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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 24 april 2017 kl 13.00-18.15. 

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

Sida 

1av3 

Övriga 
närvarande: 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 
Mona Källbäck (M), Gösta Sandgren (M), Claes Sjögren (BP) och Adem Qerimaj (S): 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Ej tjänstgörande ersättare. 

Irene Ebbesson. Ersättare: Sonia Larsson. 

.die Gr nkvist 

~eA~&<!-N ~ /-{_ 
Irene Ebbesson 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-04-24 

Från och med 2017-04-25 till och med 2017-05-17 

Henrik Andersson 



( 

( 

( 

( 

l1lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 

VN § 43 Dnr VN 000056/2017 - 700 
Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor (Omedelbar justering) 

justerandes si naturer 

Sida 

2 av 3 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-24 3 av 3 

VN§43 Dnr VN 000056/2017 - 700 

Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden ska i tre ärenden ta ställning till huruvida 
semesterresor kan beviljas. Resorna går utanför den ekonomiska ram 
som finns i respektive ärende. Dock ligger kostnaden inom den gräns 
som Försäkringskassan beräknat assistansomkostnader till. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Enhetschef Lena Ljungquist samt vård- och omsorgschef Emma Pihl 
föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Eddie Grankvist (BP): 1. Semesterresor utomlands ingår inte i personlig 
assistans som utförs av Båstads kommun. 2. Förvaltningen får i uppdrag 
att ta fram en modell för assistanskostnader. 

Irene Ebbesson (S): Personlig assistans ska ingå vid resor inom de nordiska 
länderna Sverige, Norge och Danmark. I övrigt bifall till punkt 2 ovan. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Eddie Grankvists yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Semesterresor utomlands ingår inte i personlig assistans som utförs av 
Båstads kommun. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för assistanskostnader. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Irene Ebbesson (S) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 ovan, till förmån för 
sitt eget förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Lena Ljungquist 

Dnr: VN 000056/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kostnader för personlig assistans vid utlandsresor 

Förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet till nämnden för beslut. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden ska i tre ärenden ta ställning till huruvida semesterresor kan 
beviljas. Resorna går utanför den ekonomiska ram som finns i respektive ärende. Dock ligger 
kostnaden inom den gräns som Försäkringskassan beräknat assistansomkostnader till. 

Bakgrund 
Tre ansökningar om resa med personlig assistans har inkommit. Kostnaden för assistentens 
resa samt traktamente går utanför ram av assistansersättningen i samtliga fall. Enligt beslut i 
vård- och omsorgsnämnden den 12 maj 2015, § 44, kommer ärendet nu upp för behandling i 
nämnden. Beslutet som fattades då lyder: Att semesterresor utomlands inte ingår i personlig 
assistans som utförs av Båstads kommun om inte arbetsmiljön kan tryggas av arbetsgivaren 
enligt lagar och regler. Att kostnader för assistenternas resa hålls inom ramen för assistans
ersättningen. Vid kostnader utanför ram är det beslut av vård- och omsorgsnämnden. 

Aktuellt 
Tre ansökningar om resa med personlig assistans har inkommit för vår /sommar 2017. Kost
naden för assistentens resa samt traktamente går utanför ram av assistansersättningen i samt
liga fall. Den assistansberättigade betalar sin del av resan själv och ansökan gäller den del som 
rör assistentens resa och traktamente. 

Lagstiftningens syfte inom LSS är att kunna leva som andra och därmed finns det variationer i 
resandet precis som för alla invånare. Det finns assistansberättigade som årligen rest under 
hela sitt liv medan andra reser med något års mellanrum och andra inte alls. För de assistans
berättigade är detta, precis som för andra invånare, en källa till rekreation och glädje. 

Tidigare har resor med personlig assistans beviljats. Kommuner har dock ingen skyldighet att 
utföra assistans utomlands. 

Assistansersättningen för år 2017 är 291 kr /timme och ska finansiera löner samt lönebikost
nader, administration och assistansomkostnader. Dessa kostnader varierar i de olika ärendena 
beroende på medellön i gruppen. I Försäkringskassans assistansersättning finns en del avsatt 
för assistansomkostnader. Denna summa ska enligt Försäkringskassans rekommendationer 
ligga på 1-2 %. Vid en beräkning med 1 % skulle alla tre ärenden klara sig inom det Försäk
ringskassan avsatt för denna typ av aktivitet, dock är det utanför budget i kommunen. 

Beslutet ska expedieras till: 
Lena Ljungquist 
Emma Pihl 


