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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-09 

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-09 

VN § 80 Dnr VN 000097 /2015 - 900 
Val av justerare till vård- och omsorgsnämnden 

VN § 81 Dnr VN 000098/2015 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 82 Dnr VN 000027 /2015 - 100 
Delgivningar Vård- och omsorgsnämnden 2015 

VN § 83 Dnr VN 000031/2015 - 900 
Delegationsbeslut 2015 

VN § 84 Dnr VN 000028/2015 - 100 
Beslutslogg Vård- och omsorgsnämnden 2015 

VN § 85 Dnr VN 000095/2015 - 900 
Informationsärenden: Vård- och omsorgsnämnden. 

VN § 86 Dnr VN 000096/2015 - 900 
Ekonomisk redogörelse: Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 87 Dnr VN 000123/2015 - 903 
Inrättande av äldreombudsman med beskrivning av uppdragets innebörd 

justerandes si naturer 
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Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras 3 arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde klockan 13.00. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Utse Ingrid Edgarsdotter som justeringsperson 

2. Utse UlfJiewertz som ersättare 

3. Justering äger rum 2015-11-12 klockan 10.00 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iTll BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-09 

Dnr VN 000098/2015 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 13 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg: 
Tillsättande av äldreombudsman (ärende), 
frågor om fakturahantering och ansökan om tjänst inom vård och omsorg 
(information). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Delgivningar Vård- och omsorgsnämnden 2015 

Sida 

5av13 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Underlag till beslutet Protokoll från medelpunkten 
Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Delegationsbeslut 2015 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Sida 

6av13 

Underlag till beslutet Delegations beslut från vård- och omsorgsnämndens myndighetsenhet. 
Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten godkänns och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson 
Beslutslogg daterad 2015-11-02 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2015-11-02 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lnformationsärenden: Vård- och omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet Informationspunkter i turordning: 

A) Presentation av Vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg introducerar sig som ny vård- och omsorgschefi 
Båstads kommun. Hon har 30 års erfarenhet av chefsbefattning i privat och 
offentlig vård- och omsorgsverksamhet. Senaste fyra åren har Margaretha 
arbetat som konsult och då varit i en rad olika kommuner. Hon har stor 
erfarenhet av att arbeta efter politiska mål med målsättningen att ekonomin 
ska vara i balans. När hon arbetade i Ulricehamn var budgeten inte i balans när 
hon tillsattes, men när hon slutade hade den varit i balans i 5 av 6 år. 
Margaretha informerar bland annat om att hon har varit delaktig i arbete med 
ädelreformen från start 1992, och sedan i Småland på senare år. Privat bor hon 
i Varberg och kommer pendla till arbetet. 

Ordförande hälsar den nya verksamhetsområdeschefen välkommen till Båstads 
kommun. 

B) Presentation av enhetschef för sjuksköterskorna 
Zenita Böcker introducerar sig som ny chef för sjuksköterskorna. Hon började 
arbeta i kommunen 2015-11-02. Tidigare var det två chefer för 
sjuksköterskorna, Magnus och Karin, men nu kommer det bara att vara Zenita. 
Hon har varit chef i 8 år och bland annat varit verksamhetschef i Perstorp innan 
hon började i Båstad. 

Ordförande hälsar den nya chefen välkommen till Båstad. 

C) Information om rekryteringen av vård och omsorgschef 
Katarina Pelin är sjuk och Ingrid Pettersson förklarar processen. Man har 
arbetat fram en profil tillsammans med vård och omsorgs ledningsgrupp, samt 
gjort en avstämning i kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlaget är lämnat 
till en rekryteringskonsult som kommer att ta fram kandidater. Därefter 
kommer kandidaterna att presenteras och intervjuas av vård- och 
omsorgförvaltningen, samt fackliga företrädare. Förhoppningen är att kunna 
presentera en kandidat den 27 januari som sedan anställs april/maj. 

Ingrid Edgarsdotter efterfrågar profilen. Marianne Malm kommer närvara på 
mötet och svarar då på frågan (se informationspunkt K). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Margaretha Hammarberg förklarar att "Vård- och omsorgschefen informerar" 
är en ny informationspunkt som kommer att vara med vid framtida möten. Vid 
dagens möte informerar hon om: 

- IVO gjort en oanmäld inspektion på Almgården. Myndigheten vill veta hur 
kommunen löser beredskap för chefer på kvällar och helger. Förvaltningen 
kommer arbeta fram en rapport om hur man löser frågan, och den kommer 
informeras om vid nästa nämndsmöte. 

- Kommunen kommer inte gå vidare med att driva skadeståndskrav mot 
Ugglan. Anledningen är att avtalet inte är skrivet så att det går att få ut någon 
större ersättning. Med bakgrund av det har kommunjuristen gjort 
bedömningen att det skulle kosta mer att driva processen än vad man får ut. 
Lärdomen av processen är att arbeta mer med avtalsskrivningar, 
förfrågningsunderlaget och referenstagning. 

- Johannes Häll redogör för personligt ombud, som i dagsläget delas med 
Klippans kommun. Personen har varit sjukskriven under en längre period och 
inte fått någon ersättare. Klippan har inte svarat på kommunens förfrågan att 
göra något åt situationen. Båstads kommun kommer nu att undersöka 
möjligheten att säga upp avtalet och istället teckna med Personligt Ombud 
Skåne. Mer information lämnas vid nästa möte. 

I) Information från Anhörigveckan V.41 
Ramona Larsson berättar om hur det varit att arrangera anhörigveckan. Det har 
involverat mycket jobb och varit väldigt mycket aktiviteter. I framtiden kan det 
vara bra att arbeta mer med marknadsföringen och utöka samspelet med 
företagarna. Det kan även vara klokt att se över antalet aktiviteter - då en del 
hade fullt hus medan andra inte hade några besökare. Total kostnad för veckan 
är ungefär 30000 kronor, med en budget på 100000. 

Ordförande tackar Ramona Larsson och övriga som varit involverade i 
anhörigveckan för ett väl utför arrangeman. 

E) Lägesbeskrivning av lokalerna 
Johannes Häll ger en lägesuppdatering om vård och omsorgs lokaler: 

- Kostnaderna för åtgärder vid trapphusboendet beräknas bli väldigt höga. 
Återkommer med mer information på nästa möte. 

- Förslövs framtida boende planeras. Arbetsgruppen undersöker en mängd 
olika alternativ, bland annat samlokalisering med skola. 

- Ytterligare korttidsplatser är osäkert framöver. Montessoris lokaler kan 
behövas, men ej säkert att det finns medel för att klara av driften. Det är viktigt 
att hålla sig inom budgetramarna. Hyresavtalets uppsägningstid, med 
Montessori, möjliggör ej heller en snabb omflyttning, då det som tidigast kan bli 
aktuellt 2017. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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- Övertagandet av trafikverkets lokaler i Förslöv ska vara klart i december. 
Planering pågår för hur lokalerna kan användas. 
- Avtalen som gäller hyra av externa lokaler kommer att hanteras innan 
moduler hyrs in till Skogsliden. 

F) Information om organisationsförändring Norr och Söder 
Ingrid Pettersson redogör för det pågående arbetet. Det handlar i stort om att 
bli mer effektiva - inte om att springa fortare, men åt rätt håll. Genom att 
samlokalisera mindre enheter blir det enklare att klara personalförsörjningen, 
utföra delegationen och samordna chefer. Målet är att få en ekonomi i balans 
och det kan vi genom att enheterna arbetar tillsammans. 

G) Personalinformation 
Marianne Malm och Anna Höckert redogör för personalinformationen som 
bland annat efterfrågats av ledamöterna i nämnden. 

Korttidsjukfrånvaron: HR-avdelningen driver ett projekt om 
korttidsfrånvaron. Projektet handlar om att arbeta förebyggande så att man 
kan undvika långtidssjukskrivningar. I det arbetet ingår bland annat en 
livsstilskurs för deltagarna. Denna tar inte bara fasta på jobbet utan även på det 
privata, vilket i många fall påverkar hur man mår. 

Mertid och övertid: Vård och omsorg har ungefär 7000 mertidstimmar och 
1900 övertidstimmar (motsvarande en heltidstjänst) från förste januari till 
dags datum. Detta är en väldigt låg siffra jämfört med andra kommuner 
förklarar Margaretha Hammarberg. 

ARUBA: HR driver projektet om att Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla 
personal. I de olika stegen finns åtgärder som ska göras - bland annat rätt till 
heltid. Projektet genomförs eftersom det behövs personal inom vård och 
omsorg till följd av bland annat pensionsavgångar och en åldrande befolkning. 

Fråga från Marianne Mjöberg: Hur många arbetar inom vård och omsorg? 
Margaretha inventerar och återkommer vid nästa möte. 

Fråga från Tony lvarsson: Vart man vänder sig ifall man söker arbete inom 
vård och omsorg? Ansökan skickas till Båstads kommuns officiella adress. 
Ansökan registreras då hos HR-avdelningen. 

K) Kravprofil vård- och omsorgschef 
Marianne Malm förklarar vad som ingår i kravprofilen för den nya vård- och 
omsorgschefen. I den återfinns bland annat att man ska ha 7 års erfarenhet av 
att arbeta i en kommun, att man ska ha varit verksamhetschef, vara 
utvecklingsinriktad, ha ett delegerande arbetssätt, vara kommunikativ och 
tydlig, samt att inte vara konflikträdd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Beslut 

H) Verksamhetsstatistik 
Ingrid Pettersson delar ut senaste statistiken gällande boendeplatser. 
Förvaltningen köper inga platser, vilket ledamöterna anser vara glädjande 
nyheter. 

I) Tackat nej till boende 
Ingrid Pettersson redogör för ärendet. Totalt är det 8 som har tackat nej till 
boende - en person har gjort det 2 gånger. 4-5 har tackat nej till Åsliden. Det är 
överlag många som tackat nej, vilket väcker frågor hos förvaltningen om 
personerna har behovet enligt lagstiftningen. 

Irene Ebbesson önskar statistik/uppgifter om varför de har sagt nej. 

J) Frågor om fakturahantering 
Tony Ivarsson väcker fråga om varför personer han känner får sina fakturor 
retroaktivt. Det hände 2014 och nu även 2015. Magnus Ohlsson förklarar att 
man upptäckt brister i avgiftshanteringen och har sedan dess (1-2 år) arbetat 
för att få ordning på allt. Han förklarar att man bör vara i fas nu, och ifall det 
dyker upp enskilda ärenden igen så önskar han att man hänvisar till 
förvaltningen så att det går att lösa eventuella problem/frågeställningar. 

Margaretha Hammarberg informerar om att Magnus Olsson kommer 
undersöka vad det handlar om, och att förvaltningen kommer se över rutinerna 
för avgiftshanteringen om det behövs. 

Ordförande förtydligar att om enskilda ärenden lyfts med politiker så vill han 
att man vidarebefordrar till förvaltningen. Brev ska även lämnas in för 
registrering på kansliet. 

Rapportering av antalet personer som erbjudits plats men tackat nej 
Boendelista 2015-11-02 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Lägga informationspunkterna till handlingarna. 

usterandes si nahirer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 
ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde. Vid sammanträdet framhölls 
att det prognostiserade underskottet är 12, 9 miljoner enligt 
septemberprognosen (14,3 miljoner i augusti). En anledning till detta är att 
pengarna från faktureringen av sommarutgifterna har kommit in. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson 
Prognos för september 2015 av Jenny Hägglöf 

Föredragande Jenny Hägglöf 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för september. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Inrättande av äldreombudsman med beskrivning av uppdragets 
innebörd 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges ordförande väcker, genom ordförande, ärende om 
äldreombudsman. Det finns medel avsatta i budget 2016 för 
förtroendeuppdraget. I skrivelsen framgår vad äldreombudsmannen ska utföra 
för uppgifter och hur denne ska rapportera. 

Underlag till beslutet Skrivelse om äldreombudsman 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett underlag om vilka kanaler, för 
synpunkter och missförhållande, det finns för vård- och omsorgstagarna och 
anhöriga idag. 

2. Ärendet presenteras för nämnden i januari 2016. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


