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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00 - 17.30. 

Eddie Grankvist (BP), ordförande 
Sonia Larsson (C), vice ordförande 
Carina Ekwurtzel (MP), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (KD), ledamot, närvarande§ 46 A-G 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Susanne Jung (M), ledamot 
Irene Ebbesson (S), ledamot 
Ingegerd Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Christin Ingeman 
Anders Persson (FP), tjänstgörande ersättare för Kerstin Gustafsson§ 38-45, 46 H-

Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Monica Ehnberg, Vård- och omsorgschef 
Helena Kruse (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Marianne Eriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Sonia Larsson, ersättare Susanne Jung 

Sonia Larsson 

ANSLAGSBEVIS 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Paragrafer: 38 - 46 

Sammanträdesdatum: 2015-05-12 

Anslaget är 
uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med den 18/5 2015 till den 12/6 2015 

ret i Båstad 

~ 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 

VN § 38 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande förändringar: 

Nytt informationsärende "Policy" av Tony Ivarsson {M) 

Utskott/presidium KF 

Blad 

2 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 39 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-12 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 
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a). Kommunförbundet Skåne, sammanträdesprotokoll 2015-03-27. Om 
Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015. 
Dnr: VN 000067 /2015-700 

Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-12 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Delegationsbeslut 2015-03-01 - 2015-04-04 för myndighetsenheten 
Dnr: VN 000044/2015-700 

Blad 
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Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 41 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-05-12 5 

dnr. VN 000037 /2015 -700 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen godkänns. 

Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 

VN § 42 dnr. KS 000049 /2015 -700 

Motion angående demenssjuksköterska 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Vård och omsorg ska anställa en 
demenssjuksköterska. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Vård och omsorg har startat planering av demenscentrat. Där kommer att 
finnas en demenssköterska som har ett övergripande ansvar för 
demensomsorgen i Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 
Motion från centerpartiet 

Monica Ehnberg, vård- och omsorgschef. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalls. 

Blad 
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Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-12 

dnr.000050/2015-700 

Motion om djur i vården 

Blad 
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Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Båstads kommun ska utreda 
möjligheterna att använda sig av djur i vård och omsorg. Vård och omsorg 
kommer att gå vidare med vårdhund med start på demenscentrat. Det är viktigt 
att vårdhunden och dess förare är utbildade. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Monica Ehnberg. 

Föredragande Monica Ehnberg, vård- och omsorgschef. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Motionen bifalls. 

2. Hänsyn till kostnad för vårdhund tas med i budget 2016. 

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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VN § 44 dnr.000065/2015-700 

Personlig assistans vid utlandsvistelse 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg fick i uppdrag av Vård och omsorgsnämnden att skriva fram 
hur verkställigheten för resor med personlig assistans ska hanteras i 
kommunen då det idag saknas riktlinjer för detta. Uppdraget utgår ifrån att titta 
på utrymmet i assistansersättningen som ska täcka kostnader för resor och att 
se över gällande arbetsmiljöaspekter. Ärendet gäller när den 
assistansberättigade har valt kommunen som utförare av assistansen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse Lena Ljungquist, avtal om assistansersättning, yttrande från 
SKL 

Föredragande Lena Ljungquist, enhetschef. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Att semesterresor utomlands inte ingår i personlig assistans som utförs av 
Båstad kommun om inte arbetsmiljön kan tryggas av arbetsgivaren enligt 
lagar och regler. 

2. Att kostnader för assistenternas resa hålls inom ramen för 
assistansersättningen. Vid kostnader utanför ram är det beslut av vård och 
omsorgsnämnd. 

KF Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 

VN § 45 dnr. VN 000066/2015 -700 

Ekonomisk redogörelse 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområdet Vård och omsorg har prognosiserat ett underskott på 
minus 10.6 miljoner för 2015 . Underskottet beror på behovet av allt fler 
hemvårstimmar, dels av att fler köp av externa korttidsplatser samt att 
Bjärehemmet har full beläggning vilket det inte är budgeterad för. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Bedömningen är att en besparing av icke lagstadgad verksamhet betyder en 
oacceptabel kvalitetsbesparing för vård- och omsorgstagaren samt 
medarbetarna inom vård och omsorg. 

Tjänsteskrivelse från Monica Ehnberg. 
Interpellationssvar från Eddie Grankvist. 

Elisabet Edner, ekonom. 
Monica Ehnberg, vård och omsorgschef. 

9 

Protokollsanteckning Irene Ebbesson (S) vill att ansvarig för anhörigverksamheten bjuds in till nästa 
möte för att redogöra för vilka besparingar som kan göras i den verksamheten. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KD), Carina 
Ekwurtzel (MP), Ingegerd Nilsson (SD): Bifall till liggande förslag. 

Susanne Jung (M), Tony Ivarsson (M) : Avslag. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet om avslag varvid han finner att 
yrkandet avslagits. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Översända begäran om tilläggsanslag till kommunstyrelsen om 10,6 
miljoner kronor för att täcka underskottet för vård och omsorg. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Utskott/presidium 

VN § 46 

lnformationsärenden 
Informationsärendena i turordning. 

A) Riktlinjer för försäljning av LSS-platser 
Johannes Häll visar processen för hur förvaltningen ska hantera framtida 
beslut om försäljning av platser inom daglig verksamhet. Beslut ska 
hanteras i nämnden. 

B) Stöd och omsorg, utvecklingsarbete 
Johannes Häll informerar om utvecklingsarbetet inom stöd och omsorg. 
Verksamheten är uppdelad i olika grupper med olika ansvarsområden 
(exempelvis HSL och dokumentation). Dessa arbetar fram ett resultat och 
stämmer av med en gemensam referensgrupp. 

C) Ensolution, kostnad per brukare 
Mattias Sundgård informerar i 45 minuter om ekonomin för vård- och 
omsorgstagarna. 

D) Kvartalsrapport IVO 
Monica Ehnberg redovisar kvartalsrapporten. Samtliga beslut är 
verkställda. 

E) Hemvårdstimmar 
Magnus Ohlsson redogör för antalet hemvårdstimmar. Antalet 
hemvårdstimmar blev något lägre i april. Det kan ha att göra med att det 
har varit stor omsättning i boendena. 

F) Boendelista 
Monica Ehnberg redovisar boendelistan. Det är ganska fullt på boendena, 
det finns ingen kö till demensboende och somatikboendet ligger på 10. 

G) Riskbedömning aktivitetshus 
Monica Ehnberg redogör för riskbedömningen av aktivitetshuset (A
huset) . Riskbedömningen är gjord tillsammans med bildning och arbete 
och omfattar samtliga områden förutom de som gäller Teknik & Service. 

Kerstin Gustafsson lämnar mötet 13.52. 

H) Brev till vård och omsorg 
Monica Ehnberg delger nämnden ett brev som kom till vård och omsorg 
vid påsk, och det öppna svar som förvaltningen lämnade. 

I) Policy 
På initiativ av Tony Ivarsson (M) diskuterar nämnden förhållningssätt i 
nämndens arbete. 

J) Arbetsmiljö Jv9 
Monica Ehnberg delar ut information om arbetsmiljö i Jv9s lokaler i 
Grevie. 

d KF Utdrags bestyrkande 
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