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Övriga 
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Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Haga Park i Förslöv, måndagen den 23 maj 2022 kl. 13.00 - 16.00. 

UlfJiewertz (M), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), 1:e vice ordförande 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2:e vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), ledamot 
Rustan Svensson (M), ledamot 
Kerstin Larsson (KO), ledamot 
Ib Nilsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), ledamot 

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Eva Maltesson (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef/ 
socialchef. Ingrid Pettersson, SAS/kvalitetsutvecklare. Suzanne Madar Bilalli, 
avdelningschef. Åsa Teveldal, avdelningschef. Cornelia Strebel, ekonom. 
Katarina Rikse, ekonom. Johannes Häll, enhetschef. Helen Frankenius, vik. MAS. 
Claes Sjögren. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

-Kom,~et~ en den 25 maj 2022 kl. 16.30. 
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~ -Claes Sjög~ ._..., 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2022-05-23 

Från och med 2022-05-26 till och med 2022-06-17 

Kommunkontoret i Båstad 

/4:i ~ 
Henrik Andersson 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23 

VN § 35 Dnr VN 000085/2021- 900 
Val av justeringsperson 

VN § 36 Dnr VN 000086/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 37 Dnr VN 000088/2021- 900 
Informationsärenden 

VN § 38 Dnr VN 000087 /2021- 900 
Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1 2022, inklusive uppföljning av nämndsplan 
och intern kontroll - Vård och omsorg 

VN § 39 Dnr VN 000037 /2022- 700 
Redovisning av prognos för boende enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 2022 - 2029 

VN § 40 Dnr VN 000038/2022- 700 
Behov av utökade lokaler för daglig verksamhet 

VN §41 
Beslutslogg 

VN§42 
Delgivningar 

DnrVN 000089/2021- 900 

DnrVN 000090/2021- 900 

VN§43 DnrVN000091/2021-900 
Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

2 av 11 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23 

Beslut 

VN § 35 Dnr VN 000085/2021- 900 

Val av justeringsperson 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 25 maj 2022 kl. 16.30 på 
kommunkansliet. 

Sida 

3 av 11 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Dnr VN 000086/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Sida 

4 av 11 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

· Vik. MAS Helen Frankenius presenterar sig. 

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

usterandes si naturer 
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VN § 37 Dnr VN 000088/2021- 900 

lnformationsärenden 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

a). Rundvandring med nämnden på Haga Park i Förslöv (Anna-Lena Marken). 

b). Vik. MAS Helen Frankenius presenterar sig. 

c). Vård- och omsorgschefen informerar (Christin Johansson, Åsa Teveldal 
och Suzanne Madar Bilalli). 

d). Beslut om bonus till medarbetare inom Vård och omsorg 
(Christin Johansson). 

e). Beläggningsrapport (Ingrid Pettersson). 

f). MAS och SAS informerar (Christin Johansson och Helen Frankenius). 

g). Information från Bjärepartiet angående föreläsning om geriatrik 
(Ingrid Edgarsdotter, Bjärepartiet). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

VN § 38 Dnr VN 000087 /2021- 900 

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 12022, 
inklusive uppföljning av nämndsplan och intern kontroll 
- Vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande delårsuppföljning 
avseende tertial 1 2022 för Vård och omsorg. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan för 
tertial 1 2022. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av intern 
kontrollplan för tertial 1 2022. 

4. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag på åtgärdsplan rörande 
hemvården. 

5. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis 
till vård- och omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår tre delar: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

• Ekonomisk månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 
januari-april 2022 
• Uppföljning av nämndsplan VN tertial 1 2022 
• Återrapportering intern kontrollplan VN tertial 1 2022 

Av bilagda uppföljningar framgår samlad uppföljning för vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef/socialchef Christin Johansson 
2022-05-23, med tillhörande bilagor. 

Ekonom Cornelia Strebel, vård- och omsorgschef/socialchef Christin 
Johansson, ekonom Katarina Rikse och avdelningschef Suzanne Madar Bilalli 
föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2022-05-23 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000087 /2021-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 12022, inklusive 
uppföljning av nämndsplan och intern kontroll - Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande delårsuppföljning avseende 
tertial 1 2022 för Vård och omsorg. 

1 (2) 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan för tertial 1 2022. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av intern kontrollplan 
för tertial 1 2022. 

4. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag på åtgärdsplan rörande hemvården. 

5. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis till vård- och 
omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår tre delar: 

• Ekonomisk månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden januari-april 2022 
• Uppföljning av nämndsplan VN tertial 1 2022 
• Återrapportering intern kontrollplan VN tertial 1 2022 

Aktuellt 
Av bilagda uppföljningar framgår samlad uppföljning för vård- och omsorgsverksamheten. 

Ekonomi 
Verksamhetsområde Vård och omsorg prognostiserar ett underskott mot budget på -6, 7 mkr för 
2022, vilket motsvarar en avvikelse på -2,3 procent. Störst förväntad avvikelse finns hos utförare 
inom hemvården som prognostiserar ett underskott om -5,0 mkr för helår. Underskottet kan 
härledas till högre personalkostnader i förhållande till budget samt kostnader kopplat till infö
randet av hel tidsresan, nytt verksamhetssystem samt högre kostnader på grund av pandemin. 

Först under hösten planeras en successiv inflyttning på Haga Park vilket medför ett beräknat 
överskott mot budget på +4,5 mkr. Det finns ett behov av fler korttidsplatser än vad som i dags
läget finns i kommunens regi. Det medför ökade kostnader för köpta korttidsplatser vilket gene
rerar -3,0 mkr i avvikelse. Även för köpta SÄBO-platser är behovet större än budget och 
förväntas ge ett underskott på -1,8 mkr. 

Kommunen köper även platser inom psykiatri och LSS då nya placeringar tillkommit och 
avvikelsen beräknas till -0,6 mkr. 



2 (2) 

Beräknad avvikelse för färdtjänst ligger på -0,7 mkr. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse 
Översyn av hemvårdspeng är den åtgärd som för närvarande pågående och har högst prioritet. 

Återrapportering av intern kontroll 
Framgår av bilaga. 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef /socialchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen ( delgivning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomisk månadsuppföljning VN 2022-04 
Uppföljning nämndsplan indikatorer VN 2022-04-30 
Återrapport intern kontrollplan Tl 2022 VN 



Månadsuppföljning 
januari - april 2022 

Vård- och omsorgsnämnden 

2022-05-23 

ITiJ BÅSTADS V_Z /_ 
~ KOMMUN /~t,t; 



~ BÅSTADS Ekonomisk månadsrapport 

KOMMUN Januari - april 2022 

Vård- och omsorgsnämnden 

Januari - april 2022 Helår2022 Förändring i 

RESULTATRAPPORT, TKR Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse prognos 

HEMVÅRD -20 991 -18 877 -2113 -58 932 -53 932 -5 000 -1000 

- varav hemvårdspeng -18 519 -17 978 -540 -53 935 -53 935 0 0 

- varav utförare hemvård -2472 -899 -1573 -4 997 3 -5 000 -1000 

SÄRSKILT BOENDE -25 278 -27 243 1965 -80 091 -79 241 -850 -850 

- varav boendepeng -21 797 -24 826 3 029 -69 978 -74 478 4500 0 

- varav köpta korttidsplatser -1772 -1074 -698 -6 221 -3 221 -3000 0 

- varav köpta platser särskilt boende -1011 -514 -497 -3 342 -1542 -1800 -300 

- varav utförare boende -698 -829 131 -550 0 -550 -550 

RAM -54 795 -55 734 939 -162 804 -161969 -835 365 

- varav centra It -3 433 -2 625 -808 -7749 -7 749 0 0 

- varav myndighetsenhet -2 501 -2 633 132 -7 800 -7 900 100 100 

- varav myndighet personlig assistans -2 388 -2410 21 -7 329 -7 229 -100 -100 

- varav externa placeringar LSS och Sol -3 945 -3 423 -522 -10 903 -10 268 -635 -635 

- varav stöd och omsorg -14 500 -15 339 839 -44036 -44 036 0 0 

- varav hälso- och sjukvård -13 895 -14 430 534 -41649 -41149 -500 0 

- varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -14 132 -14 875 743 -43 339 -43 639 300 1000 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -101063 -101855 791 -301828 -295 143 -6 685 -1485 

~ BASTADS 
KOMMUN ~i 



Specifikation vad som ingår i de olika rubrikerna 
HEMVÅRDSPENG 

Hemvårdspeng (beställaren) 

Hemvårdspeng baserat på fastställa nivåer för hemvårdspeng och antalet hemvårdstimmar beslutade i vård- och omsorgsnämnden 

Avgifter från vård- och omsorgstagare för omvårdnad, trygghets larm och hemsjukvård 

Utförare hemvård 

Intäkter och kostnader för utförare inom hemvård 

Avskrivningar oh räntekostnader för investeringar gjorda på respektive hemvårdsområde 

BOENDEPENG 

Boendepeng (beställaren) 

Boendepeng baserat på fastställda nivåer för boendepeng och antal platser beslutade i vård- och omsorgsnämnd 

Måltidsavgifter från vård- och omsorgstagare i särskilt boende 

Avgifter för förbrukningsmaterial från vård- och omsorgstagare i särskilt boende 

Hyresintäkter från vård- och omsorgstagare för uthyrning av lägenheter i särskilt boende 

Avskrivningar och räntekostnader för investeringar gjorda på kommunens särskilda boenden 

Köpta korttidsplatser 

Kostnader för köpta korttidsplatser 

Avgifter för måltider och omvårdnad för vård- och omsorgstagare på köpta korttidsplatser 

Köpta platser särskilt boende 

Kostnader för köpta platser på särskilda boenden i extern regi 

Avgifter från vård- och omsorgstagare för måltider, omvårdnad och hyra 

Utförare särskilt boende 

Intäkter och kostnader för utförare inom särskilt boende 

Intäkter och kostnader för utförare inom växelvård 

[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Specifikation vad som ingår i de olika rubrikerna 
RAM 

Centralt 
Central stab, socialchef, avdelningschef för äldreomsorg och stöd och hälsa, MAS och SAS, systemförvaltare 
Systemlicenser 
Central pott för utbildning 
Äldreombudsperson 

Myndighetsenhet 
Bistånds- och avgiftshandläggare samt myndighetschef 

Myndighet personlig assistans 
Kostnader till Försäkringskassan avseende 20 första timmarna/vecka för beviljade ärenden inom personlig assistans 

Externa placeringar LSS och Sol 
Köpta platser inom LSS och socialpsykiatri inklusive dagvård och internat 
Avgifter för måltider, omsorg och hyra för köpta platser inom LSS och socialpsykiatri 

Stöd och omsorg 
Gruppbostäder inom LSS och bostad med särskild service 
Utförare inom personlig assistans samt intäkter från Försäkringskassan i beviljade ärenden 
Demensteam 
Boendestöd 
Personligt ombud 
Daglig verksamhet 
Ledsagning 
Avlösarservice 
Korttidstil I syn och korttidsvistelse 
Bidragtill Fontänhuset 
Ledningsresurseroch assistentresurser kopplade till ovanstående verksamhet 

[ii] BÅSTADS 
~ KOMMUN i 



Specifikation vad som ingår i de olika rubrikerna 

Hälso- och sjukvård 

Sjuksköterskor 

Rehab (sjukgymnaster och arbetsterapeuter) 

Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten) 

lnkontinenshjälpmedel 

Avgifter från vård- och omsorgstagare för hjälpmedelsabonnemang 

Ledningsresurserför sjuksköterskor och rehab 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

Färdtjänst 

Lokalkostnader och hyresintäkter 

Nattpatrull inom hemvård 

Avskrivningar och vissa kostnader för trygghetstelefoner och nyckelgömmor, uppdelat mellan ram och hemvårdspeng 

Kostnader för måltider och måltidsavgifter från vård och omsorgstagare i ordinärt boende (hemvård) 

Korttidsverksamhet i intern regi 

Lyan 

Anhöriganställning i hemvård 

UlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN --1-



Ekonomi VO 2022 
• Hemvård 

- Hemvårdspeng -0,5 mkr (+/- 0) Prel. peng troligtvis ingen ökning. 
- Utförare -1,5 mkr (-2,8) Prel. peng. Reglering av statsbidrag, kvarstår kostnad för 

pandemi samt nytt verksamhetssystem. Prognos -5,0 mkr bemanning ej i nivå med 
budget, översyn pågår. 

Beräknad prognos awikelse - 5,0 mkr (4,0 mkr) 

• Särskilt boende 
- Boendepeng 3,0 mkr (+1,8) ej utnyttjad budget pga Haga park ej fullt öppnat. 

Prognos +4,5 beräknad öppning sep. 
- Köpta korttidsplatser -0,7 mkr (-0,2). Budget ca 4 platser, snitt 7,3 jan-apr. Prognos -

3,0 mkr 
- Köpta platser särskilt boende -0,5 mkr (-0,4). 4 platser, endast 2 budgeterade. 

Prognos -1,8 mkr 
- Utförare boende +0,1 mkr (-0,8). Prel. peng beräknad på fullbeläggning. Reglering av 

statsbidrag. Prognos - 0,6 mkr 

Beräknad prognos avvikelse - 0, 9 mkr (0 varav boendepeng+ 4,5, köpta korttidsplatser - 3,0, Köpta 
platser Säbo - 1,5mkr) 

* (siffror i jämförelse mot fg månads avvikelse) ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

~ 



Ekonomi VO 2022 

• Ram 
- Centralt -0,8 mkr (-1,3) Odefinierat statsbidrag ej reglerat. 

Myndighetsenhet +0,1 mkr (+0,1) tillfällig vakans. Prognos+ 0,1 mkr 
- Myndighet personlig assistans O mkr (+0,3) pga ökad volym. Prognos - 0,1 mkr 
- Externa placeringar LSS och Sol -0,5 mkr (-0,2) två nya placeringar köpta platser 

psyk korttid. Prognos -0,6 mkr (minskar buffert boende). 
- Stöd och omsorg +0,8 mkr (+0,3). Fått statsbidrag reglerat 
- Hälsa och sjukvård 0,5 mkr (-0,1). Fått statsbidrag reglerat. Prognos -0,5 mkr 
- Verksamhetsövergripande äldreomsorg 0,7 mkr (+0,5). Prognos+ 0,3 mkr ( varav-

0,7 färdtjänst samt+ 1,0 korttid och nattpatrull) 

Beräknad prognos awike/se -0,8 mkr (-1,2 mkr varav -0,5 Hälsa och sjukvård, -0, 7 färdtjänst) 

* (siffror i jämförelse mot fg månads avvikelse) 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Hemvårdstimmar per månad 
(OBS! Ej uppdaterade för mars-april pga nytt verksamhetssystem och ingen statistik) 
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Hemvårdstimmar ackumulerat 
(OBS! Ej uppdaterade för mars-april pga nytt verksamhetssystem och ingen statistik) 
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Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning) 
(OBS! Ej uppdaterade för mars-april pga nytt verksamhetssystem och ingen statistik) 

Antal hemvårdstimmar- trend 
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Köpta korttidsplatser per månad 
Antal platser 
i genomsnitt 
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Köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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Nyckeltalsbilaga 
Nämndsplan 2022 

Vård- och omsorgsnämnden 

rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Förklaringar: 
• Nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s nyckeltal/mätta! 

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

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

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

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

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

bibehålla god hälsa och delta aktivt i samhälls- och föreningsliv 

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

Indikatorer: 

senaste värde riket ~ärde 
värde kommun-
och gruppen 
trend 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
,om en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, • (U00402} 64 59 60 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och • beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 38 39 38 
:>KL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) ~ 

71 73 73 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB:s • medborgarundersökning 62 61 56 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta 
av ensamhet, andel (%) (U21478) • 17 12 12 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras 
ofta av ensamhet, andel (%)(23481) 

16 t 19 17 

Styrdokument: Kommunens översiktsplan, näringslivspolicy 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och 
serviceinriktad 

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

inom området. 

• Båstads kommun ska erbjuda god vård och omsorg samt kunna ge insatser efter 
behov efter utskrivning från sjukhus. 

Våra medarbetare ska ha rätt kompetens för sina uppd 
Indikatorer: 

senaste värde alla värde Senaste Målsättning 
värde och kommuner kommun- mätning eller målvärde 
trend gruppen (år) 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s • medborgarundersökning, (U00401) 51 53 50 2019 62 
~ndel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 
och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) t 85 84 86 2019 80 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%)(U00413) 67 t 56 66 2019 62 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%)(U00486) 94 t 88 88 2019 90 .__ 
Medelvårdstid som utskrivningsklar, antal dagar (N20403) 

t 
2,7 2,5 2,2 2022 (Tl) högst 2,5 

Andel undersköterskor bland vårdpersonalen (%), egen 75% 2021 (T3) 85% 
undersökning 

• 

Indikatorer KF 

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

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

medarbetare att få tillgång till kompetensutveckling i kommunens egen 
utbildningsverksamhet 

Kopplingtill Agenda 2030: m 
Indikatorer: 

senaste !Värde värde Senaste Målsättning 
värde och alla 
trend kom. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
87,1 f hemkommun, andel (%) (N15428) 84,6 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
86,8 J (%) (N15557) 88 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
65,2 J (%) (N17461) 70,5 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun t 
N17500l 15,3 14,2 

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014 -2021 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

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

Nämndsmål 4.2: Vården ska kännetecknas av god kvalitet och kontinuitet 

Kopplingtill Agenda 2030: ■ 
Indikatorer: 

senaste värde värde Senaste Målsättning 
värde och alla kommun- mätning eller 
trend kommun ~rupp (år) målvärde 

er 
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 

86 t Andel nöjda (%} (U23471} KKIK, Socialstyrelsen 81 85 2020 85 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 

2223 .. (U20462}Patientregistret, Socialstyrelsen 3109 3 071 2018 2 200 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel 

88 J -nöjda (%} (U21468} KKI K Socialstyrelsen 90 92 2020 85 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får .. bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532} SKR:s 
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 67 77 78 2020 80 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma .. 
saker som är viktiga, andel (%} (U26420} (SKR} 91 87 80 2020 85 
Nämndsmål 4.1. Vård- och omsorgstagare ska få ett gott bemötande, känna trygghet och vara delaktiga 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- bemötande, andel t 
nöjda (%} (U21504} 97 97 97 2020 97 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel(%} .. 
(U21505} 86 88 91 2020 90 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn t i ll åsi kter 

t och önskemål, andel (%} (U21463} 86 88 88 2020 88 

Indikatorer KF och 
VN 

Indikatorer 
VN,nämnsmål 4.1 

Styrdokument: Vård och omsorgsprogram 2017-2025 iTiJ BÅSTADS 
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Forts. mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

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

Indikatorer: 

senaste värde 
värde och alla kom-
trend muner 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-bemötande, 
98 1 andel nöjda (%) (U23520) 94 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- trygghet, andel 
(%) (U23521) 88 .J 88 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till 

95 1 åsikter och önskemål, andel (%) (U23461) 79 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- förtroende för 

89 1 personalen, andel (%) (U23480) 85 
Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får bestämma 

71 .I, om saker som är viktiga hemma, andel (%) (U28525) 82 

Nämndsmål 4.2.Vården ska kännetecknas av god kvalite och kontinuitet 

Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 
16 1 möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 15 

Andel inskrivna i mobilt vårdteam enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtal 11% 1 

värde Senaste 
kommun- mätning 
eru□□ 'år) 

95 2020 

92 2020 

85 2020 

90 2020 

83 2021 

16 2021 

2022 (Tl) 

Målsättning 
eller målvärde 

98 
..,._ - Indikatorer VN, 

92 Nämndsmål 4.1. 

90 

90 

83 

15 
Indikatorer VN, 

30% +- - nämndsmål 4.2. 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Vård och omsorgsnämndens bidrag 
Främja funktionsnedsattas möjligheter till anställning på arbetsmarknaden 

Koppling till Agenda 2030: 111111!1 11 
senaste värde alla värde Senaste Målsättning 
värde och kom- kommun- mätning eller målvärde 
trend muner grupp 'år) 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen(%) 

t N00955) Arbetsförmedlingen 3,1 3,8 2,5 2020 2,3 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 
Andel {%)(N00973lSCB 32 ~ 35 40 2019 58 "'-- Indikatorer KF 
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 

0,6 t %) av befolknine:en {N31816)Socialstvrelsen mm. 1 0,6 2019 0,5 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket 

79,6 J 79,9 75,4 2018 82 
Brukare som går från biståndsbedömd sysselsättning till 
arbetsmarknaden 1 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god dialog och 

samarbete med näringslivet. 

Koppling till Agenda 2030: B 
Indikatorer: 

senaste värde värde alla värde Senaste Målsättning 
och trend kommuner kommun- mätning eller målvärde 

~ruoo år) 

Företaesklimatet enl. ÖJ/lnsikt) totalt NKI IU07451) 71 ~ 73 73 2019 75 
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande t omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4 3,4 2019 4 
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år ~ 
%) Svenskt Näringsliv UC 22,2 12,5 2020 22 

Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter, Ja/Nej 

Ja - - 2019 Ja 
0 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy ~ ~ ~~ ~ 8 ~ 
Besök oss på bastad.se k 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• 

• 

• 

Använder digitala lösningar för möten och sammankomster när 
det är lämpligt 

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

Samverkar med måltidsservice för att minska matsvinne 

Koppling till Agenda 2030: ■■ m a 
Indikatorer/nyckeltal: 

senaste värde värde alla wärde 
och trend kommuner kommun-

e:rupp 

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

560 .J. 499 578 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel{%) t {U07514) Ekomatcentrum 21 30 28 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

42,1 .J. Miljöfordons Sverige, KKIK 34,5 18,4 
:,kyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7 1" 6,4 11,7 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

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

Koppling till Agenda 2030: Il 
Indikatorer: 
HME hela Vård o omsorg 75 konsekvens ingen jämförelse senaste värde 

värde och alla 
trend kommuner 

Medarbetarengagemang{HME)totalt kommunen-Totalindex • {U00200)egen undersökning 78 79 
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel{%)SKL:s t 
personal- och lönestatistik {novemberstatistiken) 56 75 

~ 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, {%){egna uppgifter i 
ÅR){N00090) 5,5 6,5 
Personalomsättning {avgångna) {%){N00216) novemberstatistik • 12 11 
Heltidsanställda månadsavlönade, inom omsorg för äldre 
och personer med funktionsnedsättning, andel{%)SKL:s 54,0 61 
personal- och lönestatistik {novemberstatistiken) 

!Sjukfrånvaro inom vård och omsorg, totalt {%){egen statistik) 
9,4% 

~ndelen utförda vård och omsorgstimmar av timanställda 10,2% 14% 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 
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kommun- mätning 
~rupp (år) 

78 2019 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

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

Koppling till Agenda 2030: a 
Indikatorer: 

senaste värde värde 
värde och ~Ila kommun-
trend kommuner grupp 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av • 15katteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden 0,5% 1,4% 
~kattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att uppnås under 

46% . mandatperioden. 66,9% 

Budgetavvikelse i % 

Styrdokument: budget 
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Nämnd: VN 

Nr ' 

~ 
t:• 
~ 
~ 
"' ,; 
a 

Verksamhet: Vård- och 
omsorgsnämnd 
Avdelning: 

a~ 
%~ c; ca. .... ,;" 

Intern kontrollplan återrapportering T1 2022 

Återrapporteringsdatum 2022-05-23 

~~ \ 
-<I 

\ \~ ~ ~ ~ .... 
'?-_ ~ ai ~i ~ ~ 2 ~ S ~ % Aktuellt .,: .... % ~ ca. ('> 

,;" -e. p. P. P. ~ resultat 

1 
Rutin för debitering av I Kontroll mot utförd IAvgiftshandläggare 
vård- och omsorgsavgifter insatts 

2 ggr/år 120% av alla fakturor 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Medarbetare har 
genomgått obligatorisk 
utbildning 

Expediering av beslut 

Säkra åtgärder av 
årlig uppfölinin 
Redovisa 
sammanställning av 
årlig uppföljning 

AC 

EC 
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1 gång/ år I Enligt rutin 
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IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23 7 av 11 

Beslut 

VN § 39 Dnr VN 000037 /2022- 700 

Redovisning av prognos för boende enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2022 - 2029 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Översända Iokalförsörjningsbehov gällande LSS bostad med särskild service 
till Teknik och service för att inarbetas i kommunens lokalförsörjningsplan. 

2. Kontinuerligt följa utvecklingen och behoven av LSS bostad med 
särskild service. 

Beskrivning av ärendet Behoven av bostad med särskild service enligt LSS ökar i Båstads kommun. 
Inom 5-7 års period finns behov av totalt nio nya platser i bostad med särskild 
service. Utifrån prognosen finns det behov av två nya LSS-boenden, det ena i 
form av ny gruppbostad och det andra i form av ny servicebostad. 
Bedömningen är att förstudie/program, inklusive kostnadsberäkningar, 
snarast behöver påbörjas för att kunna vara underlag innan slutliga 
ställningstagande kan göras samt för att kunna starta en detaljplaneprocess. 
Det är mycket svårt att göra en prognos gällande det kommande behovet av 
bostad med särskild service. Utifrån detta är det angeläget att kontinuerligt, 
förslagsvis en gång om året, följa upp LSS-prognosen. Detta i syfte att följa 
utvecklingen övertid och vid behov kunna uppdatera prognosen och bli mer 
träffsäkra. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och vård- och 
omsorgschef/socialchef Christin Johansson 2022-05-16, med tillhörande 
bilagor. 

Föredragande Avdelningschef Åsa Teveldal och enhetschef Johannes Häll föredrar ärendet. 

Yrkanden Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-16 
Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000037 /2022 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av prognos för boende enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 2022 - 2029 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Översända lokalförsörjningsbehov gällande LSS bostad med särskild service till 
Teknik och service för att inarbetas i kommunens lokalförsörjningsplan. 

2. Kontinuerligt följa utvecklingen och behoven av LSS bostad med särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Behoven av bostad med särskild service enligt LSS ökar i Båstads kommun. Inom 5-7 års 
period finns behov av totalt nio nya platser i bostad med särskild service. Utifrån prognosen 
finns det behov av två nya LSS-boenden, det ena i form av ny gruppbostad och det andra i form 
av ny servicebostad. Bedömningen är att förstudie/program, inklusive kostnadsberäkningar, 
snarast behöver påbörjas för att kunna vara underlag innan slutliga ställningstagande kan 
göras samt för att kunna starta en detaljplaneprocess. Det är mycket svårt att göra en prognos 
gällande det kommande behovet av bostad med särskild service. Utifrån detta är det angeläget 
att kontinuerligt, förslagsvis en gång om året, följa upp LSS-prognosen. Detta i syfte att följa 
utvecklingen övertid och vid behov kunna uppdatera prognosen och bli mer träffsäkra. 

Aktuellt 
Vård- och omsorgschefen har gett verksamheten i uppdrag att ta fram prognos gällande 
behovet av bostad med särskild service i Båstad kommun. 

Åsa Teveldal 
Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Christin Johansson 
Vård- och omsorgschef 

Redovisning av prognos för boende enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 2022 - 2029. 
Inkomna synpunkter i samband med remissförfarande från FUB (bilaga 1) och 
ordförande Mats Lundberg, Kommunala Tillgänglighetsrådet (bilaga 2). 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23 8 av 11 

Beslut 

VN §40 Dnr VN 000038/2022- 700 

Behov av utökade lokaler för daglig verksamhet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Översända behoven av lokaler för utökad verksamhet, LSS daglig 
verksamhet, till Teknik och service att inarbetas i kommunens 
lokalförsörjningsplan. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med Teknik och service utöka 
lokaler för Daglig verksamhet. 

3. Ta med kostnaderna för utökad Daglig verksamhet inför Budget 2023. 

Beskrivning av ärendet Antalet beslut om daglig verksamhet enligt LSS har över tid ökat i Båstads 
kommun. I lagstiftningen framgår att daglig verksamhet ska anpassas till 
deltagarens individuella behov och utformas så att den stärker dennes 
förmåga att leva ett självständigt liv vilket till exempel kan innebära att 
lokalerna behöver anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättning 
eller att deltagarna kan behöva annat personligt utformat stöd. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

I Båstads kommun bedrivs daglig verksamhet i lokaler på Bjäredalen. Det 
framkommer att fyra nya deltagare är på väg in i verksamheten varav två som 
har specifika individuella behov kopplat till utformningen av lokalerna i form 
av lugn miljö med möjlighet till avskildhet. 

Av inkomna uppgifter från särskolan framgår det också att det inom 5-års 
period sannolikt tillkommer 11 personer som har behov av daglig 
verksamhet. Bedömningen är att verksamheten behöver fler 
ändamålsenliga lokaler till daglig verksamhet. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och vård- och 
omsorgschef/socialchef Christin Johansson 2022-05-16, med tillhörande 
bilaga. 

Avdelningschef Åsa Teveldal och enhetschef Johannes Häll föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-16 
Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000038/2022 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Behov av utökade lokaler för daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Översända behoven av lokaler för utökad verksamhet, LSS daglig verksamhet, till 
Teknik och service att inarbetas i kommunens lokalförsörjningsplan. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med Teknik och service utöka lokaler 
för Daglig verksamhet. 

3. Ta med kostnaderna för utökad Daglig verksamhet inför Budget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Antalet beslut om daglig verksamhet enligt LSS har över tid ökat i Båstads kommun. I lagstift
ningen framgår att daglig verksamhet ska anpassas till deltagarens individuella behov och 
utformas så att den stärker dennes förmåga att leva ett självständigt liv vilket till exempel kan 
innebära att lokalerna behöver anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättning eller att 
deltagarna kan behöva annat personligt utformat stöd. 

I Båstads kommun bedrivs daglig verksamhet i lokaler på Bjäredalen. Det framkommer att fyra 
nya deltagare är på väg in i verksamheten varav två som har specifika individuella behov 
kopplat till utformningen av lokalerna i form av lugn miljö med möjlighet till avskildhet. 

Av inkomna uppgifter från särskolan framgår det också att det inom 5-års period sannolikt 
tillkommer 11 personer som har behov av daglig verksamhet. Bedömningen är att 
verksamheten behöver fler ändamålsenliga lokaler till daglig verksamhet. 

Aktuellt 
Vård- och omsorgschefen har gett verksamheten i uppdrag att ta fram prognos gällande 
behovet av utökade lokaler inom daglig verksamhet i Båstads kommun. 

Åsa Teveldal 
Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen : 
Behov av utökade lokaler, daglig verksamhet 

Christin Johansson 
Vård- och omsorgschef 



[ii] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §41 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Dnr VN 000089 /2021- 900 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen för maj 2022 godkänns. 

Sida 

9 av 11 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen för vård- och omsorgsnämnden innehåller uppgifter om 
vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden samt information om 
förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. Gråmarkerade ärenden 
kan anses behandlade och stryks därefter från loggen inför nästkommande 
utskick till nämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §42 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Dnr VN 000090/2021- 900 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10 av 11 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Uttalande från Synskadades Riksförbund Skåne (SRF) 
- Stoppa utslagningen av synskadade. 

b ). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2022-03-29. 

c). Protokoll från pensionärsrådet 2022-04-21. 

Justerandes si naturer 

/ 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Dnr VN 000091/2021- 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11 av 11 

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

Vid detta möte redovisas följande: 

· Delegationsförteckning Vård och omsorg 2022-03-01 - 2022-04-30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




