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Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 15 februari 2021 kl. 13.00 - 15.10.

Beslutande:

UlfJiewertz (M), Ordförande.
Irene Ebbesson (S), Vice ordförande.
Claes Sjögren (BP), Ledamot.
Jenny Hamringe (L), Ledamot. Deltar på distans.
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Rustan Svensson (M). Deltar på distans.
Kerstin Larsson (KD), Ledamot. Deltar på distans.
lb Nilsson (C), Ledamot. Deltar på distans.
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot. Deltar på distans.
Eva Maltesson (BP), tjg. ers. för Ingrid Edgarsdotter (BP). Deltar på distans.

Övriga
närvarande:

Sebastian Gustafsson Persson (SD), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans.
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef.
Ingrid Pettersson, kvalitetsutvecklare. Deltar på distans. Lena Täringskog, avdelningschef.
Deltar på distans. Åsa Teveldal, avdelningschef. Deltar på distans. Victoria Morris,
tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska. Deltar på distans.

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Claes Sjögren. Ersättare: Irene Ebbesson.

Sekreterare
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en 19 februari 2021 kl. 13.00.

Ordförande

Justerare
Claes Sjögren

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2021-02-20 till och med 2021-03-14

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommun~

Underskrift

~

t i Båstad

Henrik Andersson
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Innehållsförteckning
Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-15
VN § 11

Dnr VN 000139/2020 - 900

Val av justeringsperson
VN § 12

Dnr VN 000140/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
VN § 13

Dnr VN 000141/2020 - 900

Informationsärenden
VN § 14

Dnr VN 000082/2020 - 900

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020
VN § 15

Dnr VN 000068/2020 - 700

Bokslut 2020 inklusive uppföljning av nämndsplan och intern kontroll - Vård och omsorg
VN § 16

Dnr VN 000030 /2019 - 700

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
VN § 17

Dnr VN 000008/2021 - 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut - Uppdatering av vård- och
omsorgsnämndens reglemente
VN § 18

Dnr VN 000010/2021- 700

Patientsäkerhetsberättelse 2020
VN § 19

Dnr VN 000143/2020 - 900

Beslutslogg
VN §20

Dnr VN 000138/2020 - 900

Delgivningar
VN § 21

Dnr VN 000006/2020 - 900

Anmälda delegationsbeslut

fusterandes signaturer
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VN § 11

DnrVN 000139/2020- 900

Val av justeringsperson
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
1. Claes Sjögren utses som justeringsperson.
2. Irene Ebbesson utses till ersättare.
3. Justeringen äger rum fredagen den 19 februari 2021 kl. 13.00
på kommunkansliet.

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.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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VN § 12

Dnr VN 000140/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
Dagordningen godkänns med följande tillägg och ändringar:
Victoria Morris, tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska, presenterar sig.
Extra information - Statsbidrag till kommunen för att täcka kostnader
för covid-19.
Information om styrkortet utgår idag.

Beskrivning av ärendet

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

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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VN § 13

DnrVN 000141/2020 - 900

I nformationsärenden
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
Informationen redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Informationsärenden:
a). Victoria Morris, tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska, presenterar sig.
b). Heltidsresan: Lägesrapport. Katarina Sanden och Pernilla Halte.
c). Uppdaterad information om coronapandemin (covid-19).
Christin Johansson.
d). Information om nuläge avseende verkställighet av vård- och omsorgsboende
samt beviljade beslut till särskilt boende. Lena Täringskog.
e ). MAS och SAS informerar: Inget särskilt att rapportera just nu.
f). Extra information - Statsbidrag till kommunen för att täcka kostnader
för covid-19. Christin Johansson.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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VN § 14

Dnr VN 000082/2020 - 900

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020
Beslut

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

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 sammanträde 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 2021-02-03,
med tillhörande bilaga.

Föredragande

Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-02-03
Handläggare: Christin Johansson
Dnr: VN 000082/2020-900

Tjänsteskrivelse
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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
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 sammanträde samt att verksamheten ska rapportera risk- och konsekvensanalyser avseende kvalitetspåverkan vid aktuella fall.
Bakgrund
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.
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 kommande demografiska utmaningarna

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

Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020
Förslag på
åtgärder

Åtgärder för att nå målen

Besparing
1 st larmbil

Redan vidtagit

Mottagningsteamet

Minskat köp av
korttidsvård

Uppsägning
Citadellet

Utbildningsinsatser

Stöd och omsorg

Beslut e_å VN 2020-08-24

Helårseffekt
2021

50

100

1 246

Coronarelaterade kostnader samt
öppnat Haga Park i april

Redan vidtagit

Mer webbaserat

översyn av budget och bemanning

Kontor Ängahällan Uppsagt
Lokal Vången
Uppsagt
Socialt innehåll
Redan vidtagit

översyn
rehabresurser

Effekt 2020

2 072

1 807

116

773

215

400

Status

Kommentar

KLAR

Pågår

Omställning till att ordinarie hemvårdsgrupper ansvarar för mottagning pågår.
Medarbetarna som är kvar arbetar i Covid-19 teamet och utgör en förstärkn ing
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 inom hemvårdspengen.

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 e_latser externt.

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
bes~seffekten för 2021

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
Del av effekten 2020 har kunnat uppnås. För 2021 pågår ett arbete med att
identifiera möjliga förändrade bemanningslösningar och samplanering , vilket
också hanteras inom ramen för Heltidsresan.

108

600

Pågår

195
0
216

452
200
364

KLAR
KLAR
KLAR

Aktuell medarbetare går i pension under hösten, tjänsten återbesätts ej.

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

164

570

Lokalen är uppsagd per den 31 maj.

ef:;~

Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020
Förslag på
åtgärder

Åtgärder för att nå målen

Besparing
hemvårds- och
boende~

Översyn samt risk- och
konsekvensanalys under hösten 2020

Effekt 2020

Helårseffekt
2021

8 298

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020

2 868

15 078

Summa åtgärder enligt beslut VN 2020-08-24
Differens

2 646

13 600
1478

222

Status

Kommentar

Påg_år

Arbete pågår med att arbeta in beslutade åtgärder i budgeten för 2021 ,
presenteras på VN 2020-03-22

Extra ut~mme 2021 kommer bland annat att användas till
Personlig
assistans

Två nya personlig assistansärenden

Ei definierat

Summa användning extra utrymme

-1 075
-403

-1 478

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.
Aterrapportering till nämnden när arbetet är färdigt i februari.
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VN § 15

Dnr VN 000068/2020 - 700

Bokslut 2020 inklusive uppföljning av nämndsplan och
intern kontroll - Vård och omsorg
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande rapport avseende

bokslut 2020 för Vård och omsorg.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan
för tertial 3 2020.
3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av
intern kontrollplan för tertial 3 2020.
4. Beslutet delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Av bilagda verksamhets berättelser och uppföljningar framgår samlad
uppföljning för vård- och omsorgsverksamheten. Verksamhetsområde Vård
och omsorg redovisar ett underskott mot budget på -0,6 mkr för 2020, vilket
motsvarar en avvikelse på -0,2 procent. Detta är en förbättring på 7,8 mkr
jämfört med prognosen för november. Förändringen beror främst på att 91,4
procent av återsökta merkostnader avseende Coronapandemin har bokats upp
i resultatet på 5,2 mkr. Vård- och omsorgsnämndens beslutade åtgärdsplan för
ekonomi i balans 2020 den 24 augusti har gett en effekt under innevarande år
på +2,9 mkr.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2021-02-08,
med tillhörande bilaga.

Föredragande

Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-02-08

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare: Christin Johansson
Dnr: VN 000068/2020-700

Bokslut 2020 inklusive uppföljning av nämndsplan och intern kontroll
- Vård och omsorg
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande rapport avseende
bokslut 2020 för Vård och omsorg.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan för tertial 3 2020.
3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av intern kontrollplan
för tertial 3 2020.
4. Beslutet delges kommunstyrelsen.
Bakgrund
Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis till vård- och
omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår fem delar:
• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnden 2020
• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 2020
• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020
• Uppföljning av nämndsplan VN tertial 3 2020
• Återrapportering intern kontrollplan VN tertial 3 2020
• Ekonomisk månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden januari-december 2020
Aktuellt
Av bilagda verksamhets berättelser och uppföljningar framgår samlad uppföljning för vård- och
omsorgsverksamheten.
Ekonomi
Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar ett underskott mot budget på -0,6 mkr för
2020, vilket motsvarar en avvikelse på -0,2 procent. Detta är en förbättring på 7,8 mkr jämfört
med prognosen för november. Förändringen beror främst på att 91,4 procent av återsökta
merkostnader avseende Coronapandemin har bokats upp i resultatet på 5,2 mkr. Vård- och
omsorgsnämndens beslutade åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 den 24 augusti har gett en
effekt under innevarande år på +2,9 mkr.
Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse
En åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 antogs av Vård- och omsorgsnämnden den 24
augusti. Samtliga åtgärder med effekt under 2020 är verkställda, medan de med effekt 2021
är påbörjade eller påbörjas under hösten 2020. Uppföljning av åtgärdsplanen redovisas i ett
separat ärende på vård- och omsorgsnämnden vid varje sammanträde.
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Christin Johansson, Vård och omsorg
Vård- och omsorgschef
Beslutet ska expedieras till:
Vård och omsorg
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för hållbar utveckling
Kommunstyrelsen (delgivning)
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
50 Vb Vård- och omsorgsnämnd- VN 2020
51 Vb Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 2020
52 Vb Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020
Uppföljning nämndsplan indikatorer VN 2020-12-31
Återrapport intern kontrollplan VN T3 2020
Ekonomisk månadsuppföljning VN 2020-12

VERKSAMHETS BERÄTTELSE
Vård- och omsorgsnämnd - Vård - och om sorgsnämnd

BÅSTADS KOMM UN ÅRSREDOV ISN ING 2020

Vård- och omsorgsnämnd
Driftredovisning
Budget
(tkr)

Bokslut Avvikelse

Bokslut

2020

2020

2020

2019

-397

-348

49

-479

-397

-348

49

-479

VN - VÅRD- OCH
OMSROGSNÄMND
Vård- och
omsorgsnämnd

enskommelse om kvittning av platser för att
minska antalet ledamöter, samt ställt in ett möte.
Under hösten har nämnden övergått till fler
distansdeltagare. Distansdeltagandet har ökat
under senhösten 2020 till kommunens minimikrav - endast ordförande och justeringsperson ska delta utöver tjänstepersoner.
Sammanträden vård - och omsorgsnämnd

Hänt i verksamheten
Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. Nämnden ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så
självständigt och tryggt liv för kommunens vårdoch omsorgstagare som möjligt.

! 2020 ! 2019
Ordinarie sammanträden

10

10

Extra sammanträden

O

0

Behandlade ärenden

115

129

2

3

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar

Ekonomi
Under 2020 har nämnden haft 10 ordinarie
sammanträden och behandlat 115 ärenden,
vilket är något mindre än 2019 då 129 ärenden
behandlades.
Vård- och omsorgsnämndens sammanträden har
i genomsnitt varat 2 timmar, vilket är en större
minskning jämfört med 3 timmar 2019. Bedömningen är att förändringen beror på en utveckling av mötesstrukturen under året.
Corona
Till följd av pandemin har Vård- och omsorgsnämnden i ett tidigt skede tagit fram en över-

Vård- och omsorgsnämnden gör en positiv avvikelse om 49 tkr. Den positiva avvikelsen beror
på pandemin, vilken bland annat medfört minskade kostnader för sammanträden, utbildningar
och representation.

Framtid
Vård- och omsorgsnämnden får ett nytt oppositionsuppdrag som andre vice ordförande i nämnden. Under året arbetar nämnden med att hitta
nya former för det nya uppdraget med andre
vice ordförande och för att motverka pandemins
effekter.

VERKSAMHETS BERÄTTELSE
V ård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020

Hemvårds- och boendepeng
Drift redovisning
Budget!
(tkr)

Bokslut Avvikelse

2020 !

2020

Bokslut
2019

2020

Teamet har under delar av året arbetat som ett
covid-19 team och därutöver förstärkt de ordinarie hemvårdsgrupperna.
Boendepeng

VN - HEMVÅRDS·
OCH BOENDEPENG -123 406 -120 036

3 370 -121575

Hemvårdpeng

-57 479

-51968

5 511

-55 432

Boendepeng

-65 927

-68 067

-2 141

-66 143

Hänt i verksamheten
Hemvårdspeng

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 haft en
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar,
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019.
Budgeten för hemvårdstimmar minskades då att
behovet av hemvårdstimmar beräknades minska
temporärt i samband med öppnandet av Haga
Park.
Antalet utförda hemvårdstimmar uppgick för
2020 till 144 869 timmar, vilket var tertialet
varit 96 271 timmar, vilket är 5 959 timmar
färre än budgeterat (-4,0 procent). Jämfört med
samma period 2019 har antalet timmar minskat
med 7 483 (-4,9 procent). Under september och
oktober återhämtade sig timmarna något jämfört med tidigare månader, för att under november och december kraftigt falla igen. Den ökade
smittspridningen har påverkat verksamheten
avsevärt och bemanningssituationen har varit
ansträngd under slutet av året.
Fördelningen mellan utförda (budgeterade)
timmar har under året varit 88 (88) procent
omsorg och service, 1 (3) procent mottagningsteam och 11 (9) procent dubbelbemanning. Jämfört med budget är det framförallt utförda dubbelbemanningstimmar som har ökat medan
timmarna för övriga två kategorier har minskat.
En möjlig förklaring till ökad dubbelbemanning
är coronapandemin som har under året medfört
att vård- och omsorgstagare hög vård tyngd bott
kvar i hemmet längre än i normala fall, vilket
sannolikt krävt mer dubbelbemanning.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24
augusti om nedläggning av mottagningsteamet
på grund av bristande ekonomiska resurser.

Beläggningsgraden på kommunens särskilda
boenden har under året varit 105,6 procent
jämfört med budgeterad nivå på 99 procent.
Öppnandet av Haga Park utgör en jämförelsestörande post då boendet redan i april påbörjade en
öppning av samtliga 24 platser på plan ett, medan budgeten varit beräknad på tolv platser för
perioden maj-augusti, 24 platser septembernovember och 36 platser i december. Övriga
särskilda boenden har haft en genomsnittlig
beläggningsgrad på 97,5 procent.
För samtliga särskilda boenden så har coronapandemin haft effekt på verksamheten, bland
annat genom att nya inflyttningar har varit mer
resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vårdoch omsorgstagare har suttit i "karantän" i 14
dagar på sitt rum för att minimera risken för
smittspridning. Det har också varit en högre
andel som har tackat nej till erbjudande om särskilt boende under året.
Beläggningen inom korttidsvården har varit
6 7 procent vilket är en direkt effekt av coronapandemin då verksamheten sedan våren främst
har bedrivits i enkelrum för att minska risken
för smittspridning. Behovet av att köpa externa
korttidsplatser har därför varit fortsatt högt.

Ekonomi
Hemvårdspeng
Utfallet för hemvårdspeng blev för 2020 väsentligt lägre än budget, till största del som en effekt
av coronapandemin. Dels på grund av att det
totala antalet utförda timmar under 2020 har
fallit kraftigt till följd av vikande efterfrågan,
men även i kombination med att fördelningen
mellan andelen utförda timmar har förändrats.
Utförda timmar med dubbelbemanning ersätts
med lägre timpeng än timmar för såväl service
som omsorg. I samband med att mottagningsteamet övergick till att bli ett covid-19 team
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samt att vård- och omsorgsnämnden i augusti
beslutade om nedläggning av teamet så innebär
detta en besparing på 1,9 mkr, detta inklusive
något ökade timmar för mottagning av vård- och
omsorgstagare från sjukhusen hos de ordinarie
hemvårdsgrupperna. Den förväntade avvikelsen
mot budget för utförarsidan av mottagningsteamet uppgår till -0, 7 mkr jämfört med budget,
vilket ger en total besparing på 1,2 mkr.

Boendepeng
Hemtagning av vård- och omsorgstagare på externa korttidsplatser har inte kunnat göras som
planerat under året till följd av coronapandemin.
Korttidsenheten har belagt med enkelrum under
hela pandemin, vilket har inneburit ett ökat behov av externa korttidsplatser. Kostnaden för
köpta korttidsplatser blev för året -6,3 mkr. Beslutet om att Skogsliden i framtiden enbart
kommer att erbjuda demensplatser kommer på
sikt att innebära fler lediga platser på korttidsenheten, vilket också minskar behovet av externa korttidsplatser.
Då korttiden endast har belagt med enkelrum
med av pandemin så har detta resulterat i ett
överskott för beställaren under 2020 på 3,1 mkr.
Övriga särskilda boenden har inte heller kunnat
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hålla beläggningen som planerat, vilket även det
ger ett överskott hos beställaren på 1,0 mkr.

Framtid
Verksamheten kommer även under 2021 att
präglas av coronapandemin, vilket ger utmaningar i både verksamhet och ekonomi. När
pandemin är över förväntar sig verksamheten
ett uppdämt behov inom framförallt hemvård,
där effekterna är svåra att förutse.
Under hösten har en genomlysning av hemvårds
och boendepeng gjorts utifrån beslutad åtgärdsplan om ekonomi i balans. Resultatet blev en
kombination av åtgärder, för bland annat kommer ett antal insatser inte att utföras från och
med 2021, viss besparing läggs också på administration kopplat till heltidsresan. Arbetet med
översyn av hemvårdspeng kommer att fortsätta
under 2021.
För boendepeng har ett omtag kring ersättningsmodellen gjorts för att tydliggöra vad som
ingår i ersättningen per plats, men också för att
skapa utrymme externa köp av platser på särskilt boende och externa korttidsplatser. Verksamheten kommer under 2021 att följa upp
resultatet av genomlysningen.

Hemvårds- och mottagningsteampeng - anta l hemvårdstimmar per månad
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Köp av korttidsplatser per månad - antal dygn och kostnad exklusive intäkter
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Vård och omsorg
Driftredovisning
Budget
(tkr)
VN -VÅRD-OCH
OMSORG
Centra lt

2020

Bokslut Avvikelse

2020

-136 508 -140 525

Bokslut

2020

2019

-4017 -139 873

-6 468

6 258

12 727

-7146

Myndighetsenhet

-18 411

-21 585

-3174

-6 625

Stöd och omsorg

-40 441

-42 523

-2 082

-55 510

Hälso- och sjukvård
Verksamhetsövergripande
äldreomsorg

-38 838

-39 276

-438

-35 986

-32 349

-32 005

344

-27 957

Summa

-136 508 -129131

7 377 -133 224

Resultatenheter
Hemvård
Vård- omsorgsboende

0

-4143

-4143

-2 449

0

-7 251

-7 251

-4 200

Summa

0

-11394

-11394

-6 649

308

-3 138

INVESTERING

-3 550

-3 242 ,

Hänt i verksamheten
2020 är ett år som präglats av pandemin. En
pandemi som ställt stora krav på organisationen.
Initialt var det brist på skyddsutrustning och en
särskild organisation tillskapades. Rutiner har
implementerats, åtgärder vidtagits och beslut
fattats. Allt för att minska risken för smitta och
smittspridning. Förhöjd sjukfrånvaro och smittspårningar har, framför allt under senhösten, varit vardag. Samtidigt har pandemin visat på ett
stort engagemang och hjälpsamhet i hela organisationen. Täta möten med såväl chefsgrupp som
fackliga företrädare har varit viktigt och framgångsrikt. I april månad öppnade Haga Park. Beslut har tagits om att Skogsliden ska bli ett
renodlat demensboende. Trots pandemi har organisationen genomfört åtgärder i syfte att på
sikt skapa en budget i balans. Genomlysning av
såväl boendepeng som hemvårdspeng, mottagningsteam har lagts ned och Heltidsresan har
fortsatt. Under slutet av året infördes Chef i beredskap för enhetschefer.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen är den verksamhet som påverkats mest av pandemin. Tydliga rutiner och närvarande ledarskap har varit avgörande för att
begränsa smitta och smittspridning. Växelvård

och dagverksamhet har bedrivits i begränsad
omfattning, allt för att begränsa risken för smitta
och smittspridning. Besöksförbud och besöks begränsningar inom särskilt boende har varit nödvändigt men utmanande. Pandemin har ställt
stora krav på medarbetarna men också på vård
och omsorgstagarna. Engagemanget och också
beredskapen att stödja varandra har varit framgångsrikt. Beslutet om att inte erbjuda hemtjänst
vid tillfällig vistelse innebar en stor avlastning
för hemtjänsten. I dialog med berörda enhetschefer har en genomlysning av såväl boendepeng som hemvårdspeng genomförts. Skogsliden
har genomfört en "pilot i piloten" inom projektet
Hel tidsresan. På Skogsliden är det idag 58 procent heltidsarbetande mot tidigare 8,5 procent.
Verksamheten har infört digital nyckelhantering
samt tagit fram plan för nya digitala larm på boendena. Under hösten började 25 medarbetare
utbildning till undersköterska genom den statliga kompetenssatsningen.
Myndighetsenheten
Myndighetsenheten har hittat nya digitala arbetsformer. Under hösten togs ett nytt vägledningsdokument fram som sedermera beslutades
av nämnden. Myndighetsenheten har under året
tagit över ansvaret för all extern placering och
personlig assistans som har extern utförare. Tillsammans med verkställigheten har man varit
framgångsrik i att kunna ta hem personer snabbt
från slutenvården.
R·ehabilitering
Även inom Rehab har förutsättningarna för att
bedriva ett rehabiliterande arbete påverkats av
pandemin. Förflyttningsutbildningen har digitaliserats. Rehabs medarbetare har också varit behjälpliga med bland annat provtagning.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården har i hög grad varit påverkad av pandemin. Kommunens sjuksköterskor har ansvarat för provtagning av vård och
omsorgstagare vid misstänkt covid-19 och även i
smittspårningssyfte. De har vaccinerat vård och
omsorgstagarna mot säsongsinfluensan. Sjuksköterskeorganisationen har haft hjälp av två
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HSL undersköterskor, vilket inneburit avlastning
för sjuksköterskorna. Sommaren klarades utan
hyrsjuksköterskor genom att våra medarbetare
var flexibla och villiga att ställa om för att klara
uppdraget. Demensteamet har varit efterfrågade,
inte minst mot bakgrund av att dagverksamhet
och växelvård bedrivits i begränsad omfattning.
Stöd och omsorg

Till följd av Pandemin har avstämningar och bedömningar skett kontinuerligt om hur och på
vilket sätt olika verksamheter kan bedrivas på
ett säkert sätt för att inte riskera smitta och
smittspridning. Daglig verksamhet har förutom
någon enstaka vecka fortsatt sin verksamhet om
än i mer begränsad omfattning. Boendestödet
har haft en viktig roll att ge stöd till personer
med psykisk ohälsa som i vissa fall påverkats
negativt av pandemin och de begränsningar som
detta medfört i deras vardag. Aktiviteter på
gruppbostäder har fått planeras om. Under året
har Social innehåll awecklats. Stöd och omsorg
har varit ansvariga för den särskilda bemanningsenhet som fungerade inför sommaren liksom för den särskilda organisation som hanterat
inköp och logistik rörande skyddsutrustning.

Ekonomi
Sammanlagt blev resultatet för vård och omsorg
inklusive hemvårds- och boendepeng -0,6 mkr.
Coronapandemin har haft stor påverkan på ekonomin för verksamhetsområdet, både kopplat
till extra kostnader och statliga ersättningar.
Förhöjda personalkostnader till följd av hög
sjukfrånvaro samt extra förstärkning vid befarad
eller konstaterad smitta har påverkat ekonomin
i verksamheten.
Verksamheten har under året arbetat aktivt med
att uppnå en ekonomi i balans. Ett strukturellt
underskott har identifierats och en åtgärdsplan
beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti. Planen innebär besparingar om 2,6 mkr
för 2020 och 13,6 mkr för 2021. Genomförda åtgärder har under 2020 fått en ekonomisk effekt
om 2,9 mkr, detta genom att bland annat utbildningsinsatser har genomfört i ännu mindre omfattning än beräknat på grund av coronapandemin samt att någon lokal har kunnat sägas upp
tidigare än planerat

Centralt

Återsökta merkostnader till följd av covid-19
uppgår för året till 17, 7 mkr varav 17,2 mkr avser vård och omsorg. I december erhölls 91,4
procent av det återsökta beloppet per den 31
augusti, vilket motsvarade 10,5 mkr för verksamhetsområdet. I enlighet med detta har 91,4
procent av återsökt belopp för septembernovember tagits med i årets resultat, vilket motsvarar 5,2 mkr. Totalt innehåller resultatet för
2020 15,7 mkr i intäkter för merkostnader relaterade till covid-19. December månads merkostnader återsöks under 2021. I mars 2021 ska en
detaljerad redovisning av det återsökta beloppet
rapporteras till Socialstyrelsen, vilket ger en viss
osäkerhet kring exakt vilket belopp som kan erhållas. Ersättningen för merkostnader har redovisats centralt och inte fördelats ut till avdelningarna. Bidrag för sjuklön från regeringen är
dock redovisad i respektive utförares resultat.
Kostnader för inköp och egen tillverkning av
skyddsmaterial har hanterats centralt och uppgår för året till -5,2 mkr.
Utöver återsökta merkostnader på grund av coronapandemin har vård och omsorg även fått bidrag för sjuklönekostnader under året på 3, 7
mkr, att jämföra med kostnader för sjuklön
på -6, 7 mkr. Som en jämförelse så var sjuklönekostnaden under 2019 totalt-4,1 mkr för vård
och omsorg.
Verksamheten har även fått statliga bidrag för
Äldreomsorgslyftet och påbörjat utbildning av
undersköterskor under hösten. Utbildningen
kommer att fortsätta under 2021.
Myndighet

Under myndighet redovisas förutom själva enheten även kostnader för personlig assistans avseende de 20 första timmarna till försäkringskassan samt kostnader till externa utförare, men
också kostnader för köpta platser för LSS, SoL
och äldre. För köpta platser har verksamheten
saknat budget under året för flera placeringar,
vilket har medfört ett underskott på -3,8 mkr.
Under året har två placeringar avslutats och två
placeringar tillkommit.
Stöd och omsorg

Avdelningen har under året haft utmaningar
med bemanningen inom flera verksamheter, och
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även behövt gå upp i bemanning på grund av
förändrade behov hos vård- och omsorgstagare.
Det har varit några in- och utflyttningar på
kommunens LSS-boenden och boenden med särskild service, vilket också har gett förändrade
behov av bemanning. Coronapandemin har påverkat genom att en del vård- och omsorgstagare inte har kunnat delta i daglig verksamhet
som vanligt, vilket också har påverkat kostnaden
på boendena då vård- och omsorgstagarna varit
hemma i större utsträckning. Behovet av bemanningsnivå utvärderas kontinuerligt för att
säkerställa rätt nivå.
Ett fel sedan tidigare år upptäcktes i redovisningen när det gäller uppbokade timmar för intäkter avseende personlig assistans. Felet har
korrigerats men resulterade ett underskott
på -0,5 mkr för år 2020.
Satsningar på området psykisk hälsa samt kostnad för psykiatrisamordnare finansieras av
statsbidrag och påverkar inte driften.
Hälso- och sjukvård
Enheten för hälso- och sjukvård har arbetat
aktivt under året med bemanningsfrågan för att
kunna minska sina kostnader, vilket har gett effekt under delar av året trots att verksamheten
varit stundtals hårt ansträngd till följd av coronapandemin. Verksamheten har också under delar av året haft merkostnader i form av HSLundersköterskor som har avlastat ordinarie personal, dessa kostnader är återsökta hos Socialstyrelsen. Resultatet hjälps upp av att leasade bilar inte hunnit bytas ut enligt plan samt att uppstartsmedel för Haga Park inte använts då merparten av inköpen hanterats som investeringar.

Enheten för rehabilitering har inte ersatt uppkomna vakanser under slutet av året som en del
av beslutad åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Den fallande efterfrågan av hemvård har till synes också påverkat behovet av hjälpmedel då
dessa kostnader inte blivit lika höga som förväntat under året.
Covid-19 teamets kostnader är redovisade under hälso- och sjukvård och uppgår till -1,4 mkr.
Resultatenheter
Förutom coronapandemin har det varit några
verksamhetsförändringar som fått ekonomisk
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effekt under 2020. Beslut om att göra Skogsliden
till ett renodlat demensboende har fattats, liksom att verkställa växelvården på Åsliden. Haga
Park öppnade i april, inflyttning kunde dock inte
ske i så snabb takt som planerat till följd av pandemin. Ett flertal personer som erbjudits särskilt
boende har valt att tacka nej på grund av pandemin, vilket lett till intäktsbortfall hos utförarna. Sedan coronapandemin började har korttidsavdelningen på Skogsliden enbart kunnat enkelrumsbeläggas, vilket gett effekt på ekonomin då
externa korttidsplatser har fått köpas.
Utförare inom hemvård har framförallt haft utmaningar med kraftigt fallande hemvårdstimmar, men under året inte haft möjlighet att
minska ner personalstyrkan i samma utsträckning som efterfrågan. Detta hade inte heller varit
möjligt till följd av coronapandemin som stundtals gjort bemanningssituationen svårlöst inom
verksamheten.
Mottagningsteamet uppvisade stort underskott
under första kvartalet på grund av hastigt fallande utskrivningar från sjukhus i samband med
att coronapandemin började. I maj övergick
teamet till att bli ett covid-19 team, kostnaderna
för detta är återsökta hos Socialstyrelsen. Beslutet om att lägga ner mottagningsteamet gav en
total besparing för vård och omsorg om 1,2 mkr
för 2020.
Investeringar
Till följd av coronapandemin har en del investeringar inte kunnat genomföras som planerat på
grund av hög arbetsbelastning inom verksamhetsområdet.

Framtid
Coronapandemin kommer att fortsätta att påverka verksamheten i stor omfattning också under 2021. Det särskilda statsbidraget för förstärkt äldreomsorg, 9,1 mkr, kommer att kunna
användas för särskilda satsningar. Genom statliga medel kommer det fortsatt kunna ske för
kompetenssatsningar. Haga Park plan två planeras att öppna under året. Det finns en osäkerhet
hur behovet av hemtjänst och särskilt boende
kommer att utvecklas när läget med pandemin
förbättras. Fortsatt fokus på en budget i balans
genom bland annat uppföljning av de åtgärder
som beslutats.

Uppföljning
nämndsplan/indikatorer
vård- och omsorgsnämnden
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Instruktioner:
•

•

Gör en egen bedömning av måluppfyllelsen (grönt, gult eller rött)över 2020 i kolumnen
längst till höger. Ett förslag finns redan. Kan ändras om du inte håller med.
■

Rött - vi har inte nått målet

■

Gult - vi är på god väg att uppnå målet

■

Grönt - vi har uppnått målet

Skriv en kortfattad kommentar efter varje mål (mål som är prioriterat, dvs.1,2,4, 7,8 och 9). Vad har
gått bra, mindre bra, vilka svårigheter och utmaningar har ni haft (textenfrånförrauppföljningär
kvar, justera den el ler skriv nytt)

•

Vid stora avvikelser jämfört med målvärdet, gör en analys - vad är orsaken till
avvikelsen? Vilka åtgärder planeras för att uppnå målet?

•

Mål 8, Resultat för de två indikatorerna längst ner saknas, det är statistik som ni själva
får ta fram eller be HR- avdelningen att hjälpa till. Observera även att HMEundersökningen är från 2019 (den senaste vi genomfört) samt att
"novemberstatistiken" för 2020 publiceras först vecka 14.

•

Mål 9, Er ekonom fyller i den aktuella budgetavvikelsen vid T3

•

Om du har frågor hör av dig

•

Mejla uppföljningen till mig senast den 31 januari 2021
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Vård- och omsorgsnämndens bidrag
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras
Vård - och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser
Fortsatt utveckling av ett gott bemötande
Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter,
gemensamhetsytor och yttre miljö
Minska ensamhet och social isolering genom att medverka till aktiviteter i lättillgängliga lokaler i
samverkan med civilsamhället

Indikatorer:
värde alla värde
kommun kommuner
gruppen

senaste
värde och
trend

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads
kommun som en plats att leva och bo på . SCB :s
medborgarundersökning,
U00402)
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer
möjligheterna t ill inflytande på kommunens
verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersö kning, (U00408)
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451)
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401} SCB: s
medborgarundersökning
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och
persona lkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4
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•
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Mål 1:Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Kommentar/Åtgärder:

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter enligt fastställd nämndsplan för att bidra till
måluppfyllelsen.
Coronapandemin är en svår utmaning för nämndens verksamhetsområde, särskilt när
det gäller känslan av trygghet samt personalkontinuitet vid hög sjukfrånvaro.
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell
och serviceinriktad
Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och
yttre miljö
• Minska ensamhet och social isolering genom att medverka till aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan
med civilsamhället
Indikatorer:
senaste
värde och
trend

Nöjd-Medborgar-Index (NMI} Hur ser medborgarna
i Båstads kommun på kommunens verksamheter?
SCB :s medborgarundersökning, (U00401)
Andel av medborgarna som skickar in en enkel
~råga via e-post och får svar inom en dag(%}, KKIK,
U00442)
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar
(inom 60 sekunder) på en en kel fråga(%) KKI K
'U00413)

värde
värde
kommunalla
kommun gruppen
er

Senaste
mätning
(år)

Målsättning Måleller
uppfyllelse
målvärde

.J
51(56)

53

so

2019

62

2020

80

t
94(85)

88

91

t
72 (67)

56

66

2020

62

85

85

2020

90

.J
Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng (%) KKIK (U00486)
M inst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och
personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4
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Mål 2:Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad

Kommentar:
Enligt medborgarundersökningen 2019 var NM/ (nöjd-merborgarindex) för äldreomsorgen
46, ett resultat som inte är säkerställt högre eller lägre än det genomsnittliga
resultatet för samtliga kommuner. Om resultatet höjs, har det en positiv påverkan på
kommunens NMI för helheten.

Enligt samma undersökning var NM/ för stöd för utsatta personer 46, inte heller detta är
säkerställt högre eller lägre än genomsnittet för samtliga kommuner.
Nackdelen med nyckeltalet är att mätningen sker endast vartannat år, vilket innebär att
resultatet kommer att bestå ända till hösten 2021.
Övrigt:
I kommunens verksamheter har vi blivit bättre och snabbare på både telefoni och epost, vilket är positivt (källa: SKR:s undersökning KKIK - kommunens kvalitet i
korthet).
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):

Fortsätta enligt nämndsplanen
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov
Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras
Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser
Fortsatt utveckling av ett gott bemötande
Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö
Minska ensamhet och social isolering genom att medverka till aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med civil~
__00[ line;tiLL8
1
K
1

et

da20J_o·-

Indikatorer:
senaste
värde och
trend

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn
lAndel nöida (%) {U23471) KKIK, Socialstvrelsen
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000
U20462)Patientregistret, Socialstvrelsen
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn,
andel nöida (%) (U21468) KKIK Socialstvrelsen
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKR :s
undersökning anpassat till personer m.
~unktionsnedsättning
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma
saker som är viktiga, andel 1%) IU26420l lSKRl
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-bemötande,
andel nöida (%\ IU21504l
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel
%) (U21505)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%) (U21463)
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren
möter under 14 dagar, medelvärde (U21401l

86(85f
2 252t
(2 223 )

värde alla värde
kommuner kommunlgrurmen

Senaste
mätning
år)

Målsättning
eller
målvärde
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2 200
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Forts. mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Indikatorer:
senaste
värde alla värde
värden och kommuner kommuntrend
le:runnen

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg,
bemötande, andel nöida (%) (U23520)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-trygghet,
andel (%) (U23521)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%)(U23461)
Bru karbedömning särskilt boende äldreomsorgörtroende för personalen, andel (%) (U23480)
Brukarbedömning servicebostad LSS- Bru karen får
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
U28525)
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de
boende, andel (%} (U28112l
Individuella kompetensutvecklingsp laner finns för samtliga
i personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens
enhetsundersökning LSS (U28121)

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt,
tillgängligt och efter den enskildes behov

Kommentar:

Vård och omsorg arbetar med delaktighet av den enskilde i sin genomförandeplan, när
och hur insatserna ska ske.
Inom LSS verksamheter har det arbetats med delaktighet och hittat verktyg för att den
enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):

Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom
trycksår, nutrition, fall och munhälsa.
Svårt att uppnå målet i personalkontinuitet på grund av coronapandemin då personal
måste stanna hemma vid symtom.
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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:

•

Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare

m

Koppling till Agenda 2030:

Indikatorer/nyckeltal:
senaste
värde och
trend

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
(U07801) Avfall Sverige
07514
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%) (U07514)
Ekomatcentrum
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel(%)
(U00437)
Miliöfordons Sverige, KKIK
Skvddad natur totalt, andel (%) (N85054l SCB

'
'
'

531(560)
21{20)

Värde värde
Senaste Målsättnin Målalla
kommungr. mätning g eller
uppfyllelse
(år)
målvärde
komm
uner

503
30

32,3{42,6) 32,4

9,7(9,7)

6,5

569

2019

500

28

2019

35

17,8

2020

50

11,8

2019

9,7

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle
Kommentar:
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har minskat och är låg jämfört
med genomsnittet för samtliga kommuner. Kommunen har dock tecknat nya avtal om
närproducerade livsmedel, vilket är positivt.
Vad gäller miljöbilar, har avtalet med Sunfleet upphört och kommunens
fordonsorganisation håller på att ordna en elbilspark i egen regi.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
• Vård och omsorg arbetar tillsammans med kommunens kostenhet för att minska
matsvinnet.
• Använder elcyklar i så stor utsträckning det går.
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
•

•
•
•
•

Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.
Plan:
Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.
Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens
behov.
Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef.
All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning som krävs
för arbetsuppgiften.

Koppling till Agenda 2030:

IJI

Indikatorer:
senaste
värde alla värde
värde, näst kommuner kommunsenast och
grupp
trend
Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex
(U00200)egen undersökning

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s
loersonal- och lönestatistik {novemberstatistiken) {N00206)
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i
ÅR)(N00090)
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216)
novemberstatistik
Medarbetarengagemang(HME) hemtjänst äldreomsorglfotalindex

78(80)

56(55)

t

5,5(5,5)
12(13)

69

Styrdokument: Personalpolitiska programmet
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
Vård- och omsorgsnämndens bidrag:
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.
Mätmetod : Medarbetarenkät årligen .
• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.
• Kompetensutveckling hos medarbetare fö r att möta både dagens och framtidens
behov.
• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
• Riktvärdet ska vara omkring 30 medarbetare per enhetschef.
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning
som krävs för arbetsuppgiften.
Koppling till Agenda 2030:

m

Indikatorer:
senaste
värde och
trend

Medarbetarengagemang(HME)sä rskilt boende äldreomsorg,
totalindex (U23200)

78

värde alla värde
Senaste Målsättning Måluppfyllelse
kommuner liknande
mätning eller
kommuner (år)
målvärde
äldreomsorg
/LSS

75

75

2019

målvärde
saknas

78

82

2019

målvärde
saknas

Sjukfrånvaro totalt, Vård och omsorg(%), egen mätning
Hvoere:enel

-

-

2020

målvärde
saknas

Persona lomsättning Vård och omsorg, avgångna (%) egen
mätning (Hypergene)

-

-

2020

målvärde
saknas

Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med
funktion snedsättn ing- Total index
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Kommentar:
Sjuktalen har ökat på grund av Coronapandemin, personal uppmanas att stanna hemma
vid minsta symtom för att minska smittspridning.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Inom äldreomsorg pågår projektet "heltidsresan" med syfte att höja
sysselsättningsgraden för anställda och målet är att bli en heltidsorganisation.
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande
Budget ska vara i balans vid årets utgång.
Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertial rapport och årsbokslut.
Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida
personalrekrytering.
• Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott.
• Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och
innovationer.
• Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov.
• Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen
istället för att köpa kostsamma externa platser.
• Planera och säkerställa att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar
framtidens behov.
• Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt.

Il

Koppling till Agenda 2030:
Indikatorer:
senaste
värde värde
värde och alla
kommuntrend
kommu gruppen
ner
Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av
skatteint äkter och generella statsbidrag. Att uppnås
under mandatperioden
Skattefinansierade investeringa r ska sammanlagt
uppgå t ill högst 2 x (resultat+ avskrivningar) . Att
uoonås under mandatperioden .
Budgetawikelse i %

Senaste Målsättn Måluppmätning ing eller fyllelse
(år)
målvärde

(0,5) %

2020

2%
(2,6%)

(46 )%

2020

50%

2020

0%

-0,2 (-7)%
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande
Kommentar:
Året har utöver Coronapandemin präglats av stor fokus på ekonomi i balans för
verksamheten. Statsbidrag för merkostnader med anledning av Coronapandemin gör
att resultatet närmar sig noll, dock ska detaljerad redovisning göras i mars 2021 varför
det fortfarande råder viss osäkerhet av hur mycket som kommer att beviljas.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Åtgärdsplan för ekonomi i balans beslutad avVN 2020-08-24, med tillhörande beslut
av nytt vägledningsdokument och nya pengnivåer på VN 2020-11-23
Arbete pågår med att sätta detaljbudgeten för 2021 och därmed skapa en bild av
förutsättningarna för ekonomi i balans 2021.
Tillskott på 9,1 mkr i den statliga budgeten för 2021 kommer att användas til l särskilda
satsningar och eventuellt som buffert, arbete pågår mellan förvaltning och presidium
om vad medlen ska användas till.
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Intern kontrollplan återrapportering T3 2020

Grön - inga avvikelser

Återrapporteringsdatum 2021-01-29
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Kommentar
eventuella
avvikelser/
åtgärder
Kontroll utförd att vård- och
omsorgstagare innehar en
avgiftsberäkning är utförd. 20% på
slutrnässigt urvalda ärenden i A-Ö-lista.

ITill följd av Coronapandemin har ett fåtal
enheter inte hunnit med att genomföra
kontrollmomentet fullt ut.
01011apanuen11n nar oegr arrasc

Medarbetarna har
3

Igenomgått
obligatoriska
utbildningar
Kontroll av att

4

Iverkställighet inte sker
utan beslut

Utbetalning av
5 Iersättningar till
förtroendevalda

Redovisa
sammanställning av
årlig uppföljning

EC

2 ggr/år

Sammanställning

JA

JA

Kontroll i
ärendesystem

SAS

2 ggr/år

Stickprov
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JA

X

2 ggr/år

2 stickprov på sökt
ersättning
kontrolleras 2
månader efter att
I JA
den är inskickad till
HR-servicecenter för
utbetalning
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X

Kontroll av att sökt
Nämndersättning
överensstämmer med sekreterare
utbetald ersättning

I

I

X

X

X

I

I

X

möjligheten att genomföra en del
obligatoriska utbildningar enligt plan,
bland annat säkerhetsutbildning och
förflyttningsutbildning. En del
utbildningar har följt planen och
enomförts digitalt.
Utifrån stickprovskontroll i
ärendensystemet har inga avvikelser
identifierats.

Symbolförteckning aktuellt resultat
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Januari - december 2020
Budget Avvilcelse
Utfall

-Resultat
Helår2020
Budget
Prognos Avvikelse jmf prognos

HEMVÅRD
-varav hemvårdspeng
-varav utförare hemvård

-56111
-51968
-4143

-57479
-57479
0

1368
5511
-4143

-57 479
-57 479
0

-56899
-52589
-4310

580
4890
-4310

788
621
167

SÄRSKILT BOENDE
-varav boerxlepeng

-75318
-61741
-6326
-7251

-6592.7
-65 927

-9392.
4186
-6326
-7251

-65 927
-65 927

-11270
3600

1878
586

0
0

-77197
-62327
-6900
-7970

-6900

574

-7970

719

-129131
6258
-15001

-136508
-6468
-15 611

13n
12727
610

-136508
-6468
-15 611

-134218
1862
-14 711

5087
4397
-290

-6584

-2800

-3784

-2800

-6630

-42523

-40441

-2082

-40441

-42741

-39276

-38838

-438

-38 838

-39738

2290
8330
900
-3830
-2300
-900

-32005

-32349

344

-32 349

-32259

90

254

-260561

-259914

-647

-259914

-268314

-8400

7753

- varav köpta korttidsplatser
- varav utförare boende
RAM

- varav centralt
- varav myndighetsenhet
-varav externa placeringar Sol
-varavstöd och omsorg
-varav hälso- och sjukvård
- varav verksamhetsövergripande äldreomsorg
SUMMA VÅRD OOI OMSORG

0

0

~

46

218
462
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Ekonomiskt resultat 2020
• Avvikelse för Vård och omsorg 2020

-0,6 mkr

• Förbättring mot prognos november

+7,8 mkr

- varav återsökning merkostnader tom nov +5,2 mkr
- varav beställaren (försiktighet)

+1,8 mkr

- varav övriga samlade förbättringar

+0,8 mkr
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Utökad uppföljning nyckeltal hemvårdstimmar per månad
Antal hemvårdstimmar per månad
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Utökad uppföljning nyckeltal hemvårdstimmar ackumulerat
Ackumulerat antal hemvårdstimmar
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Utökad uppföljning nyckeltal Trend antal hemvårdstimmar
(Exklusive dubbelbemanning)
Antal hemvårdstimmar - trend
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Utökad uppföljning nyckeltal köpta korttidsplatser per månad
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Utökad uppföljning nyckeltal köpta korttidsplatser ackumulerat
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VN § 16

Dnr VN 000030 /2019 - 700

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
1. Redovisningen för kvartal 4 2020 godkänns.
2. Informationen skickas vidare som en delgivning till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Rapporteringen omfattar de beslut som under 2020-09-01- 2020-12-31
och där tid mellan beslut och verkställighet har överstigit tre månader.
Rapport kvartal 4 innehåller följande ej verkställda beslut som redovisats
till IVO:
Socialtjänstlagen, SoL
Totalt fanns fyra ej verkställda beslut gällande insatsen vård- och
omsorgsboende med inriktning kognitiv svikt.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Totalt O beslut.
Rapportering av förändringar i verkställighet med anledning av pandemin.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2021-02-04.

Föredragande

Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-02-04
Handläggare: Lena Täringskog

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Dnr: VN 000030/2019 - 700

Information av redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, gällande kvartal 4 2020
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

1. Redovisningen för kvartal 4 2020 godkänns.
2. Informationen skickas vidare som en delgivning till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Rapporteringen omfattar de beslut som under 200901 - 201231 och där tid mellan beslut och
verkställighet har överstigit 3 månader.

Rapport kvartal 4 innehåller följande ej verkställda beslut som redovisats till IVO:

Socialtjänstlagen, Sol
Totalt fanns 4 ej verkställda beslut gällande insatsen vård och omsorgs boende med inriktning
kognitiv svikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Totalt O beslut.
Rapportering av förändringar i verkställighet med anledning av pandemin

Lena Täringskog
Avdelningschef

Beslutet ska expedieras till:
Vård och omsorg
Kommunfullmäktige (delgivning)

[riJ BÅSTADS
~ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

VN § 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr VN 000008/2021 - 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut - Uppdatering
av vård- och omsorgsnämndens reglemente
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige godkänner uppdaterat reglemente för Vård- och
omsorgsnämnden i Båstads kommun att börja gälla från och med
2021-04-01.

Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2020, § 188,
om översyn av den politiska organisationen har nämndens reglemente
uppdaterats. Från och med den 1 april 2021 utvidgas nämndens presidium med
en andre vice ordförande. Det är kommunfullmäktige som senast på marsmötet
väljer vem inom nämnden som utses till andre vice ordförande.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2021-02-04, med
tillhörande bilagor.

Föredragande

Nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar ärendet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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VN § 18

Dnr VN 000010/2021 - 700

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts. I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet
med patientsäkerhet har varit under 2020.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från kvalitetsutvecklare Ingrid Pettersson och tf. medicinskt
ansvarig sjuksköterska Victoria Morris 2021-02-09, med tillhörande bilaga.

Föredragande

Vård- och omsorgschef Christin Johansson, kvalitetsutvecklare Ingrid
Pettersson och tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska Victoria Morris
föredrar ärendet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-02-09
Handläggare: Ingrid Pettersson
Dnr: VN 000010/2021-700

1 (1)

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Patientsä kerhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Aktuellt
I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med patientsäkerhet
har varit under 2020.

Vård och omsorg
Ingrid Pettersson, kvalitetsutvecklare

Beslutet ska expedieras till:
Vård och omsorg
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Patientsäkerhetsberättelse 2020

Victoria Morris
Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

IR] BÅSTADS
~ KOMMUN
Vård & omsorg

Patientsäker hets
berättelse
2020

Christin Johansson

Victoria Morris

Verksamhetschef HSL

Tf.Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Sammanfattning
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars
vmje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som uppnåtts.
Aktiviteter under året som påverkat patientsäkerheten:
- Interna egenkontroller inom hygien samt hygienmätningar initierade
av SKR.
- Utbildningsinsatser inom basala hygienrutiner, klädregler, smittskydd.
- Utbildning av Hygienombud, finns nu minst ett hygienombud på vmje
enhet.
- Palliativa gruppen har utbildat medarbetare i studiecirkelform med
gott resultat.
- Apoteksgranskning av Apoteket AB.
- Hygienrond samt hygiendialog i samarbete med Vårdhygien Skåne.
- Interna egenkontroller inom dokumentation samt läkemedel.
- Samverkan med vårdcentraler inom Båstads kommun.
- Samverkan med externa aktörer såsom slutenvården, Smittskydd
Skåne, Länsstyrelsen, MAS/MAR-nätverket med flera
Corona Pandemin
Stor del av året har präglats av Covid19. Mycket arbete har lagts ner på
att implementera, revidera och utarbeta nya rutiner för att kunna möta
Covid19 på ett patientsäkert sätt. Kommunen har följt de rekommenderade riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen hänvisat till och ändrat allt eftersom nya har
tillkommit eller gamla tagits bort. Emellanåt, framför allt initialt, fanns
behov av att fö1tydliga rekommendationerna med lokala rutiner. En stor
fråga har varit skyddsutrustning för medarbetare där vi tidigt införde
visir, utöver Folkhälsomyndighetens dåvarande rekommendationer.
Även obligatoriskt munskydd infördes tidigare än vad myndigheterna
rekommenderade. Stort focus har lagts på utbildning i Basala hygienrutiner för personalen, som extra stöd har en handcheck köpts in och turnerat runt i verksamheterna. Kommunen valde att införa besöksförbud
tidigt på vård- och omsorgsboenden för att undvika att få in smitta via
besök. Plexiglas köptes in för att säha besöken och rutiner för besök
togs fram. Stort arbete har lagt på att implementera rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta. Vid kontaterad smitta har det gjorts smittspårningar samt provtagning av de som blivit exponerad av smitta. Mas
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har haft veckovisa möten med cheferna för att stämma av, sprida nya
rutiner, svara på frågor och följt upp beslut. Ett speciellt Covidteam har
utbildats för att kunna ta hand om våra eventuellt smittade vårdtagare
om det skulle bli en stor smittspridning. Det har varit ett bra utökat
samarbete med Region Skåne och Vårdcentralerna i kommunen. Ett
självskattningsformulär har tagits fram och besvaras dagligen av våra
medarebetare inom vård och omsorgs för att öka patientsäkerheten för
våra äldre.

Övergripande mål och strategier
V aije vård och omsorgstagare ska känna sig trygg och säker i kontakten
med vården. Likaså ska vaije medarbetare kunna utföra sitt arbete under
sådana förutsättningar att en säker vård kan ges.
Strategi:
• Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med uppföljningar av avvikelser
• Arbeta med riskbedömningar i förändringar av verksamheten
• Arbeta strukturerat med synpunkter och klagomål
• Arbeta med de nationella kvalitetsregistema Senior Ale11 (Fall,
munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret
samt BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)

Organisatoriskt ansvar för
patientsäkerhetsarbetet
Vård- och omsorgsnämndens ansvar:
Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhetslagen
(2010:659) upprätthålls. Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa
övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.

Vård- och omsorgschefNerksamhetschefens ansvar:
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för
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hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att
kum1a styra, följa upp och utveckla verksamheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar:
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen ansvar att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården.
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och
andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och
instruktioner för verksamheten samt att medarbetarna inom kommunens
hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de
krav som ställs på verksamheten.
Avdelningschefens ansvar:
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2018 anställt tre avdelningschefer inom olika verksamhetsområden:
1. Stöd och omsorg
2. Hemvård och särskilda boende för äldre
3. Hälso- och sjukvård samt biståndshandläggare

I ansvaret ingår att göra riskanalyser vid stöne organisatoriska förändringar, sätta mål för verksamheten och följa upp dessa.
Avdelningschefen ansvarar även för att personalen har den kännedom
om gällande författningar, riktlinjer och rutiner samt att dessa följs
inom verksamhetsområdet.
Enhetschefens ansvar:
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enhetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller instruerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårdsuppgifter som
kräver det.

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar:
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits
samt vilka åtgärder som genomförts för
ökad patientsäkerhet
Cirka 765 personer får kontinuerligt insatser från vård och omsorg i Båstads kommun. Av dessa har ca 400 hemsjukvård och kontinuerligt insatser av sjuksköterska. Rehabenheten har ca 700 inskrivna som i någon
form får insatser i form av hjälpmedel, träning och/eller övriga rehabiliterande insatser.
Kvalitetsregister - Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar
genomförts för att förebygga undernäring, trycksår och fallolyckor hos
våra vård- och omsorgstagare.
Alla kommunens särskilt boende för äldre är väl framme med riskanalyser och planering vid åtgärdsplaner vid föreliggande risk.
Vårdprevenlion
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Källa: Senior Alert

F örbättringsförslag 2021
• Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjukvård/rehabpersonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning enligt Senior Ale1t.
• Åslidens äldreboende behöver förbättra sin registrering av utförda åtgärder vid risk.
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Kvalitetsregister - Svenska palliativregistret
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till
syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att
på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för
god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett
diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg registrerar i palliativregistret. Under året är 61 personer registrerade i registret. 24 personer avled i hemmet med hemsjukvård, 31 på vård- och omsorgsboende och 6 personer avled på korttidsenheten.
Båstads kommun har goda resultat i jämförelse med riksgenomsnittet.
Under senaste året har 82,8% av alla som avlider fått ett brytpunktssamtal tillsammans med läkare (målvärde 98 %).
Spindeldiagram över kvalitetsindikatorer
Period 2020-02 - /01 1-02

Mä111kli9 lldlVJI0 Idod1Ö(Jo11hlicke1

Dok. brylp1111k111arnul

Ord. irrj lldlk opioid vid
1märtgenornb101t

Utau 11yck1,\r (kalegor i 2-4)

Dok. mrrnlrM1obedom11i11y
1111a levnadmcka11

Srn,u11ka11a111111a levnadweckan

I M.ilvärde I Re111hat

Källa: Palliativregistret 210204
Förbättringsförslag för 2021
• Öka andelen med dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan till 100% (målvärde).
• Öka andelen dokumenterade brytpunktssamtal med läkare till
98% (målvärde).

NVP
NVP (Nationell vårdplan för Palliativ vård) är ett verktyg för att på ett
strukturerat sätt identifiera behov och sätta in specifika åtgärder kring
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palliativ vård. NVP används i hela kommunen när vård och omsorgstagaren kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och implementerat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och omsorgstagaren i livets slut. Det har även medfö1i ett bättre samarbete mellan läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren.
Under året har Palliativa gruppen informerat om NVP till alla tre vårdcentraler i Båstads kommun. Gruppen har inte kunnat informera om
palliativ vård och NVP på omvårdnadspersonalens APT i verksamheterna på grund av Corona Pandemin.

Palliativ vård
Palliativa gruppen har tidigare utbildat undersköterskor samt sjuksköterskor i studiecirkelform med mycket gott resultat men har under 2020
inte kunnat genomföra denna utbildning på grund av Corona Pandemin.
Palliativa gruppen består av sjuksköterskor och distriktssköterskor med
specialistkunskaper inom det Palliativa området. Planer finna att kunna
återuppta utbildningen under hösten 2021 om pandemin lugnar sig.
Kognitiv sjukdom
Under året har demensteamet startat upp sin verksamhet med vård och
omsorgstagare med kognitiv sjukdom. Demensteamet består av demenssamordnare och arbetsterapeut. Handledning av personal, utbildning, anhörigstöd, stöd direkt till vård och omsorgstagaren och samverkan är viktiga hörnstenar i gruppens arbete. Insatserna kan vara både
individanpassade i enskilda ärenden likväl som generella till en arbetsgrupp. Demensteamet har en nära samverkan med sjukhusanknutna
specialistmottagningar samt vårdcentralerna.
Hemstödsteam finns tillgängligt i hela Båstads kommun. Teamet består
av sjuksköterska och undersköterska som arbetar mot vård och omsorgstagare i ordinäii boende med svår BPSD-problematik.
Syftet är att skapa kontinuitet avseende personal och flexibilitet när och
hur insatserna utförs. Det är vård och omsorgstagarens behov och dagsform som styr. Till teamet finns områdesansvarig rehab personal att
tillgå, samt demensteamet för konsultation och stöd.

Förbättringsförslag för 2021 :
• Undersköterska knuten direkt till demensteamet som arbetar mot
andra personalgrupper för att ge handledning i specifika omvårdnadssituattioner.
• Grundläggande utbildninginom kognitiv svikt samt utbildning
för fler BPSD-administratörer för utökad implementering på
Skogslidens särskilda boende vid övergång till demensboende.
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Kvalitetsregister - Svenskt register för beteendemässiga och psyltiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Beteendemässiga och psykiska symtom bedöms utifrån allvarlighetsgrad
och frekvens och bakomliggande orsaker utreds. Personalen beslutar
därefter om lämpliga vårdåtgärder som kan lindra symtomen utifrån en
personcentrerad grund.
Vård och omsorg använder sig av BPSD-registret på i huvudsak de vård
och omsorgstagare vid särskilda boende för äldre med demensimiktning: Skogsliden och Almgården.

Förbättringsförslag för 2021
• Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom allaverksamheter i kommunen där de bor och vistas med demenssjukdom, även i ordinärt boende.

Nutrition
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras på särskilda boenden för äldre skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs.
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den enskilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första måltid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfastan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi,
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar
också möjligheten att tillgodose individens energi- och näringsbehov.
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så
som undernäring och fallskador.
Nattfastemätningar bör utföras 2 gånger/år men under året har tyvärr
ingen mätning utfö1is på grund av Corona Pandemin.
Förbättringsförslag för 2021:
• Att sänka nattfastan mot målet 11 timmar.
• Att det i hälsoplanen/genomförandeplanen ska framgå hur eventuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan.
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Hygien
All nyanställd personal ska ha en grundläggande kunskap kring arbetstagarens ansvar gällande vårdhygien.
Tvätteriverksamheten drivs av Daglig verksamhet (Stöd och omsorgs
verksamhet) och finns på Bjäredalen. Tillgång på arbetskläder och omklädningrum finns nu för all personal inom vård- och omsorg. Utbildning av hygienombud har genomförts två gånger under året och det
finns nu minst ett hygienombud på vaije enhet.
Förbättringsförslag för 2021:
• Hygienronder med hjälp av Vårdhygien Skåne på minst två vårdoch omsorgssärskilt boende för äldre i kommunen.
• Delta i PPM basal hygien från SKL, mätningarna ska göras med
hygienombud som observatörer.
Dokumentation
Patientdatalagen (SFS 2008:355) reglerar en vårdgivares behandling av
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Den 1 januari 2019 böijade Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS
2017:67) gälla angående uppgiftsskyldighet till register över insatser
inom den kommunala hälso- och sjukvården. Föreskriften innebär bland
annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter de lämnat
tidigare till Socialstyrelsen med uppgifter om vårdåtgärder som har utfö1ts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är
vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt KVÅ och
ICF. Förändringen har medfört att kommunens legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal har fått ändra arbetssätt gällande dokumentationsstruktur.
Införandet av ICF som dokumentationsstruktur påböijades under hösten
2018 med en arbetsgrupp som har arbetat intensivt med utbildningar för
all legitimerad personal. Nya Safedoc som är uppbyggt utifrån ICF och
KVÅ har varit igång sedan bö1jan av 2019.
Alla sjuksköterskor har tillgång till Ipad med internetåtkomst för att
kunna dokumentera på plats hos vård och omsorgstagare och även för
att kunna söka nödvändig informtion.
Förbättringsförslag 2021:
• Kontinuerligt följa upp dokumentationen utifrån det nya sättet att
dokumentera enligt ICF/KVÅ genomjournalgranskningar.
• Utöka användningsområdet för sjuksköterskornas iPads, bland
annat bör sjuksköterskorna kunna använda SITHS-k01t vid hembesök för att kunna ta del av information via exempeltvis Pascal,
NPÖ och Mina planer.
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J ournalgranskning
Tvärprofessionella journalgranskningar med fokus på att granska hälsoplaner har inte kunnats utföras under året på grund av Corona Pandemm.

Förbättringsförslag 2021:
• Fortsätta arbetet med tvärprofessionella j ournalgranskningar vår
och höst samt utöka deltagandet så att fler får möjlighet att vara
med.
Fall och fallolyckor
Orsakerna till att vård och omsorgstagare faller kan vara relaterat till
muskelstyrka, balans, gångsvårigheter, syn- och reaktionsfö1måga. Fall
kan förebyggas med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel
och hjälpmedel. Sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal bör alla vara involverade i arbetet
med fallförebyggande åtgärder.

Registrering av fallolyckor
I journalsystemet registreras alla fallavvikelser och dessa avvikelser
hanteras av fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans med övriga i teamet
runt vård och omsorgstagaren. Fallrapporterna ökar något för varje år
enligt statistiken. Att avvikelser och fallrapporter fortsätter att öka kan
förklaras av den demografiska utvecklingen med fler äldre multisjuka
vård och omsorgstagare som kräver fler och mer avancerade insatser.

Fallrapport
Källa: Safedoc

2020

2019

2018

2017

1450 st

1329 st

1228 st

1061 st

Senior Alert används i våra verksamheter för att riskbedöma för fall.
Här registreras vaije fall som en händelse och med åtgärdsprogram.
Delegering
Det fim1s möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter
till reellt kompetent personal. Under året har utbildning inför
läkemedelsdelegering förbättrats genom att all ny personal ska gå på
"Delegeringshuset", en halvdagsutbildning som två av distriktssköterskorna håller i. Detta har medfört att personalen som ska få en delegering först får en kvalitetssäkrad utbildning och därefter i direkt anslutning göra ett kunskapstest som sedan den delegerade sjuksköterska på
området rättar och om tillräckliga kunskaper föreligger, utfärdas delegering. På grund av Corona Pandemin har utbildning skett digitalt under
andra halvan av 2020 och fortsätter så tillsvidare under 2021.
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Munhälsa
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till särskilt
boende för äldre bör sjuksköterskan göra en munbedömning utifrån
riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen är med vid
den årliga munhälsobedömningen, som boende har rätt till, för att få
infmmation om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlighet att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar
ger.
Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om samarbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall vara
känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobedömningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och munvård
samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföretaget
Oral Care AB. På grund av Corona Pandemin har inte Oral care kunnat
genomföra några utbildningar under året.
Rehabilitering
Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i särskilt boende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande överenskommelse). Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter har under året deltagit i bl.a följande kvalitetshöjande insatser:
deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska
nätverket för fallprevention, Senior alert.
utbildning: Rehab har genomfö1i förflyttningsutbildningar samt
lyftutbildningar för personal inom vård och omsorg. Utbildningen har förbättrats och förändras så att den nu är en tvådagarsutbilding med förberedande. Under pandemin har utbildning skett
digitalt.
Under året har representanter från rehab varit delaktiga i projektet att införa nya Safedoc (dokumentationsstruktur med ICF)
På grund av Corona Pandemin har det inte under året varit möjligt att ha något rollatorcafä där medborgare varit välkomna att
komma och kontrollera/serva sin rollator.

Inkontinens
För att säkra upp kvalitet och kunskap kring inkontinenshjälpmedel så
startades 2018 ett förbättringsarbete där man gick igenom hela inkontinensprocessen och säkrade upp nya rutiner och arbetssätt. Målsättningen var att vaije vård- och omsorgstagare med inkontinensproblematik
skulle få ett individuellt utprovat och ordinerat hjälpmedel samt korrekt
stöd och rådgivning. Endast sjuksköterskor med förskrivningsrätt får
förskriva inkontinenshjälpmedel efter en individuell bedömning och
utprovning. Vi ser att förändringen i inkontinensprocessen har inneburit
att vård och omsorgstagaren i högre utsträckning fått utprovat rätt
hjälpmedel vilket ger en ökad livskvaliteten, uppföljning kommer att
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göras under 2021. lnkontinensombud i verksamheten ansvarar för att
processen fungerar i verksamheten. Vinsten förutom kvalitet är också
att vi får en minskad miljöpåverkan och en mer kostnadseffektiv vård.
Mottagnings team
Under första halvan av 2020 har ett tvärprofessionellt team, bestående
av undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, arbetat för att underlätta hemgång från sjukhuset efter ineliggande vård. Mottagningsteamet fick under våren ställa om till att bli ett
Covid team i april 2020, men avvecklades under hösten 2020.
Under andra halvan av 2020 har omvårdnadspersonalen på respektive
område tagit emot de som kommit hem från sjukhusvistelse.Vårdplanering och SIP (Samordnad individuell planering) genomförs i huvudsak i hemmet i anslutning till att vård och omsorgstagaren
skrivits ut från sjukhuset. Detta innebär att vård och omsorgstagaren får
insatser i sitt eget hem och ges möjlighet till en snabbare rehabilitering.
Samordnad Individuell Planering (SIP)
Under året har användningen av SIP ökat inom Hälso- och sjukvården i
samverkan med övriga medverkande. Beslut i samverkan med vårdcentralerna i kommunens område är att alla som flyttar in på särskilt boende ska erbjudas en SIP inom en månad efter inflyttning. Intern halvårsuppföljning görs två gånger om året där bland annat antalet akutella
SIP dokumenteras. I Båstad kommun har antalet SIP ökat något under
året som gått, men det finns fortfarande plats till förbättring inför år
2021 då fler vård och omsorgstagare skulle gynnas av att få en aktuell
SIP.

Mobilt vårdteam
Införandet av mobilt vårdteam har varit svårt och tagit längre tid än beräknat och fortfarande är endast ett fåtal inskrivna. Orsaken till att så få
är inskrivna kan bero på flera faktorer både inom kommunens verksamhet och inom primärvårdsenheterna.
Läkemedelsgenomgångar
Tillsammans med vårdcentralerna i kommunen har tvärprofessionella
läkemedelsgenomgångar inte kunnats genomföras i så stor utsträckning
som hade önskats på grund av Corona Pandemin.
Här finns ett förbättringsbehov inför 2021.
Kompetenshöjande utbildningar för legitimerad personal
Under året har legitimerad personal deltagit i följande utbildningar i
syfte att kompetenshöja:
-Utbildning i dokumentation ICF/KVÅ ges till alla nyanställda sjuksköterskor med hjälp av dokumentationsansvariga sjuksköterskor.
-BPSD administratörsutbildning 2 dagars
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-Föreläsningar inom läkemedelsområdet
-Produktdemonstrationer och föreläsningar inom sårområdet
-Utbildning i hantering och skötsel av påsdialys i hemsjukvård
-Vårdcentralsföreläsning om diabetes, symtomlindring samt om Covid 19.
-Förflyttningsutbildning har i böijan av året skett på Bjäredalen men
senare del av året har utbildningen skett digitalt.
-Hjälpmedelsutbildning via Medelpunkten
-Intygsskrivning för Rehabpersonal
-E-signering
-Utbildning om Covid19 och symtom lindring har genomfö1ts vid två
tillfällen under året av infektionsläkare på Helsingborgs sjukhus.
-MAS har hållit i utbildning för alla hygienombud, finns nu ett hygienombud på vaije arbetsplats.
-Utbildning av smältpump
-HSL-personal har fått information om det nya verksarnhetssystemet
LifeCare som ska implementeras under 2021.
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Uppföljning genom egenkontroll
Egenkontrollen har innefattat:
•

jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvalitetsregistren

•

jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna
jämförelser

•

journalgranskning

•

avvikelsehantering

•

internkontroll av verksamheter

•

oanmälda interna inspektioner i verksamheterna

•

loggkontroll

Samverkan för att förebygga vårdskador
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och omsorg samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan sker på
olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdokument men det sker även samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda dokument.
• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälsooch sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
(2016)
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne
• Överenskommelse om habilitering i Skåne
• Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom
•Lokaltavtal om läkaimedverkan med Förslövs Vårdcentral
•Lokaltavtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Capio Citykliniken, Båstad
• Regelverk för Mina Planer
• Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne
• Medelpunkten gällande hjälpmedel
Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal:
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MAS/MAR i nordvästra Skåne träffas digitalt 1 gång per månad. På
grund av Corona Pandemin har dessa möten utökats till 2 gånger per
månad.

Riskanalys
I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetschefens uppdrag att initiera riskanalyser.
Riskanalyser sker i samband med organisationsförändringar och större
rutinförändringar.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011 :9, 7 kap. 2 § p 5
Avvikelsehantering
Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grunden i patientsäkerhetarbetet. Alla medarbetare har på detta sätt en möjlighet att
bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom vård- och omsorg.

Avvikelsen ska dokumenteras i SafeDoc i samband med avvikelsen.
Enhetschefen gör en intern händelseanalys:
- beskrivning av händelseförloppet
- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utreder om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranleder Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig
leg.personal. Vård- och omsorgsnämnden info1meras om Lex Mariaanmälan. Vård och omsorgstagare eller i förekommande fall närstående
informeras om händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) ska göras. MAS svar från Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnämnden,
berörd personal, vård och omsorgstagare och eventuellt närstående.
Under året har 1st anmälan enligt Lex Maria lämnats in till IVO. Beslutet från IVO blev att vi har gjmi en tillfredställande utredning, och
handläggning samt att de inte har några synpunkter på insatta åtgärder.
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Avvikelser till externa aktörer
När avvikelser från vår verksamhet rör samarbete eller samverkan med
övriga vårdaktörer så skickas dessa externt via MAS. Under året har 13
externa avvikelser skickats. Många avvikelser gäller brister i informationsöverföring och kommunikation men det kan även handla om bristande bemötande av vård och omsorgstagare och personal.
Inkomna avvikelser från externa aktörer
Vi har under året tagit emot 4 avvikelser från andra vårdgivare som
skickat in avvikelser till oss gällande vår verksamhet. Dessa har i huvudsak handlat om brister i informationsöverföring. Avvikelserna är
hanterade och besvarade.
Inkomna synpunkter och klagomål gällande hälso- och sjukvård
Sex inkomna synpunkter och klagomål har inkommit till MAS under
året. Dessa har utretts, åtgärder har efter behov utförts och resultatet har
återkopplats till anmälaren. Flera synpunkter har inkommit angående
Pandemin och skyddsutrustning.
Avvikelser angående läkemedelshantering
Under 2020 har arbetet kring avvikelsehanteringen gällande läkemedelshantering fortlöpt. Trots detta är avvikelser kring läkemedel är f01isatt många och i ökande mängd.

2020
Läkemedelsavvikelse

1067st

2019

2018

2017

1025 st

1127 st

1028 st

Förbättringsförslag för 2021:
• Införa digital signering är planerad under året för att minska
antalet läkemedelsavvikelser. Införandet var planerat att ske
hösten 2020 men fick skjutas upp på grund av Pandemin.
Avvikelser angående övrig HSL
Under denna rubrik finns exempelvis avvikelser som gäller brister i den
medicinska omvårdnaden, bristande information, utebliven träning samt
brister i medicinsktekniska produkter.

Övrig HSLavvikelse

2020

2019

2018

2017

264 st

230 st

269 st

131 st

Förbättringsförslag för 2021:
• Införa digital signering för att öka efterföljsamhet gällande delegerade Hsl insatser.
• Fortsätta att arbeta aktivt med avvikelser på teammöte.
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Patientnämnd
Ett ärende gällande Båstads kommun har hanterats av Patientnämnden i
Skåne under 2020. Ärendet är hanterat och avslutat.

Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och vaije person som hat·
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i
vård och omsorgspärmen. Vaije anställd inom vård omsorg kan ta emot
muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskrivet i rutinen för klagomål och synpunkter.
Förbättringsförslag för 2021:
• Tydliggöra för vård och omsorgstagare och anhöriga hur viktigt
det är att de framför synpunkter och klagomål till oss för att vi
ska kunna förbättra vår verksamhet. Även tydliggöra för verksamheten hur vi arbetar systematiskt med kvalitetsförbättring
genom att hantera synpunkter och klagomål.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamheterna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året.
Under året har externa avvikelser minskat, detta tolkas delvis som ett
resultat av den minskade mängd avvikelser gällande samverkan kring
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård då det inte varit lika många
utskrivningar under året på grund av Corona Pandemin.
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Samverkan med vård och omsorgstagare och
närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Samverkan med vård och omsorgstagare och närstående kring patientsäkerhetsarbetet sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på särskilt boende och även som en del när man gör SIP tillsammans med vård och
omsorgstagare och i vissa fall anhöriga/närstående. Samverkan sker
även vid läkemedelsgenomgångar.

Övergripande mål och strategier för 2021
•
•
•
•
•

Bedriva vård och omsorg på ett säkert sätt och med hög kvalitet.
Öka andelen inskrivna i mobilt vårdteam i samverkan med vårdcentralerna.
Öka antalet SIP
Öka följsamheten till basala hygiemutiner inom alla verksamhetsområden inom Vård och omsorg.
Öka säkerheten med läkemedelshantering i hemmen och på särskilt boende för äldre genom att på sikt införa digitala lås.
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11 av 13

Dnr VN 000143/2020 - 900

Besluts logg
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
Beslutsloggen daterad den 8 februari 2021 godkänns.

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
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Delgivningar
Beslut

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

Beskrivning av ärendet

Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde.
Vid detta möte redovisas följande delgivningar:
· Regerings beslut - Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik,
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Anmälda delegationsbeslut
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Listor över fattade delegationsbeslut som månadsvis redovisas till nämnden.
Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut:
· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-11-01 - 2020-12-31.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande

