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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 1av16 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 10 oktober 2016 kl. 13.00 - 18.00. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) §§ 88-93, Gösta Sandgren (M) §§ 94-101 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) §§ 88-93, Claes Sjögren (BP) §§ 94-101 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
UlfJiewertz (M) 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, 
utredare, Magnus Ohlsson, myndighetschef. 
Adem Qerimaj (S), ej tjänstgörande ersättare 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 88-93 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 88-93 

Olle Larsson. Ersättare: Irene Ebbesson. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 14 oktober 2016 kl. 13.00. 

ANSLAGSBEVIS 

( Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-10-10 

15/10-5/11 

Kommunkontoret i Båstad 

& d 
Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 

VN § 88 Dnr VN 000003/2016 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 89 Dnr VN 000002/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 90 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

VN § 91 Dnr VN 000008/2016 - 905 
Ekonomisk redogörelse 

VN § 92 Dnr VN 000109/2016 - 905 
Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

VN § 93 Dnr VN 000004/2016 - 900 
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

VN § 94 Dnr VN 000007 /2016 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 95 Dnr VN 000115/2016 - 905 
Underlag till nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen avseende Vård och omsorg 

VN § 96 Dnr VN 000069/2015 - 700 

Sida 

2av16 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

VN § 97 Dnr VN 000063/2016 - 700 
Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 §och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

VN § 98 Dnr VN 000114/2016 - 903 
Förslag till sammanträdesdagar 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 99 Dnr VN 000006/2016 - 900 
Delegations beslut 

VN § 100 Dnr VN 000117 /2016 - 905 
Beslutade budgetpåverkade förändringar inför 2017 

VN § 101 DnrVN 000118/2016- 700 
Träffpunkt för äldre i Grevie 

justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000003/2016 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av16 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras tre-fyra arbetsdagar efter 
nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat 
på sammanträdeslistan. Vid nämndens föregåeride sammanträde var Ulf 
Jiewertz (M) justeringsperson. I tur att justera är Olle Larsson (L) med Irene 
Ebbesson (S) som ersättare. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Olle Larsson (L) utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson (S) utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 14 oktober 2016 kl. 13.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000002/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av16 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Beslutade budgetpåverkade förändringar inför 2017, 

Träffpunkt för äldre i Grevie. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 90 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte föreligger följande delgivningar: 

Sida 

5av16 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 6 september 2016. 

Beslut 

Dnr:000077 /2016-700 

b ). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 
14 september 2016. Dnr:000077 /2016-700 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-10-10 

Dnr VN 000008/2016 - 905 

Ekonomisk redogörelse 

Sida 

6av16 

Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 
ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde. Månadsrapporten presenteras 
för nämnden av ansvarig ekonom, Jenny Hägglöf. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Budgetuppföljningen per den 31 augusti 2016 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 7av16 

VN §92 DnrVN 000109/2016- 905 

Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5 som 
innebär att maxtaxan höjs från 1 772 kr per månad till 1 991 kr. Maxtaxan är 
ett högkostnadsskydd som beslutas av Riksdagen och är lika i hela landet. 
Beslutet om maxtaxan tas separat av kommunfullmäktige i Båstads kommun 
under hösten 2016. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

För vård- och omsorgsinsatser i Båstads kommun tas en avgift ut. Avgifterna 
regleras i Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 
fastställs av Regeringen och justeras varje år. Det pågår även ett arbete med att 
ta fram ett vägledningsdokument som avser avgiftshandläggning inom Vård 
och omsorg. Planen är att ärendet kommer att behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl, avgiftshandläggare Ida Gunnarsson och 
ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP) och Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag, med 
följande ändring: Avgiften för trygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om nya taxor och avgifter inom 
Vård och omsorg från och med den 1 januari 2017. 

2. Avgiften för trygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 8av16 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

VN § 93 Dnr VN 000004/2016 - 900 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar: 

a). Ny måltidsordning (Ulla Johansson och Kit Emilsson) 
Dnr: 000120/2016-700 

b ). Förslag till organisationsförändring mellan Vård och omsorg samt Bildning 
och arbete - Överflyttning av Stöd och Omsorg inom verksamhetsområdet 
Vård och omsorg till avdelning Individ och Familj (loF) inom verksam
hetsområde Bildning och arbete (Henrik Andersson). 
Dnr: 000096/2016-901 

c). Verksamhetsstatistik: SOL och HSL 
d). Statistik/redogörelse kring dem som tackat nej till särskilt boende 
e ). Tillbud/arbetsskador /klagomål och synpunktshantering 
f). Angående väckt ärende från förra sammanträdet gällande tillgängligheten 

i kommunen för rörelsehindrade personer. Dnr: 000105/2016-700 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 9av16 

VN § 94 Dnr VN 000007 /2016 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgs nämnden 

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

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Irene Ebbesson (S): Beslutsloggen godkänns med följande tillägg: Ärendet 
angående redovisning av det totala lokalbehovet inom Vård och omsorg ska 
upp för beslut i nämnden senast våren 2017. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 3 oktober 2016 godkänns, med tillägget att 
ärendet angående redovisning av det totala lokalbehovet inom Vård 
och omsorg ska upp för beslut i nämnden senast våren 2017. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

V 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 10av16 

VN §95 Dnr VN 000115/2016 - 905 

Underlag till nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen 
avseende Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 
2016 för budget 2017 och plan 2018-2019, vilket ger en tilldelad ekonomisk 
ram som nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämndsplanen. 

Underlag i ärendet 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016, med tillhörande bilaga. 

Ulf Jiewertz (M), Sonia Larsson (C), Irene Ebbesson (S) och Ingrid 
Edgarsdotter (KD): Bifall till föreslagen plan, med följande tillägg: Fortsätta 
påbörjad utveckling inom måltidsområdet för att skapa matglädje. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan, med 
följande tillägg: Fortsätta påbörjad utveckling inom måltidsområdet för 
att skapa matglädje. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2016-09-30 

Handläggare: Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Dnr: VN 000115/2016-905 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Johan Linden, ekonomichef 
Patrik Johansson, verksamhetsutvecklare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2017 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Underlag till nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen avseende 
Vård och omsorg 

Bakgrund 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition 
återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksam
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan vi avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för 
medborgare och kunder. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016 för budget 2017 och plan 2018-2019 vilket 
ger en tilldelad ekonomisk ram som nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av 
nämndsplanen. 

Aktuellt 
2017 års sammanställda förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen från Vård och omsorg 
har utarbetats för att stötta måluppfyllelsen i kommunens nämndsmål. 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan. 

Båstad enligt ovan 

EmmaPihl 
Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (3) 

Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ 
Prognos D DD 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

2015 är Båstads kommun Sveriges lOO:e bästa äldreomsorgskommun. De områden som Båstad 

ligger i topp på är Smärtskattning sista levnadsveckan 23, Användning av psykofarmiska läkemedel 

75 år och äldre i särskilt boende 25 samt kontakt med personal i ordinärt boende 30. Förbättrings

områden är: Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende 204, Kontakt med personal i 

särskilt boende 184. 

Hemtjänst i sin helhet 71, Särskilt boende i helhet 130 

Kort sagt: 

Båstads kommuns delar rikets strukturella utmaningar kring fler äldre och fler äldre äldre med ett 

ökat vårdbehov. Denna utveckling ger ökande kostnader framgent men har dämpats något i Båstads 

kommun hittills pga. att många äldre är förhållandevis friska. En framgångsfaktor är att hålla 

befolkningen frisk så länge som möjligt. 

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens vilket 

genererar en attraktiv förebild för kommunen samt förbättrar kommunikationen med medborgare, 

( 

kunder och brukare. ( 

Avvikelse till målet - 90 placeringar 

( 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa skolkommun 

Erbjuda praktikplatser och sommarvikariat till studerande. 

Jobbgaranti efter genomgången godkänd vård- och omsorgsutbildning. _ 
-
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2 (3) 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom Vård och omsorg 

Ta fram en strategi och en handlingsplan för en långsiktig planering för det ökande 

antalet äldre när det gäller vård- och omsorgsboende samt andra boendeformer. 

Minska antalet timanställda inom vård och omsorg genom att tex erbjuda önskad 

sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal vilket ger bättre kontinuitet för 

vård- och omsorgstagaren. 

Kompetensutveckling av medarbetare för att möta framtidens krav. 

Skapa meningsfullhet i det dagliga för den enskilde så somt ex Kultur i vården. 

Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och 

innovationer. 

Stödja närstående och ta vara på deras kunskaper. Samarbeta med och skapa 

nätverk med föreningar och frivilliga. 

Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att ytterligare stärka ett rehabiliterande 

och habiliterande arbetssätt. 

Fortsätta påbörjad utveckling inom måltidsområdet för att skapa matglädje. 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 50 bästa näringslivskommun 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med näringsliv, 

företag, universitet och högskolor. 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa miljökommun 

Minska matsvinn genom god hantering av matvaror. 

Förbättra källsortering och avfallssortering. 

Använda miljöbilar och i möjligaste mån undvika onödig körning. 

Använda miljövänliga produkter samt idka sparsamhet med förbrukningsartiklar. 



3 (3) 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom trygghet och hälsa 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 

lokaler i samverkan med föreningar och frivilliga. 

Regelbunden rörelse- och balansträning ska vara en del i det sociala innehållet 

för äldre. 

Trygghetslarmen ska hålla hög säkerhet. 

Välkomna initiativ från frivilligorganisationer. 

( 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: Kulturupplevelser året runt 

( 
Personer med funktionsnedsättning och äldres engagemang och lust till kultur-

upplevelser ska uppmuntras och fortsätta så långt det är möjligt. 

Fortsätta och utveckla arbetet med Kultur i vården. 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 11av16 

VN§96 Onr VN 000069 /2015 - 700 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt den 26 februari 2016 
att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och 
rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning 
att också Regionfullmäktige gör detsamma. Region Skånes Regionfullmäktige 
antog avtalet den 26 april 2016. Avtalet har nu skickats ut till samtliga 
kommuner för ställningstagande. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016, med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

UlfJiewertz (M), Gösta Sandgren (M), Ingrid Edgarsdotter (KO), Irene 
Ebbesson (S), Olle Larsson (L), Sonia Larsson (C) och Ingegerd Nilsson (SO): 
Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande får tillsammans med kommunchefen i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

12av16 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Beskrivning av ärendet Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg, iVO. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Myndighetschef Magnus Ohlsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2016-07-01- 2016-09-30 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN §98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000114/2016 - 903 

Förslag till sammanträdesdagar 2017 för vård- och 
omsorgsnämnden 

( Beskrivning av ärendet Nämnden ska besluta om sina sammanträdesdagar för 2017. 

Underlag i ärendet 

Beslut 

( 

( 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016, med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar för 2017 fastställs 
enligt bilaga. 

Sida 

13av16 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-03 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000114/2016 - 903 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till sammanträdesdagar 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2017. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nämndens sammanträdesdagar för 2017 fastställs enligt bilaga. 

~ 
Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

160929\fel! talet kan inte representeras i angivet forma .\ha 

1 (1) 



Sammanträdeskalender 2017 

Nämnd/Styrelse/Råd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. ~pg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Kommunfullmäktige 25 15 29 19 17 21 --:_ ,,,,~ ,- -.. ~- 20 18 22 20 
(Onsdagar kl. 18.30) .. 

" ..... ' ,.··· .... . · 
Kommunstyrelsens AU 18 -- 1,22 18 23 -- -.,. 10 ~3 - 19 25 21 19 
(Tis- alt. onsdagar kl. 09.00) / 

.,,...,--
~ - )- ( 

I . ,>·--- .' 

Budgetberedning { / / - -. 
\ / , .... --.------·· ) --Kom)llunstyrelsen 11 1 15 5 3 \ -7 -·· 6 4 8 6 

(Onsdagar kl. 10.00) 
. _ __,,. 

I 

·'· ,· I 

! Vård-och (23 " .. I 

i 27 27 24 29 12 -- 28 25 23 27 18 I 
il omsm:gsnämnden 1~ ·- 1--

·~.,.._ - - ~- ~ 

__ .,,4 _;( , 

: (Måndagar kl. 13.00) ...... )) 

I J ·_:,.-· 

Utbildningsnämnden 24 28 28 I 25 30 13 -- 29 26 24 28 --
(Tisdagar kl. 13.00) < .. I '~ ) - ~ -· 

, / ... 
) s r , __ 25 <fo Utbildningsnämndens AU 10,24 ' 28 13 -- 29 26 24 28 12 

.' 

(Tisdagar kl. 08.00) ,/. . 
. -!,~ 

Myndighetsnämnden 
$. ~\~1" 

16 23 '. .:27 18 22 24 21 26 23 14 1.l,;\9'" --
(Torsdagar kl. 13.00) ., 

!~ 

' ' 
Demokratiberedningen I 

,· 

(Tisdagar kl. 18.00) {.~ ( 
Kommunrevisionen l 
(Måndagar kl. 09.00) ;I l 

'· -_. 
Pensionärsrådet --- -- 8 -- 31 -- -- -- 13 -- -- 13 
(Onsdagar kl. 13.00) ( 
Handikapprådet 31 -- 7 -- 2 20 -- -- 5 10 7 5 
(Tisdagar kl. 17.00) 

Tider inom parentes är huvudregel 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 

VN§99 Dnr VN 000006/2016 - 900 

Delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns 
tillgängliga under sammanträdet i särskild pärm. 

Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2016-08-09 - 2016-09-28. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Sida 

14 av 16 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10 15av16 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

VN § 100 Dnr VN 000117 /2016 - 905 

Beslutade budgetpåverkade förändringar inför 2017 

Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Larsson (L), med begäran om 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att visa att följande beslutade förändringar 
ryms i 2017 års budget: 

- Riktlinjer för resursfördelningsmodellen inom Vård och omsorg 
- Införande av mottagningsteam 
- Arbetspåverkan med förlängda restider inom Hemtjänst Syd 
- Socialt innehåll och anhörigstöd 
- Medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal på Malens 

Trygghets boende 
- Nytt avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-10 

Dnr VN 000118/2016 - 700 

Träffpunkt för äldre i Grevie 

Sida 

16av16 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Olle Larsson (L), med begäran om 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att pröva möjligheten att skapa en träffpunkt 
för äldre vid Grevies nya bibliotek, som ersättning för Gläntan på Tvärstigen 
i Grevie. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

( 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

( 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


