
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kallelse till extra sammanträde med Vård- och 
omsorgsnämnden 

Datum: Torsdagen den 6 juli 2017. 

Tid och plats: Kl. 13.00 i Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad. 

Ärendemening Handläggare 

Upprop --

1. Val av justeringsperson --

2. Godkännande av dagordningen --

3. Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö (mål nr 5139-17) Elin 
avseende överklagat beslut angående personlig assistans 
vid utlandsresor - Omedelbar justering! 
Ärendet ska kompletteras innan sammanträdet. 

Båstad den 29 juni 2017 

Eddie Grankvist 
Ordförande 

~b 
Sekreterare 

Besluts- Sidnr. 
instans 

-- --

VN 2 

VN 3 

VN 4-8 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-29 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Ulf Jiewertz justeringsperson. 
I tur att justera är Olle Larsson med Irene Ebbesson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Olle Larsson utses som justeringsperson. 
2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum omedelbart i anslutning till sammanträdet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \ ha 2



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-29 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras I angivet format. \ha 

1 (1) 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

FÖRELÄGGANDE 
2017-06-14 I Mål 5139-17 

Aktbilaga 10 

Avdelning 4 I 

Dok.Id 381289 

Anges vid kontakt med domstolen 

BÅSTADS KOMMUN 
. Våfd. och ~rgsnämnden 

Kommunstyrelsen i Båstads 
kommun 
269 80 Båstad 

./. Kommunstyrelsen i Båstads kommun 
angående stöd och setvice till vissa funktionshindrade 

Ni ska yttra er över innehållet i de handlingar som bifogas. Yttrandet ska vara skriftligt 
och ges in till domstolen. 

Ni har en viss tid på er att yttra er 

Yttrandet ska ha kommit in senast den 13 juli 2017. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet, även om något yttrande inte kommit in. 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post behöver 
inte samtidigt skickas på annat sätt. Kom ihåg att ange målnumret 5139-17. 

Mer information 

Allmän information finns på domstolens webbplats. Kontakta gärna domstolen per 
telefon eller e-post om ni har frågor - se kontaktuppgifter nedan. 

Gabrid~oza 
Telefon 040-35 37 16 

Bifogade aktbilagor: 1-3 och 5 

Sida 1 (1) 

Besöks adress 
Kalendegatan 6 

Postadress 
Box 4522 

Telefon Fax 
040-35 35 00 040-97 24 90 

Öppettider 
måndag-fredag 
08:00-16:00 203 20 Malmö 

Webbplats 
www.forvaltningsrattenimalrno.domstol.se 

E-post 
kansli4.frna@dom.se 
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·öVERKLAGANDE. 

Klagande~   

Förvaltµ,re~    

Motpart: Vård ö Omsotgsnanmden Båstads kommun 

.aAsr:AOs KOMMUN·. 
Vård- ®Il omsorg13nämnifan 

..Wtii '"oc- 1 2 · . /. · MlY.1 , .iJ 5l ? . 

D~ if ~1f ""'.t 
-;, ·. ·•· ,,...... D 

Forvaltningsrä:-tt-e~..,.._ '. i._M_a-lm-0-. 

lnk. 2017 -05~ 1 6 
Mål nr 

Sakkod Aktbil 

Överklagatbeshit: Vård. ö Ornsorgsnämndens beslutderr2017 04 24 ö:aj. a,Vsla.g fiv 
utl&nds:s;~meste;t, Ansökan av :ch två. an.dra.funktionshindrade~. 

Saken: N~lill1d~n tog .ett.gemensamt heslut om tre·per9oners ansökan tnh 
ntfandssemestei.1; 

Yrkånde; Att doJJi$h5leti. upphäver nämndens be~Iut :och beyflj ar qtland.Ssemester for 
 

Grunder:L-$$ :ijt en indtv.iduell lag men kom:rr:rqnen bar inte tagit ett bi;slt,iti det 
individuella ärendet. Man har i stället tagit ett:poUcyl>~slut som ~ik? .gälla alla med 
personlig assi,stans, 
,'utv~ddande av talan; Enligt LSS.ska:d~n en~k:ild~ tHifö:n:;äkras gdda;levnadsvillkorj 
vHket innebär attman skajämföramed ·hur en. p.er:son u.tau fön.kti.on.shinder i 
motsvarande ålder lever . . - ... . . ... ........ . 

:  är 44 :år. Det kan väl anses som non.ualt att få· ål\a.p,å utlandssemester. 
Han Q.~·,gjorttvå sådana resor. :oen,senastevartill·Tjeckten åt 2008'. Den Tesau 
.'tlekostades .av föräldrarna" . · 
Den resa 'som var planerad är till ett handlkappanpassat hotell. Ri:skanalys är gjprd 
o.ch bifogas. Assistans ön1kostnader som. beräknas .av försäkringskassanmedJ ~2% av 
timlönen~ 3'-6 irr/tltrtme bör täcka det mesta av resekostnaden. t det aktuella fallet 
finns särskilda skäl att använda de ordinarie assistenterna eftersom ·hat ett 
my~ket begt{insatspråk och rnan-I;nåste :~~ri~ h.Qpöffi för att :kufintt ko:runiunicera, 

Förvaltningsrätten i Malmö 

lnk. 2017 -05~ 1 6 
Mål nr 1 . O/J9--1J 

. SakkoJJUAktbll J 
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.BÅSTADS 
,:"KOMMUN 

Vård & omsorg 

Datum 

2015-04-01 

·-- -------·-------·-----------

Riskbedömning och 
handlingsplan Förvaftning~~filt~n i Malmö 

lnk. 2017 -os~ 1 6 
Mål nr ))Jq -/ }_ 

· J Sakkod Aktbil z_ 
Uppräf4ld av Arbetsplats 

EC Lena Ljungquist Jessica Johansson Jessica Gunnarssu KL och MAL 

I I I 
I• 

Svårigheter att komma I pool 0Ja ~Nej Hotell med sluttande pool Beställare 2017-02-15 via stege eller trappa avresa 

Trånga hotellrum kan orsaka 0Ja ~Nej Bokar rymligt rum. Beställare 
fall för brukare och ökad risk avresa 2017-02-15 
för skada på pers ass. 

Psykosociala arbetsmiljön, QJa 1:8'.JNej Tydliggöra aflas uppdrag. Lena och 
Diskussioner på APT kring personalgr 
uppdraget som pers ass kontra uppen 
God man, jobbar mot samma 2017-02-15 
mål och behöver finna vägar 
för detta. Afla vill 

- I omsorgstagarens bästa. I 

Trånga utrymmen vid dusch av [g)Ja QNej l 
j Bokar med dusch och inte I 8okareav 

omsorgstagare. r f i;adkar eller duschkabln, inga resa 2017-02-15 

I trösklar och rymliga ytor. 
f 

Fysiskt tungt vid förflyttningar [g)Ja QNej ' Bokar resmål utan Beställare I 
på hotellområdet nivåskillnader och där av resa 

poolområde är 2017-02-15 
handikappanpassat Använder 
rullstol vid förflyttning om 
brukare är trött. 

Toalettbesök för 1:8'.JJa QNej Undvik små toaletter, se till att Personalgr 
omsorgstagaren på offentliga vl har gott om plats vid upp Pågående und 
toaletter förflyttningar. 13 
Halkriskvid poolområde IX]Ja 0Nej j Båda brukare använder I Personalgr Pågående 

1 halksockarvid poolområde. upp 

Bilaga J, ej ostört på natten. 0Ja ~Nej j f Personals eget initiativ att Personalgr I 

I 
sova bredvid brukare, tycker upp 

Under resa . det känns bättre att sova 
bredvid än i annat rum. 

Nattsömn vid ledig natt 0Ja ~Nej I 
Sover i ensamt U~)lmme. Personalgr 

upp Under resa 

Förflyttning till och från bad i IX]Ja 0Nej På hotellet finns rap1p hela Under resa 
havet vägen över sanddyner til I 

Tungt vid in och utcheckning 0Ja IX] Nej Använder bagagevagnar på Jessica och 
på flygplats samt hotell flygplatsen och får väskor Jessica. 

lncheckade på hotellet. Bokar Vid bokning 01 

assistans för att få rullstolen på 
plats vid ankomst: ~ 

Risk med evakuering från 0Ja 1:8'.JNej Bokar rum på markplan 
fFnr 

Beställare ,Yid bokning 
hotellet vid brand. 1/l-1~~):;-:--· 

• 'l:J"' attc-:n 1 Malmö 1 
-

lnk. 2017 -05= 1 6 
Mål nr 

i.§_akkod Aktbil 

-
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.BÅSTADS 
KOMMUN 

Dafom·: 20'.(..7;,.Q4."18 

Ham;fW:g:gc:ir~: L~iw Ljungguist 
Dnr: VN OÖ00%/2Q17;.;:.7oö. 

T..... t k ·· I Jans. es · nve se 

Till:Vård-.othomsörgsnämnc;{~p· 

Kdstnaderför personlig assistans vid utlandsresor 

1(1J 

F0rslagti.lf Qe$}l!f 
· Forvaltnirigen HhJ.1n?r äre11denill nämnden för 11-eslut. 
. Pa:raivafen,justeras omedelbart 

lnk. 2017 -05- 1 6 
Mål nr S-JJ?J-/ f 

J Sakkod Aktbil "';:} 
Sammanfattning äv ärendet 
Vård;- o~.h omsi::wgsni:imnden ska i tt.e arMcfort ta . ..stä1lnJ11gtillh11n:iVLda-s.emester-resor kau 
~e.vifjaq. Resorn<t-gåt :utgnför d,ep .ekonomiska ·raw· som ff:vns:iresp:ektjve ärende~: D.ock ligger 
kostnaden.inom ,C{e~t gräns som Försäl{ring$k11ssah beraknätass1$ti;rpsomkostna,ifer till. 

Bakgrund 
Tre ansö kriirtg;;if 01t1 .resp)fre(f p ersd nl.f g a.ss'ista.ns· har fokcmr:tnit. kostnadenforc\ssistept~ns_· 
resa samtfraktan)ente går-u:tanför ram :~v :assist<;insetsätmiug!i!h .Lsarn tHgaJa:li. Enligt beslut i· 
vård- qch o-msorgsn?nµiden.den. tz maj Zöi$, g 4i4; kömme~' ~re11detnu.~ppfqr )jehandUug i 
nämnden. Beslutet som fattades då lyder: Att serrresterresorutomfands inte /ngåt iper:mnlig 
asdistans sori1 uiförs av Bostads kommun öm inte,arbetsJ'nf!Jö1i kanttyggqs qv a..rlJ<Jf:sgivaren 
e'nlidt lrtgar odh regle1~ Attkostnader;Jö1' ass.ist.enternasfesa k(Jlls.tnoni ramen /är rissist.an~.~ 
. e)iltittningen. Vidlwstnader llfa7if.Ör ram a'r:def besfotav vard~ och omsorgsnä'mnden. 

A.khiellt 
·Tre ansölmingar öt1it.esan:i.e'd petson1igö.s~i$tans harh1komrnltförvår/sorninar 2Qi7. Kost; 
naden för _assistentens resa samtt:rakt~nnente går utanföt ra~rt~:v u.sslstansersårtnJngEln i s11m.t, 
Ji_ga fall, De:P. assistartsberättt:gade betala:i: sin de}avres_a.n-sj?lvoah atrsÖlcan gäller den del,sqm 
fqr assistentens.res;:i. :och t1'fi.ktartient~. 

Lagi>tiftnfogetis syfte inom l,SS är att kunnci. leva.som andra· och därm.edfinns d.et varfatl.oner i 
resandet prnc.is som för allainvånare. IJet finns·a~sist.arr.;;be'[ättig~qe som ådige.ri.rl'l.st µn.df?r 
hela sittJiV meda:il·ändrar~s·er m.ecl nägol:: ~rs m6liartrnm och andra inte: alls. Fö't·de, as5istaJ1S~ 
b:eråttlga.de. ar detta, precis som fö:tand1;a hwåu.äre, :en käUatiJlr~krea.tio1~ och glädje. 

T.idiga;re h<ir resor med pJii:',<>ööliga~Sistans 01;Vilj.?ts; t\ömrrtuner har!:lodringen slcylcl.igh~t:~tt 
ntförå assistans utörrilantls. · · 

AssiStans-ersättningen för ~or 2.017 är 29,fJ~r/tJm:me ocli sl\~·fil\ansier.a löner samt lfö;1ebUcost
:µader; adm1n(st:ratfon och ässjst~~1sqmkosh:iatier: .. Dessä kostnader'\r~i.1.eriU' i de q!ilni å))errilel'J.a 
beroendepåniedellört igrupperi. l Fötsäkrings'kassäri-S assistafisers.attrting finns en dei avsatt 
. fOi' assis:t.aJ1sö1nlf p~tna.4.er. Denna summa sltci ei1llgt Fots~ln-'iJigskassam.n;~l.rnmmen:Ciatlonei: 
ligga på 1"2 %, Vid en beiäkn.ing.mect l % sk11Ue ?..Ua tre ärenden Marn.sig.ii:J:qm .d.et Jföi•säk" 
ringskassan .. avsa.tt fi:k de:tma typ av akfrvit.et, dock al' d'atutat)fötbudg~t i. komrrtm1.eh. 

Beslutet ska expedieras til I: 
Le1~a 1Jungq'1jst 
Enti;na Pihf . 
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.~··~lb·~· ·BA.··· STA.· .. ·.·Ds. ·. {_ . . . .. 

··.. ·KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOkOLL 
Sammanträdes,datmn 

sor snämnden 

Förl/aftningsrätten i Malmö 
2017-04-Ä4 3 av~ 

n . 2017 ~05~ 1 6 
Mål nr 
Sakkod Aktbil 
--:------:.~~--JaJ §.43 DnrVN:OOOQ56/ZMJ-'1.öb 

Underlagliii lfoslutet 

Besltrt. 

Reservatiön 

Kostnader. fOr p:er.~otrlig;aMist::J nsvld utlandsresor 

V~r<l- o·~j:i ö):l1sorgsj1äiiinden ska i tre'.ärendeh ta ställniiig till hu(tivida 
se1ne1):te~:tes01' ka~bevJ.ljas'.,Resornagåi· •utånfär.deh ekonomiska tam 
SQm ftttnS l l'.espd~tive ai.'ende. Dodc Ilgger.k:oStnad~n inom: de,n grans. 
som :J,1qrs;.\ki;ingsJ~a:>SäI), be.t:ii.kn.at µs,if1i1;ällSQrt'lköStnäder till. . 

Tjänsteskrivelse dateractåen :LS a:ptil 2(J1j; 

Enhetschef Lena L}imgquist s~mtv?rd~ och ·Gmsorg!ichefE~inha Pihl 
föted1•a)' .ät@ndet 

$anitnanträdetajöl1merä$i fem tnfouter. 

Ed~ie Gr~nkviSt (:BP): 1. Semesterfesorutomlands ingår föte i personlig 
assrstan:s .so1n utffö:s av Bås~å.9s.Korqin~1~, 2, Förv.aitningen·får i uppdrag 
attta fram en h10dell för ass!~täti$kösthader. 

fr~rre Ebbes.son (SJ: Perso.nlig :as·srstans .Ska. ingå v:fd resoihwm (le nordiska 
H\'ndepqa .S>1.edge, No1:ge pch Danm\lr.k.l~vfigtbifall !:ill pV,nktz ovan. 

Orc(föranden ställer pröposjtibn päytk<mdeii.<1. ov<ili och hnne1':<Jtt'nami1d1m 
bifal{jt E~c).ie QpmkV.ists yilrnnde .. 

1.. Sem.esterr.esor tJtoml&nd;; fJ;lgår in~!) i pereyo)jJig ;rssistmts ·imm utförs av 
Båstads i~Qll1ll1\lll, · ·· 

2. FÖrv<1ltningenJår:i uppdrag att ta fram e111nod,eif för as'sistansköstncfde'!\, 

3. Parägta:feiJ'ji;isteras o));l&dell?<lrt 

Ir6neEbbesson; (S)·teservetar sig1nöf beslutei:tputikt.f ovan,. till förniånföt 
sitt eget fcirsl~g. 

... Justei·andes·'Si~iwurer f! 
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