 

HSL (-0,9 mkr) 
Prognosen är förbättrad med 0,4 mkr och beror delvis på att äskade medel för uppstart av Haga 
Park som borde varit investering inte har kunnat utnyttjas som planerat, men även att äldre bilar 
med lägre leasingkostnader inte hunnits bytas ut i den takt som varit planerad sedan tidigare. 



Prognos november 

Prognosförbättring +11,8 mkr 
0 

• Atersökning merkostnader pandemi +10,5 mkr 

• Återhållsamhet utbildningar ytterligare +0,2 mkr 

• Ny placering Sol -0, 1 mkr 
- Helårskostnad ca 1,5 mkr 

• SSK +0,4 mkr 
- Medel som borde varit investering kan inte utnyttjas 

som planerat 

• Särskilt boende +0,7 mkr 
- Beläggning lägre än förväntat samt inte lika höga 

kostnader för heltidsresan som i tidigare prognos 

• Hemvård +0,1 mkr /~ 
- Färre timmar med anledning av Covid-19 ITiJ BÅSTADS '?<!} 

~ KOMMUN Cl(_/ 



Prognos november 

Osäkra faktorer i prognosen för november: 
• Löneökningar 

- Del av budget för löneökningar med i 
november men utbetalning sker i december 

0 

• Atersökning merkostnader pandemi del 2 
- Har sökt 8,9 mkr, utredning pågår om/hur 

mycket detta ska tas upp på 2020 

• Kostnad för semesterlöneskuld 
- Ska bli noll på årsbasis men svårt att bevilja 

semestrar som normalt under året 

di , ~ ~ BÅSTADS 
!V ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 
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Antal hemvårdstimmar per månad 
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- Utfall 2020 

- Budget 2020 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
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Ackumulerat antal hemvårdstimmar 
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- Ack utfall 2020 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning) 
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Antal hemvårdstimmar - trend 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn 
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- Kostnad ex momsåtersökn ~ Antal dygn 
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Kostnad (kr) 

1 000 000 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000082/2020 - 900 

Sida 

7av11 

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Beskrivning 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. Vård- och omsorgsnämnden har 
sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgärder har genom 
åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan 
nämnas 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-12-07, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och lägger 
den till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-12-07 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 

1 (2) 

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 



Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga Uppföljning åtgärder ekonomi i balans 2020 

2 (2) 



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020 

Förslag på 
åtgärder 
Besparing 
1 st larmbil 

Mottagnings
teamet 

Minskat köp av 
korttidsvård 

Uppsägning 
Citadellet 

Utbildnings
insatser 

Åtgärder för att nå målen Effekt 2020 

Redan vidtagit 50 

Helårseffekt 
2021 Status 

100 KLAR 

Kommentar 

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 

Beslut på VN 2020-08-24 1 246 2 072 Pågår hemvårdspengen. 
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 

Coronarelaterade kostnader samt mellan att dubbelbelägga sex platser på kommunens egen korttid och att köpa 
öppnat Haga Park i april 1 807 Pågår fem platser externt. 

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 

Redan vidtagit 130 215 KLAR besparingseffekten för 2021 

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 

Uppkommen vakans under hösten återbesätts med medarbetare som arbetat 
inom mottagningsteamet. En översyn av resurser kommer att göras under 

570 Pågår hösten inför nästa år och också kopplat till uppstart av Haga Park plan 2 

~ 
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Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020 

Förslag på 
åtgärder 

Besparing 

Åtgärder för att nå målen Effekt 2020 
Helårseffekt 

2021 Status Kommentar 

hemvårds- och Översyn samt risk- och Risk- och konsekvensanalys görs tillsammans med Vonsam efter nämndens 
boendepeng konsekvensanalys under hösten 2020 8 298 Pågår beslut. Åtgärden har presenterats för beslut på VN 2020-11-23. 

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 

Summa åtgärder enligt beslut VN 2020-08-24 
Differens 

2 637 

2 646 
-9 

Extra utrymme 2021 kommer bland annat att användas till 

Personlig 
assistans Två nya personlig assistans-ärenden 

15 078 

13 600 
1478 

-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 
Arbete pågår med att få ihop detaljbudgeten för hela verksamhetsområdet. 

Ej definierat -403 Aterrapportering till nämnden när arbetet är färdigt i februari. 
Summa användning extra utrymme -1 478 
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G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

DnrVN 000131/2020 - 700 

Intern kontrollplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

8av11 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-12-07, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson och nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Förslag till intern kontrollplan 2021 för verksamheter under vård- och 
omsorgsnämndens ansvar godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-12-07 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000131/2020 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 

1 (1) 

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

Vård och omsorg 

Rutin för debitering av 
Kontroll mot utförd 

vård- och Avgiftshandläggare 
omsorgsavgifter 

insats 

Systematiskt Säkra åtgärder och årlig 
AC 

arbetsmiliöarbete uoofölining 

Medarbetarna har Redovisa 
genomgått obligatoriska sammanställning av EC 
utbildningar årlig uppföljning 

Kontroll av att 
verkställighet inte sker Kontroll i ärendesystem SAS 
utan beslut 

Kontroll av att sökt 
Utbetalning av 

ersättning 
ersättningar till 

överensstämmer med 
Nämndsekreterare 

förtroendevalda 
utbetald ersättning 

Kontrollera att 
expediering av beslut 

Expediering av beslut har skett till rätt Nämndsekreterare 
personer /organisatione 
r och i god tid 

Frekvens Metod 

2 ggr/ år 
(mars och 20% av alla fakturor 
september) 

1 gång/år Enligt rutin 

2 ggr/år Sammanställning 

2 ggr/år Stickprov 

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 

2 ggr/år månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning 

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 

2 ggr/år i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när 

Rapportering 
till 

Ekonom 

VO-chef 

AC 

VO-chef 

Kanslichef 

Kanslichef 

Risk
analvs 

K=3 S=3 Risk=9 

K=3 S=3 Risk=9 

K=4 S=2 Risk=B 

K=4 S=3 Risk=12 

K=4 
S=3 
Risk=12 

K=4 
S=3 
Risk=12 

Motivering till val av kontrollmoment 

Viktigt för rättssäkerhet för enskild och möjlighet till 
överklagan av beslut 

Vikten av en god arbetsmiljö och de åtaganden som 
gjorts. 

Vikten av att medarbetarna genomgår obligatoriska 
utbildningar i relation till såväl egen hälsa som för 
brukarnas vård och omsorg. 

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. 

Viktigt att beslut expedieras, meddelas (33 § FL), så att 
dessa kan verkställas (KL 6:4). 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 113 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

9av11 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 3 december 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



U1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-14 

VN § 114 DnrVN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10av11 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

11av11 

Beskrivning av ärendet Listor över fattad e delegationsbeslut som månadsvis redovisas till nämnden. 

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

·Delegations beslut från myndighetsenheten 2020-09-01 - 2020-10-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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