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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

Skogsliden, måndagen den 8 juni 2015 kl.13.00 -17.15. 

Eddie Grankvist (BP), ordförande 
Sonia Larsson (C), vice ordförande 
Carina Ekwurtzel (MP), ledamot, närvarande till och med§ 51 (15.30). 
Ingrid Edgarsdotter (KO), ledamot · 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Mona Källbäck (M), tjänstgörande ersättare för Tony Ivarsson (M) 
Susanne Jung (M), ledamot 
Irene Ebbesson (S), ledamot 
Ingegerd Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Christin Ingeman 
Helena Kruse (BP), tjänstgörande ersättare för Carina Ekwurtzel § 52 A-

Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Monica Ehnberg, Vård- och omsorgschef 
Adem Querimaj (S), ej tjänstgörande ersättare 
Marianne Eriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Ingrid Edgarsdotter, ersättare Carina Ekwurtzel 

ANSLAGS BEVIS 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Paragrafer: 47 - 52 

Sammanträdesdatum: 2015-06-08 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med den 9/6 2015 till den 29/6 2015 
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Beslut 

VN § 47 

Godkännande av dagordningen 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringarna: 

Informationsärende 8 a utgår 
Ny beslutspunkt: Personalbemanning inom vård och omsorg. 
Beslutsärende Månadsuppföljning ekonomi blir informationsärende. 
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Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-08 

VN § 48 

Delgivningar 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

a) Medelpunkten, sammanträdesprotokoll 2015-04-27. 
Dnr: VN 000067 /2015-700 

b) Fontänhuset, verksamhetsberättelse 2014. 
Dnr: VN 000072/2015-700 

Utskott/presidium KF 

Blad 

3 (9) 

Utdrags bestyrkande 
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VN § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-08 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Delegationsbeslut 2015-04-03 - 2015-04-30 för myndighetsenheten 
Dnr: VN 000044/2015-700 
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Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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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. 

Protokollsanteckning Kerstin Gustafsson (M) vill att i utredningen om demenscentrat ska det framgå 
att arbetet med fastigheten och planeringen fortgår. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Beslutsloggen godkänns med justering i enlighet med Kerstin Gustafssons 
(M) synpunkt. 

KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. VN 000075/2015 -700 

Personalbemanning inom vård och omsorg 
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Beskrivning av ärendet Verksamhetområdet vård och omsorg flaggar för en akut kris utifrån bristen på 
sjuksköterskor och utbildade undersköterskor inom hemvården. Bristen 
äventyrar nu patientsäkerheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 

Föredragande Monica Ehnberg, vård- och omsorgschef. 

Protokollsanteckning Irene Ebbesson (S) lämnar in protokollsanteckning enligt bilaga. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningen när det gäller bedömningen att 
vid behov av stora insatser från hemsjukvården kan Båstads kommun inte 
verkställa kvalificerad vård i hemmet utifrån brist på legitimerad personal 
och utbildad hemvårdspersonal vilket äventyrar patientsäkerheten. 

2. Nämnden ställer sig bakom att alla beställningar vid tillfälliga vistelser ska 
nekas från och med 2015-06-09. 

KF Utdrags bestyrkande 



Angående brist på vårdpersonal. 

Vid nästa sammanträde med vård och omsorgsnämnden önskas 
redogörelse för: 

-Antalet vakanta tjänster. 
- Sjukskrivningar. 
- Övertidsuttag. 

~4~ 
Irene Ebbesson 
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Utskott/presidium 

VN § 52 

lnformationsärenden 

A) Ekonomi 
Elisabet Edner redogör för ekonomin som informationsärenden. 

B) Aktiviteter på boende 
Kit Emilsson, Cindy Case Nord och Johannes Häll redogör. På boendena 
har varje avdelningarna dagliga aktiviteter. Exempelvis våffelfika, kortspel 
och allsång. Sång och musik är populärt. 

C) Utlandsvistelse - risk och sårbarhetsanalys 
Lena Ljungquist redovisar hur arbetet har gått. Gör individuella 
bedömningar om assistans. Vid ett fall nu så har det beslutats om att det är 
ok eftersom man har säkerställt arbetsmiljön. 

D) Information om internbudget 
Elisabet Edner redogör för materialet som skickades ut i kallelsen. 
Exempelvis har resultatenheterna 0-budget vilket innebär att de ska gå 
+/- 0. Vårdpengen ska alltså täcka kostnaden för vård- och 
omsorgstagaren (lokalkostnader ingår ej). 

E) Beslutsstöd Rehab 
Karin Sundberg redogör för beslutsstödet. Det finns i hela regionen sedan 
2008 då man från kommunförbundet Skåne började med införandet. Det 
är en tankemodell med syftet att främja ett enhetligt och strukturerat 
arbetssätt och göra likartade bedömningar samt att vård- och 
omsorgstagaren är delaktig. 

F) Hemvårdstimmar 
Magnus Ohlsson redogör för antalet hemtimmar. Minskningen av brukar 
går ner som det gjort sedan i januari. Antalet timmar har inte förändrats 
särskilt mycket. 13324 timmar i maj - det är ingen större förändringar 
jämfört med andra månader med 31 dagar. 

G) Boendelista 
Ingrid Pettersson delar ut senast uppdaterade boendelistan och redogör 
för antalet i och utanför kommun. 

H) Avvikelser 
Maria Persson redogör för materialet i kallelsen. Avvikelserna är en 
sammanställning från 2014. Avvikelser skrivs in i journalsystemet. 
Läkemedelsavvikelserna ökade markant medan fallavvikelser minskat. 

I) Klagomål och synpunkter 2014 
Ingrid Pettersson redogör för statistiken i kallelsen. Det har varit 
synpunkter på aktivitetslokaler såsom Gläntan och Vårliden. 
Anhörigverksamheten fick också gällande lokaler. Enskilda har haft 
synpunkter om genomförandeplaner, bemötande och dylikt. 

KF Utdrags bestyrkande 
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J) Avtackning 

Utskott/presidium 

Ordförande tackar ledamöterna och förvaltningen för ett bra samarbete 
under den för gångna mandatperioden. Ny nämnd väljs av 
kommunfullmäktige 2015-06-17. 

KF Utdrags bestyrkande 


