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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 1 av13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 12 december 2016 kl 13.00-15.15. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

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

Marianne Mjöberg Eriksson. Ersättare: Ingegerd Nilsson. 

§§ 113-123 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-12-12 

17/12-8/1 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 

VN § 113 Dnr VN 000003/2016 - 900 
( Val av justeringsperson 

VN § 114 Dnr VN 000002/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 115 Dnr VN 000008/2016 - 905 
Ekonomisk redogörelse 

VN § 116 Dnr VN 000004/2016 - 900 
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

VN § 117 Dnr VN 000134/2016 - 700 
Intern kontrollplan 2017 

VN § 118 Dnr VN 000127 /2016 - 900 
Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden 

VN § 119 Dnr VN 000099 /2016 - 700 
Svar på motion från Moderaterna - Anhörigverksamhet 

VN § 120 Dnr VN 000103/2016 - 700 

Sida 

2av13 

Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg - Upphävande av nämndens tidigare beslut 

VN § 121 Dnr VN 000007 /2016 - 900 
( Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 122 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

VN § 123 Dnr VN 000006/2016 - 900 
( Delegations beslut 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Dnr VN 000003/2016 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av13 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. Vid nämndens föregående sammanträde var 
Irene Ebbesson justeringsperson. I tur att justera är Marianne Mjöberg 
Eriksson. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Marianne Mjöberg Eriksson utses som justeringsperson . 

. 2 . .. Ingegerd Nilsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 16 december 2016 kl. 14.00 
på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 4av 13 

VN § 114 Dnr VN 000002/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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 ändringar och tillägg: 

Förslag till förändrat ansvarsområde mellan vård- och omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden avseende socialpsykiatri och delar av LSS
verksamheten utgår idag. Dnr: 000096/2016-901. 

Återremitterat ärende angående kriterier för trygghets boende i Båstads 
kommun tas upp som en informationspunkt idag. 

Ny information: Fråga angående hemtjänsten, 

Ny information: Kommande möte med Aleris, 

Ny information: Hyra/uppsägning av lokalerna på Köpmansgatan 75 
i Båstad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Dnr VN 000008/2016 - 905 

Ekonomisk redogörelse 

Sida 

5av13 

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. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 6av13 

VN § 116 Dnr VN 000004/2016 - 900 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen informerar: 

Beslut 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt 
boende 
b). Antal boende inom LSS och psykiatri utanför kommunens egen verksamhet 
c). Enkel ekonomiutbildning 
d). Revidering av vård- och omsorgsprogrammet samt handlingsplanen. Klart 
hösten 2017. Sammansättning av grupp med tjänstemän och förtroendevalda. 
e ). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
t). Nya hälso- och sjukvårdsavtalet - Informationsmöte 
g). Väckt ärende angående träffpunkt i Grevie. Drir: 000118/2016 
h). Väckt ärende angående ekonomiska konsekvenser av fattade beslut, bilaga 
Dnr: 000117 /2016 
i). Återremitterat ärende angående kriterier för trygghets boende i Båstads 
kommun. Dnr: 000129/2016-901 
j). Fråga angående hemtjänsten 
k). Kommande möte med Aleris 
I). Hyra/uppsägning av lokalerna på Köpmansgatan 75 i Båstad. 
Dnr:000143/2015-900 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård & omsorg 
Datum 
2016-12-12 

Handläggare 

Emma Pihl 

Vårtdnr 
VN 000117 /2016-905 

Angående väckt ärende om ekonomiska konsekvenser av fattade beslut 

1 Riktlinjer för resursfördelningsmodellen inom Vård och omsorg 
Beslutet är tillbakataget och samma schabloner som 2016 kommer att användas. 

2 Införande av mottagningsteam 

1 (1) 

Ramen för 2017 har utökats, genom ett skifte mot i budgetprocessen framförda hemvårdstimmar, 

med cirka 2,5 mkr. Stimulansmedel används för full finansiering. 

3 Arbetspåverkan med förlängda restider Hemtjänst syd 
Restiden utökas med ca 30 minuter per dag för medarbetare som är lokaliserade i Torekov. 
Effektiviseringsvinster genom samlokaliseringen förväntas uppväga detta. 

4 Socialt innehåll och anhörigstöd 
Budget 2017 kommer att vara samma som 2016. 

5 Medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal Malens Trygghetsboende 
Vård och omsorgsnämnden har beslutat om 200 tkr årligen i medfinansiering. 

6 Nytt avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
Detta går inte att i dagsläget kostnadsberäkna. För att vara med och påverka utvecklingsarbetet 

krävs att avtalet godkänns. 

Båstads kommun 

Vård & omsorg 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 11 1111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 7 av13 

VN § 117 Dnr VN 000134/2016 - 700 

Intern kontrollplan 2017 

Beskrivning av ärendet I reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att 
respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden ska 
därför varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för det kommande året. Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till en intern 
kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för 2017. 
Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner där 
förvaltningen sett över och gjort en uppdatering av kontrollmoment för 

- Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016, med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgs chef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP): Bifall med följande ändring under punkt 4, Granskning av 
leverantörsfakturor: Återrapportering ska ske under kvartal 1 och kvartal 3. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Intern kontrollplan 2017 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
godkänns, med följande ändring under punkt 4, Granskning av leveran
törsfakturor: Återrapportering ska ske under kvartal 1 och kvartal 3. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2016-12-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000134/2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, återrapportering 2017 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Förslag till intern kontrollplan 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
I reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respektive nämnd och 
styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksam
heter. Vård- och omsorgsnämnden ska därför varje år anta en kontrollplan för verksamheten 
inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och omsorgs
nämndens ansvarsområde för 2017. Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna 
kontrollplaner där förvaltningen sett över och gjort en uppdatering av kontrollmoment för 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Intern kontrollplan 2017 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och 
1 

omsorgsavgifter 

2 Granskning av journaler 

Granskning av 
3 kommunövergripande 

basläkemedelsförråd 

4 Granskning av leverantörsfakturor 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
5 

SAM 

Sammanställning över 
6 rekryteringsläge/ vakanser/ 

sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser/ 
7 synpunkter/ klagomål samt 

vidtagna åtgärder 
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Kontroll mot utfö rd 
insats 

Att journalföring 
följer lagstadgade 
krav 

Förvaring, 
temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförråd 

Att betalda fakturor 
är korrekta 

Redovisa 
sammanställning av 
årlig uppföljning 

Redovisa 
sammanställning av 
uppföljning 

Redovisa 
sammanställning av 
årlig uppföljning 

Intern kontrollplan återrapportering 2017 

Äterrapporteringsdatum 2018-03 

;.> 'G ,fl ~ .... ~ ~ ~ 'G ~~ ~ ~ 1\:l· ~~ ~~ '; 'a ~ .... 0 
~ "' p. p. p. ~ 

Avgifts- 2 ggr/år/ 
Mars/Sep 20% av alla fakturor JA handläggare 
tember . 

2 ggr/år/ 10% av Lss journaler 
Stab Mars/Sep Var 20:e Sol journal JA 

tember Var 20:e Hsl Journal 

Genomgång av 
2 ggr/år/ basläkemedels-förråden, 

Mas Mars/Sep där temeratur och JA 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos 

Stab 1 gg/år respektive 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Stab 1 gg/år Enligt rutin JA 

Stab 2 ggr/år 

Sammanställning av 
inkomna 

Stab 1 gg/år 
avvikelser/ synpunkter /k JA 

lagom ål 

-- ,--... 

Aktuellt 
resultat 

' 

e 
"' ~ 
e!. ,... 

X 

X 

X 

X 

'Symbolförteckning aktuellt resultat 
'Grön - inga avvikelser 

~~öd - a~ke!ser - risk föreligger 

Aterrapportering 

Kommentar e e e 
~ "' "' eventuella .., 

§: avvikelser/ [ 
N w .,. åtgärder 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

Avser föregående kalenderår 

,....--. --.. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 8av13 

VN § 118 Dnr VN 000127 /2016 - 900 

Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads 
kommun granskat om nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamålsenlighet avses 
nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp arbetet med 
ett gott resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Bedömningen är att 
det finns förbättringsområden gällande de granskade nämndernas ärende
beredning vilket i huvudsak grundar sig i bristfälliga beslutsunderlag, avsaknad 
av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för nämndadministration. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016. 

1. Åtgärdsplanen godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny 
instruktion för ärendeberedning som säkerställer ansvarsfördelning så att 
beslutsunderlag blir tillräckliga och tydliga. Rutin för protokoll ses över som 
säkerställer att protokoll innehåller tillräckliga och korrekta uppgifter. 

Irene Ebbesson (S): Bifall med följande ändring under punkt 2: Svaret skickas 
till kommunrevisionen som nämndens eget. 

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Åtgärdsplanen godkänns. 

2. Svaret skickas till kommunrevisionen som nämndens eget. 

justerandes signaturer I I Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Dnr VN 000099 /2016 - 700 

Motion från Moderaterna - Anhörigverksamhet 

Sida 

9av 13 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 10av13 

VN § 120 Dnr VN 000103/2016 - 700 

Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg 
- Upphävande av nämndens tidigare beslut 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har genom sitt beslut den 9 november 2016, § 230, 
uppmanat nämnden att upphäva sitt tidigare beslut om ny resursfördelnings
modell samt förändrade schablonersättningar då ärendet är kostnadsdrivande. 
Med anledning av detta bör nämnden härmed upphäva sitt tidigare beslut 
i ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2016. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 9 november 2016, med 
tillhörande bilaga. 

- - - -- - -
Vård- och omsorgsnämnden upphäver sitt tidigare beslut från den 5 september 
2016, § 82, om ny resursfördelningsmodell samt förändrade schablon
ersättningar. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Olle Larsson (L): Vård- och omsorgsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut 
i ärendet. 

UlfJiewertz (M), Irene Ebbesson (S), Gösta Sandgren (M) och Sonia 
Larsson (C): Bifall med följande tillägg under punkt 2: Förvaltningen får i 
uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg när genomlysningen av verksamheten är utförd. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Ulf Jiewertz m.fl. förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver sitt tidigare beslut från den 
5 september 2016, § 82, om ny resursfördelningsmodell samt förändrade 
schablonersättningar. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till 
resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg när genomlysningen 
av verksamheten är utförd. 

Olle Larsson (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-11-29 

Handläggar~: Emma Pihl 

Dnr: VN 000103/2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut från KS den 9 november 2016, § 230 

Tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad den 18 oktober 2016 

Samråd har skett med: 
Ekonomichefen 

Angående vård- och omsorgsnämndens beslut om ny resurs-

1 (1) 

( fördelningsmodell samt förändrade schablonersättningar 

( 

( 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har genom sitt beslut den .9 november 2016, § 230, uppmanat nämndgn 
att upphäva sitt tidigare beslut om ny resursfördelningsmodell samt förändrade schablon
ersättningar då ärendet är kostnadsdrivande. 

Bakgrund 
Med anledning av ovanstående bör nämnden härmed upphäva sitt tidigare beslut i ärendet. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver sitt tidigare beslut från den 5 september 
2016, § 82, om ny resursfördelningsmodell samt förändrade schablon
ersättningar. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 
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Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om Vad som skall utföras. 
Utföraren ansvarar för Hur utförandet skall ske. 
Som stöd för att reglera volymer och bemanning inom verksamheterna finns schabloner avseende 
beräknad tidsåtgång för olika insatser. Behövs i enskilda ärenden mer tid är det en fråga för 
utföraren att lösa. 
Alla som bor i ordinärt boende och som har fått bistånd genom myndighetsutövning har rätt till 
hemvård.( Hemtjänst). Hemvården tilldelas en budget som bestämts av politiker och tjänstemän. ( 
De hemvårdsenheter som får ta del av denna budget ( hemvårdspeng) kallas resultatenhet och 
enheten som delar ut budgeten kallas beställaren. Beställarens budget består av totalt antal 
budgeterade hemvårdstimmar för omsorg, delegerade hälso och sjukvårdsinsatser samt service. 
Ersättningen ska täcka hemvårdens samtliga kostnader och KF fastlägger ersättningsnivåer och ( 
volym då beslut tas om den årliga budgeten. 
Det som driver kostnaden är behovet av biståndsbedömda insatser och verkställda insatser. Ju 
sjukare befolkning desto fler bistånd och mer hemvård! När den årliga budgeten har tagits av KF. är 
resultatenheternas intäkter fastslagna. Intäkten ska arivänC:Jas för ah driva den aktuella enheten 
under det kommande året och ska motsvaras av en exakt lika stor kostnadsbudget. När det gäller 
utfallet är den faktiska volymen av hemvårdstimmarna av stor vikt eftersom utförarna endast får 
ersättning utifrån det faktiskt antalet beviljade hemvårdsinsatser. Detta faktum ger en skicklig 
enhetschef stora möjligheter att tillsammans med duktiga, motiverade medarbetare skapa ett gott 
arbetsklimat. 
Hur har denna modell hanterats i vår kommun. För resultatenheternas vidkommande har man inte 
följt spelreglerna. Förvaltningen har tagit bort tunga schablonersättningar som matdistribution och 

___ l_C!rmuppdrag. Dessutom har omvärldsbilden förändrats. Vården har blivit mer omfattande och 
dubbelbemanningar har blivit vanligare. Många uppdrag som man inte får betalt med hempengen. 
Konsekvensen blir att hemvårdstimmarna går ner men läckaget kostnader går upp. Dessutom tär ( 
det på vår viktigaste resurs som är personalen, som aldrig får visa positivt resultat. 
TF Vård och Omsorgschef insåg detta. För personalens och vårdtagarnas skull återställde hon 
Resursfördelningsmodellen som den var tänkt att fungera från början. Vi Liberaler tror på ett 
rättvist system där de olika enheterna kan utvecklas. Ett system som gynnar både första linjens ( 
medarbetare i sitt viktiga möte med vårdtagaren. Därför väljer vi att hålla fast vid Vård och 
Omsorgsnämndens beslut om ny resursfördelningsmodell. Vi tror inte den nya modellen är 
kostnadsdrivande över tid, då den ger förutsättningar för motiverad personal att effektivisera 

verksamheten . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Dnr VN 000007 /2016 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

11av13 

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 daterad den 5 december 2016 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 122 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-12 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte föreligger följande delgivningar: 

a). Protokollsutdrag från KF: Beslut om nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Dnr: 000069/2015 
b ). Protokollsutdrag från KF: Beslut om nya taxor och avgifter inom Vård 
och omsorg. Dnr: 000109 /2016 
c). Protokollsutdrag från KF: Beslut om reviderad budget 2017 och plan 
2018-2021.Dnr:000137/2016 

Sida 

12av13 

d). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 8 november 2016. 
Dnr: 000077 /2016 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 

VN § 123 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 2016-11-04- 2016-12-01. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av13 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


