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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

Astrakanen, måndagen den 11 april 2016 kl. 13.00 - 16.45. 

Eddie Grankvist (BP), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Carina Ekwurtzel (MP) 
Tony Ivarsson (M) 
Gunnel Sebelius Böcker (BP), tjänstgörande ers. för Marianne E. Mjöberg (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
UlfJiewertz (M) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Margaretha Hammarberg, vård- och 
omsorgschef, Ingrid Pettersson, utredare. 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Sonia Larsson. Ersättare. Ulf Jiewertz. 

Omedelbar justering, kommunkansliet i Båstad. 

~ Paragrafer: §§ 31 - 34 

Eddi Gran1'."i~ 

8&@ ~ 
Sonia Larsson 

ANSLAGSBEVIS 
ProtokoJiet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-04-11 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

12/4-4/5 

Kommunkontoret i Båstad 

~;77!{__ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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f1=i:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-04-11 

dnr: VN 000003/2016-900 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Sonia Larsson (C). 

Till ersättare utses: Ulf Jiewertz (M). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Blad 
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Fredagen den 15/4 kl. 13.00. Paragraferna 33-34 justeras omedelbart. 

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

VN § 32 dnr: VN 000002/2016-900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Utskott/presidium KF 

Blad 
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Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslut 

Utskott/presidium 

VN § 33 dnr: VN 000049/2016-700 

Verksamhetsinriktning, LSS-bostäder 

Det finns i dagsläget fyra personer som har beslut om gruppbostad enligt 
LSS 9:9 som inte har verkställts. För att kunna verkställa dessa beslut föreslås 
att inriktningen på verksamheterna Aromagården i Båstad och Myllefallet i 
Förslöv blir gruppbostäder enligt LSS 9:9 fullt ut. 

Tjänsteskrivelse från enhetschefJohannes Häll, daterad den 23 mars 2016, 
samt tillhörande bilaga. 

Enhetschef Johannes Häll föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Inriktningen på verksamheterna på Aromagården och Myllefallet blir 
gruppbostäder enligt LSS 9:9. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Datum: 2016-03-23 

Handläggare: Johannes Häll 

Dnr: VN'oof>O'/<// 7.tJ/6-ftJO 
Till: Vård och omsorgsni:).mnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Johannes Häll 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
LSS 9:9 

Verksamhetsinriktning LSS bostäder 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Det finns i dagsläget 4 personer som har beslut om gruppbostad enligt LSS 9:9 som inte har 
verkställts. För att kunna verkställa dessa beslut föreslås att inriktningen på verksamheterna 
Aromagården i Båstad och Myllefallet i Förslöv blir gruppbostäder enligt LSS 9:9 fullt ut. 

Bakgrund 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar inte i detalj hur boendet 
för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudfor
mer kan urskiljas: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. 
Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som "bostäder med särskild service" vilket där
emot inte gäller boendeformen "annan särskilt anpassad bostad". För samtliga boendeformer 
gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta 
hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. Dessutom innebär ett boende i "bostad 
med särskild service" enligt LSS att omvårdnad skall ges utifrån individuella behov och önske
mål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. (Se bilaga) 

2003 tog socialnämnden beslut om att arbeta utifrån inriktningsmålet att omvandla boende
formen på Myllefallet från bostad med särskild service/gruppbostad till annan särskilt anpas
sad bostad med möjlighet att ansöka om personlig assistans. 

2005-04-20 beslutade socialnämndens presidium "Att omvandla NN:s lägenhet om 2 rum och 
kök med adress Huggehusvägen, 260 91 Förslöv från bostad med särskild service enligt§ 9:9 
LSS till annan särskilt anpassad bostad enligt§ 9:9 LSS." 

I internbudget 2013 gällande vård och omsorg fanns under resultatmål följande lydelse 
"Kommunens gruppboendeplatser i befintliga boenden ska återinrättas". Utifrån den lydelsen 
lyftes frågan till Välfärdsutskottet som beslutade att Myllefallet bibehålls som ett assistansbo
ende. Vård och omsorg verkar för att gemensamhetsutrymmet delas mellan de 5 lägenheterna. 

Aktuellt 
På Aromagården i Båstad finns det 5 lägenheter varav 4 bebos utav vård och omsorgstagare 
med beslut om gruppbostad, 1 lägenhet bebo.s utav en person med personlig assistans. 

På Myllefallet i Förslöv finns det 5 lägenheter varav 3 bebos utav personer med personlig assi-

;; ~genheter står tomma. 
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Det finns i dagsläget 4 personer som har beslut om gruppbostad enligt LSS 9:9 som inte har 
verkställts. 

Övervägande/framtid 
Nämnden har 3 månader på sig att verkställa beslut om gruppbostad enligt LSS 9:9, efter 3 
månader rapporteras dessa till IVO som ej verkställda beslut och vite kan komma att utgå. De 
överväganden som förvaltningen ser är att antingen ställa om befintliga verksamheter till 
gruppbostad enligt LSS 9:9 eller snabbt planera för en ny gruppbostad och under tiden köpa in 
externa platser. 

Ekonomiska överväganden 
Vid ändrad inriktning av verksamheterna blir merkostnaden mellan 850 000 kr och 2 250 000 
kr på årsbasis. Skillnaden är beroende på ifall de personerna som har personlig assistans och 
bor på Myllefallet och Aromagården väljer att flytta till annan bostad eller ifall någon eller alla 
ansöker om och får beviljat gruppbostad enligt LSS 9:9. 

Alternativet till ändrad inriktning är att starta upp en gruppbostad enligt LSS 9:9. Årskostna- ( 
den för en ny gruppbostad beräknas blir ca 4 100 000 kr baserat på redan existerande grupp-
bostad i kommunen. Till denna kostnad tillkommer köp av plats på 1 050 000 kr per brukare 
och år i väntan på att en ny gruppbostad kan färdigställas. 

Eventuell påverkan på LSS-utjämningssystemet är inte medräknad och kommer enligt dagens 
system har en påverkan först 2018. 

Förslag till beslut 

Att inriktningen på verksamheterna på Aromagården och Myllefallet blir gruppbostäder 
enligt LSS 9:9 

Ort och datum 
Båstad 2016-04-01 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Margaretha Hammarberg 
TfVård och omsorgschef 

( 

( 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

LSS 9:9 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar inte i detalj hur boendet 
för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudfor
mer kan urskiljas: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. 
Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som 11bostäder med särskild service11 vilket där
emot inte gäller boendeformen 11annan särskilt anpassad bostad". För samtliga boendeformer 
gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta 
hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. Dessutom innebär ett boende i 11bostad 
med särskild service11 enligt LSS att omvårdnad skall ges utifrån individuella behov och önske
mål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. De tre huvudformerna uteslu
ter inte andra boendealternativ. I konsekvens med lagens mål och grundläggande principer har 
lagstiftaren lämnat öppet för andra alternativ och för en utveckling av olika boendeformer. 
De grundläggande kraven på en bostad för vuxna enligt LSS utesluter dock vissa boendeformer. 
Insatsen kant.ex. inte ges i form av boende på sjukhem, korttidshem, hem för vård eller boende 
eller på folkhögskola. Målet är att människor med funktionshinder skall kunna leva och bo så 
likt andra människor som möjligt. En bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad kan dock, på grund av den offentligrättsliga regleringen, inte helt och hållet 
jämställas med ett vanligt hyresförhållande 

Gruppbostad 
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I 
gruppbostaden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall 
täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funkt
ionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att 
lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten · 
som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service 
och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att 
de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt an
slutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade 
att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter. De enskilda lägenheter
na skall vara fullvärdiga. Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsens 
mening bör det i regel endast vara tre till fem personer som bor i bostaden. Ytterligare någon 
boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i 
gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. För vissa personer med omfattande funkt
ionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är begränsat. 
Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse för att skapa förutsättningar för en 
betydelsefull gemenskap för de boende 

Servicebostad 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast 
anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta 
samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt 
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Liksom lägenheter i 
gruppbostaden skall även servicebostadens lägenheter vara fullvärdiga. Inom denna mellan
form kan det rymmas flera olika typer av boende. Det som gäller för samtliga är att lägenheter
na skall vara fullvärdiga och att dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den 
egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder skall det också 
finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler 
personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet 
integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. För att boendet i möj-

160404\9\ha 
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ligaste mån skall vara som "en bostad som andras" och inte ha en institutionell prägel bör även 
samlokalisering med andra bostäder med särskild service undvikas. Det är olämpligt att yngre 
personer med funktionshinder erbjuds lägenhet i servicehus för äldre, enbart av det skälet att 
det där finns tillgång till service 

Annan särskilt anpassad bostad 
Med "annan särskilt anpassad bostad för vuxna" avses en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning 
till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt LSS - t.ex. personlig assi
stans samt ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I denna 
boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. "Annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna" är inte att betrakta som en "bostad med särskild service" och 
kommunen kan därför inte anses ha ansvar för hälso- och sjukvården för de personer som bor i denna 
boendeform. 
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VN § 34 dnr: VN 000132/2015-900 

Aweckling av LOV (lagen om valfrihet} i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
avveckling av LOV. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 januari 2016 att 
föreslå kommunfullmäktige att verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads kommun. 
Ärendet återremitterades i fullmäktige den 23 mars 2016, med följande motivering: 

Handlingar i ärendet 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Ärendet återremitteras i avvaktan på att regeringen återkommer till riksdagen, som vill 
ha större valfrihet i välfärden, med konkreta förslag om att utveckla valfriheten inom 
äldreomsorgen, skolan och sjukvården. Ärendet ska kompletteras med utgångspunkt 
från kommande riksdagsbeslut. 

Förvaltningen gör nu bedömningen att det inte framkommit någonting nytt sedan det 
återremitterades i fullmäktige, varvid nämnden bör stå fast vid sitt tidigare beslut 
i ärendet. 

Tjänsteskrivelse från utredare Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 7 april 2016. 

Ulf Jiewertz (M), Tony Ivarsson (M), Carina Ekwurtzel (MP) och Sonia 
Larsson (C): Vård- och omsorgsnämnden avvaktar sitt beslut till dess att 
riksdagens utredning framläggs i maj 2017. 

Irene Ebbesson (S), Gunnel Sebelius Böcker (BP), Ingrid Edgarsdotter (KD) 
och Ingegerd Nils son (SD): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Ulf Jiewertz m.fl. förslag röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 5 JA-röster och 4-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Gunnel Sebelius Böcker (BP), Ingrid Edgarsdotter (KD), Irene Ebbesson (S), 
Ingegerd Nilsson (SD) och Eddie Grankvist (BP). 
NEJ: Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M), Ulf Jiewertz (M) och Carina 
Ekwurtzel (MP). 

Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat att bifalla liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut i ärendet från sammanträdet den 
18 januari 2016, § 7, om att verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads 
kommun. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Mot beslutet reserverar sig Ulf Jiewertz (M), Tony Ivarsson (M), Carina 
Ekwurtzel (MP) och Sonia Larsson (C). 

KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Datum: 2016-04-07 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS 001357 /2015-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Aweckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Ett ärende väcktes på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-14 gällande avveckling av LOV i Båstads 
kommun. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för avveckl
ing av LOV. Se tidigare tjänsteskrivelse 2015-12-03 

Aktuellt 
Ärendet har varit upp i kommunfullmäktige men har återremitterats till vård- och omsorgs
nämnden. Vård och omsorgsnämnden har i dagsläget inget nytt att tillägga från tidigare tjäns
teskrivelse. 

Förslag till beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden vidhåller tidigare beslut från 2016-01-18 §7 om 
att verksamheten enligt LOV (lagen om valfrihet) avvecklas i Båstads kommun. 

Båstad 2016-04-07 

Ingrid Pettersson 
Socialt ansvarig socionom, (SAS) 
Vård och omsorg 

Margareta Hammarberg 
Tf. vård och omsorgschef 
Vård och omsorg 


