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JjjJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 23 januari 2017 kl 13.00-17.20. 

Eddie Grankvist (BPJ, Ordförande 
Irene Ebbesson (SJ, l :e vice ordförande 
Sonia Larsson (CJ 
Ingrid Edgarsdotter (KDJ 
Gösta Sandgren (MJ, tjg. ers. för Tony lvarsson (MJ 
Marianne Mjöberg Eriksson (BPJ 
Claes Sjögren (BPJ, tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SDJ 
Olle Larsson (LJ 
Ulfjiewertz (MJ 

Mona Källbäck (MJ, ej tjänstgörande ersättare 
Adem Qerimaj (SJ, ej tjänstgörande ersättare 

Sida 

1 avlO 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas, 
Magnus Ohlsson, myndighetschef. 

Utses att justera: 
justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Gösta Sandgren. Ersättare. Ulf jiewertz. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 27 januari 2017 kl. 13.00. 
/? 

( justerare 

( 
ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-01-23 

Från och med 2017-01-28 till och med 2017-02-19 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 

VN § 4 Dnr VN 000003 /2017 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning 

VN § 5 Dnr VN 000004/2017 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 6 Dnr VN 000129/2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

VN § 7 Dnr VN 000012/2017 - 700 
Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

VN § 8 DnrVN 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 § 9 DnrVN 000005/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 10 
Delgivningar 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

VN § 11 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
Delegations beslut 

Sida 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 3 avlO 

VN§4 DnrVN 000003/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 

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. 

Protokollsanteckningar Olle Larsson (L) lämnar in följande protokollsanteckning i ärendet: Ett resultat 
av vård och omsorgs minus på nio miljoner under 2016 kräver analys och 
eftertanke. Det är anmärkningsvärt att inga förslag eller initiativ tagits under 
årets lopp från det styrande Bjärepartiet eller dess stöd partier. Nu går vi in i 
2017 med i princip samma budget. Krav från kommunstyrelsen på genom
lysning av verksamheten inom vård och omsorg är begärd och ska genomföras. 
Resultatet av denna genomlysning ger i bästa fall mer eller bättre verksamhet 
till samma kostnad. I sämsta fall en minskning av välfärdsambitionerna till 
samma eller högre kostnad. I bägge fallen krävs ekonomiska insatser för att 
förändra. Det är denna brist på insikt och ekonomiska buffert jag efterlyser 

Beslut 

hos en lamslagen politisk ledning. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP) och Claes Sjögren (BP) lämnar in följande 
protokollsanteckning i ärendet: Bjärepartiet har avslutat sitt första egna 
budgetår och måste få en chans att rätta till det som eventuellt har uppstått 
tidigare. En rad åtgärder har genomförts: effektivisering av lokalanvändningen, 
vakansprövning och omorganisation. Genomlysning av organisationen är 
beslutad och genomförs 2017. Vi anser att nämndens politiker ska arbeta 
konstruktivt för medborgarnas bästa. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

I\ 2017 J -01- 2 0 
Dnr.V.Af.. () OOCO z·······---.. -~ -
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RESULTAT VN - VÅRD & OMS@RG 

Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Yerksamhetsövergripande äldreomsorg 

Summa 

Resultatenheter 

Hemvård 

Vård· och omsorgsboende 

Summa 

iRESUL TAT KF - BESTÄLLARE 

Hemvärdspeng 

Boendepeng 

!TOTAL VÅRD & OMSORG 
Tirtaler 

- -~ _._, / 

~~ 

,,-,. 

-

---

UTFALL - PERIODENS 
MANAD UTFALL 
Dec16 Jan - Dec 16 

9 383 460 117133 288 

981 928 10 939 085 

389 465 4 390 828 

3 495 316 38 589 423 

2115 375 29 371 828 

2 106188 25 352 577 

9 088 272 108 643 741 

270 088 5 302 687 

25100 3 186 860 

295188 8 489 547 

11146 01"9 106 532 ·083 

4 032 207 47 487 739 

7113812 59 044 344 

20 529 479 223 665 371 
20 529 475 

4 
223 665361 

10 

BUDGET 
PERIODEN 
Jan - Dec 16 

105 829 837 

10 311 956 

4 087 677 

35 516 274 

29 152 492 

26 561 438 

105 629 837 

104 500 

95 500 

200 000 

108. 7;57 677 

51802880 

56 954 797 

214 587 514 
214587 514 

0 

...-. ..-.. 

PERIODENS 
AWIKELSE 

Jan - Dec 2016 

-11303447 

-627129 

-303 151 

-3 073 148 

-219 333 

1 208 861 

-3 013 900 

-5 198 187 

-3 091 360 

-8 289 547 

2 225 594 

4 315 141 

-2 089 547 

-9 077 853 
-9 077 847 

-6 

-
TOTAL BUDGET 

2016 

105 829 837 

10 311 956 

4 087 677 

35 516 274 

29152 492 

26 561 438 

105 629 837 

104 500 

95 500 

200 000 

108 7,57 67·7 

51 802 880 

56 954 797 

214 587 514 
214587 514 

0 

. -

PROGNOS nov 2016 

-11 400 ooo. 
-200 000 

-200 000 

-3190 000 

-515 000 

1130 000 

-2 975 000 

-5 000 000 

-3 425 000 

-8 425 000 

2 000 000 

4 000 000 

-2 000 000 

-9 400 000 



Kommentarer till resultatet 2016 för Vård och omsorg - Båstads Kommun 

Vård och omsorg exkl. resultatenheter: -3,0 mkr (-3,0 mkr) 

Vård och omsorgs totala underskott omfattar en stor negativ effekt rörande semesterlönekostnader, delvis relaterat till 
det faktum att budgeten är beräknad på 25 dagar semester men personalstyrkan har de facto fler semesterdagar, och 
delvis relaterat till en avsaknad av budget för timansfälldas semesterlöner. Översyn kommer att ske under 2017. 

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg är budgeterad till 4,5 procent och uppmätt för perioden till och med oktober 
6,9 procent Åtgärder för att minska frånvaro har implementerats under december 2016. 

Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom vård och omsorg har mottagits under 2016 och efter utbetalning 
av Aleris del för Åsliden har 4 mkr intäktsförts. Dessa medel har fördelats på verksamheter som ryms under 
resultatenheterna hemvård och vård- och omsorgs boende samt nattpatrullen under verksamhetsövergripenade 
äldreomsorg, i syfte att möta det ökade behovet hos vårdtagarna. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos vårdtagare samtidigt som 2016 års budget innebar en del besparingar, 
vilket har lett till ett underskott om 3,1 mkr. Underskottet innefattar även 2 nya platser på gruppboendet Myllefallet 
från och med juni 2016 samt en extra köpt plats inom psykiatrin. 

Hälso- och sjukvårdens totala underskott om 220 tkr består av underskott i verksamheten för sjuksköterskor 1,2 mkr 
och överskott i verksamheten för rehabilitering 1 mkr. För sjuksköterskornas del är orsakerna främst bemanning av 
vikarier under sommaren, där bemanningsföretag fått kopplas in och befintlig personal tagit extrapass och gått på 
övertid. Rehabs överskott rör delvis svårighet att tillsätta vikader under sommaren samt för vakanta tjänster under 
2016, och delvis kreditedng 2016 frän Medelpunkten för hjälpmedel (170 tkr). 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta upp under 2017, vilket resulterar i en positiv avvikelse om 1,1 mlcr. 

Resultatenheter: -8,3 mkr (-!~,4 mkr) 

Hemvården uppvisar ett underskott om 5,2 mkr för året. Förvaltningen har noterat att större hemvårds grupper når 
balans, vilket kommer att beaktas under 2017. Huvudorsaker till årets underskott är dels lägre timpeng 2016 i 
jämförelse med 2015 som utförarna succesivt har anpassat sig till, och dels en nedgång av hemvårdstimmar där 
schemaläggning i samma takt visat sig innebära svårigheter. I syfte att uppnå samordningsvinster har i stort sett all 
personal inom hemvård och hälso- och sjukvård flyttat till nya lokaler, vilket är en bidragande faktor till underskottet 
2016. Vikariat, som till viss del täcks av kostsam övertid, under storhelger, utbildningstillflillen och vid 
implementering av nytt eplaneringsverktyg har också bidragit till ökade kostnader. 

Vård- och omsorgsboende uppvisar i sin helhet ett underskott om 311 mkr. Vård- och omsorgsboende har haft en 
beläggning på 99 procent och korttidsboende 117 procent. Korttidsvårdens överbeläggning resulterar i en negativ 
effekt om 1, 1 mkr, vilket främst beror på vårdtunga ärenden men även strukturella lokalfaktorer som försvårar effektiv 
bemanning. Huvudorsaken till den ytterligare negativa prognosen om 2 mkr för vårdboendena är ovan nämnda 
negativa effekt av semesterlönekostnader, samt extra vak och vikariat för personalens utbildningstillfällen, som delvis 
täckts med kostsam övertid. 

Beställare: +2,2 mkr (+2 mkr) 

Köp av hemvårdstimrnm; gav en positiv effekt på resultatet i jämförelse med budget om 3,4 mkr, beroende på att 
utfallet av hemvårdstimmar uppgick till 151 000 timmar, i jämförelse med budgeterat antal timmar om 160 000. 
Intäktem.Jl för omvårdnadsavgiftema översteg budget med 800 tkr, villcet inkluderade en höjning av maxtaxan från 
december 2016. 

Köp av boendedygn uppvisade ett underskott otn 2, 1 mkr, beroende på köp av fler korttidsplatser än budgeterat 
(1,4 mkr). 14 platser är budgeterade och under året har det genomsnittligt belagts 16 platser. Den negativa avvikelsen 
beror även på ett större behov av demensplatser än budgeterat, och det har således skett ett skifte från somatikplatser 
till demensplatser (1,1 mkr). Åsliden har inte haft full beläggning under året vilket har bidragit till ett överskott om c;a. 
400 tkr för beställaren. 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Sida 

4av 10 

( Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

( 

Beslut 

( 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 
till särskilt boende 

b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
c). Nybyggnation av vård- och omsorgs boende i Förslöv 
d). Ny MAS: Jenny Bengtsson 
e). Sjukskrivningsstatistik 
f). Mottagningsteamet 
g). Tilläggskontrakt avseende Skogsliden: elstolpar mm (Dnr: 000017 / 2017) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 5av10 

VN § 6 Dnr VN 000129/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017, med tillhörande bilagor. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Olle Larsson (L): Avslag. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KD) och 
Ulf Jiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag till beslut. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) att gälla för Trygghetsboende 
i Båstads kommun. 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghets boende delegeras 
till Vård och omsorg. 

i 
justerandes signaturer \ Utdrags bestyrkande 

v if-
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Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 6av10 

VN § 7 Dnr VN 000012/2017 - 700 

Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vilket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja 
attraktiviteteten är av stort intresse och nya ideer ska tillvaratas. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN §8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Dnr VN 000063 /2016 - 700 

Kvartalsrapport till IVO- Ej verkställda beslut enligt 4 kap 

Sida 

7av10 

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), se bilaga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2017, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Myndighetschef Magnus Ohlsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2016-10-01- 2016-12-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

( 

justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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inspektionen for värd och omsorg 

0 1R1G -17"' Z 8 
BASTAIJS' 'ltOiVlMUN 

Z016 -12- 2 8 
Dnr.V!VP.Qoo I'< / 
~01r. ........ 9 

• · • • · .... . 1. .f:l.:-:: .1o o .. ....... ,..,1111 

Kvartalsrapport -

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

: Förnamn . : Mag nu~ 
Efternamn ·QhlS§.9.!l . 

,Telefon ·+46 0431-77416 

-~:p_o_:;~~re~~-----------L~89_!i_us.o~ls~on@bastag.s~ _____ ____ .... ____________ ____ __ ----·- __ ___ ___ _ 

Val av förvaltning och verksamhetsområden 

; Förvaltning 'Verksamheten för Vård och omsorg Båstad 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avser följande kvartal 

i Val av år och kvartal 

Val av år oclJ kVartal . 
.2016 
1110-31/12 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

! Sol ÄO, äldreomsorg : 0Ja '0Nej 

Sol GF, omsorg om 'personer 0Ja 0Nej 
med funl_<tionsnedsätt.njn_g • 

; lSS OF, omsorg om 0Ja 0Nej 
:personer med 
. funktions nedsättning 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 
datum för avbrott? 

. Sol ÄO, äldreomsorg i LJJa R!Nej 

Sol OF, omsorg om personer tlii." 0Nej 
_med fl,inkti9nsn~dsättning · 
; lSS OF, omsorger om I 0Ja 0Nej 
personer med 
funktions nedsättning 

Personuppgifts lagen 

l~ Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 

(1998:204). PuL. 

Blankettinformation 
Nummer 

Blankettid: 1482935285212 

Inskickat 

Sida1av2 

-· 



1482935285212 

Signering 
Datum 

20 \ b \l,J& 
Namnfört::nde o \ 
~ C!~Xlv '.'- _\_,,,.,,I> 1 

Blankettid: 1482935285212 Sida2 av2 

2016-12-28 15:28:54 

Underskrift 

( 

( 

( 

Datum: 2016-12-28 15:28:54 
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VN§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Dnr VN 000005/2017 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

8av10 

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 daterad den 16 januari 2017, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 16 januari 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 10 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

Sida 

9av10 

( Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

( 

Beslut 

( 

( 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup - Protokollsutdrag från KF 2016-12-14, 
§ 243 -Återremiss. Dnr: 000130/2016 

b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 6 december 2016 
Dnr: 000077 /2016 

c). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 7 december 
2016.Dnr:000077/2016 

d). Protokoll från Medelpunkten den 22 november 2016. 
Dnr: 000026/2016 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 

VN § 11 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 
Myndighetsenheten, 2016-12-02 - 2017-01-12. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10av10 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


