
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-07-06 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret, Astrakanen, torsdagen den 6 juli 2017 kl13:00-14:00 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
In~ne Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ersättare för Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Mona Källbäck (M), ej. tjg. ersättare 
Gösta Sandgren (M) ej tjg. ersättare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Emma Phil, vård- och omsorgschef 
Elin Ax, kommunjurist 
Lena Ljungquist, enhetschef 

Omdelbar justering i anslutning till sammanträdet 
l l 
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Ca arina Elofs ön ./ c 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-07-06 

Från och med 2017-07-07 till och med 2017-07-29 

Catharina Elofsson 

Sida 

l av 5 

§§ 80-82 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-06 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-07-06 

VN § 80 Dnr VN 000001/2017- 900 
Val av justeringsperson 

VN § 81 Dnr VN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 82 Dnr VN 000056/2017- 700 

Sida 

2 avS 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö (mål nr 5139-17) avseende överklagat beslut angående 
personlig assistans vid utlandsresor 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-07-06 3 av 5 

VN § 80 Dn r VN 000001/2017- 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Olle Larsson utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum omedelbart i anslutning till sammanträdet. 

4. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad .. 

justerandes si a turer 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-06 

Dnr VN 000002/2017- 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 5 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad .. 

f ., 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-07-06 

Dnr VN OOOOS6/2017- 700 

Sida 

Sav S 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö (mål nr 5139-17) 
avseende överklagat beslut angående personlig assistans vid 
utlandsresor 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har förelagts att yttra sig över vård- och omsorgsnämndens 
överklagade beslut av den 24 april2017 att semesterresor utomlands inte 
ingår i personlig assistans som utförs av Båstads kommun. Klagande vänder sig 
mot att beslutet gäller flera personer samtidigt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax och vård- och omsorgschef Emma 
Pihl daterad 4 juli 2017. 

Förslag till yttrande till förvaltningsrätten daterad 4 juli 2017. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge yttrande daterat 2017-07-04 till 
förvaltningsrätten 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP), Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Claes Sjögren (BP), 
Ingrid Edgarsdotter (KD), !rene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson 
(M), UlfJiewertz (M), Olle Larsson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge yttrande daterad 4 juli 2017 till 
förvaltningsrätten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-07-04 

Handläggare: Elin Ax, kommunjurist 

Dnr: VN000056/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut om yttrande över överklagat beslut 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge yttrande daterat 2017-07-04 till förvaltningsrätten. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har förelagts att yttra sig över vård- och omsorgsnämndens överklagade be
slut av den 24 april 2017 att semesterresor utomlands inte ingår i personlig assistans som ut
förs av Båstads kommun. Klagande vänder sig mot att beslutet gäller flera personer samtidigt. 
Vård- och omsorgsnämnden bestrider yrkandet och anför att beslutet innebär en riktlinje till 
ledning för förvaltningen vid sin verkställighet. 

Bakgrund 
Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt kommunstyrelsen i Båstads kommun att senast den 13 
juli yttra sig över beslut överklagat av  har överklagat 
vård- och omsorgsnämndens beslut av den 24 april 2017 att semesterresor utomlands inte 
ingår i personlig assistans som utförs av Båstads kommun.  har i sitt ytt
rande motsatt sig riktigheten i att nämnden fattat beslut för tre ärenden gemensamt. 

Enligt§ 6 reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun, har vård- och om
sorgsnämnden processbehörighet för alla de ärenden som ligger inom nämndens verksam
hetsområde. Det innebär att vård- och omsorgsnämnden ska avge yttrande över nämndens 
överklagade beslut. 

Nämndens beslut den 24 april 2017 ersätter av nämnden tidigare fattat beslut om riktlinje, 
daterad 12 maj 2015. Vid detta tillfälle fattade nämnden beslut att assistans utomlands skulle 
verkställas i de fall arbetsmiljön kunde tryggas enligt lagar och regler och då kostnaderna för 
förläggning utomlands kunde täckas inom ramen för assistansersättningen. 

Aktuellt 
Som  anför ska beslut genom myndighetsutövning ske i enskilda beslut och 
inte i klump. I förevarande ärende har dock ingen ansökan om någon insats inkommit till för
valtningen, varför bedömningen bör göras att beslutet nämnden fattade inte innebär myndig
hetsutövning. I stället är det ett nämndbeslut tillledning för förvaltningens verkställighet. 

Att nämnden lyfte frågan till en mer principiell diskussion och valde att fatta beslut om riktlin
jer riktade mot förvaltningen är i det fall beslutet bedöms inte vara myndighetsutövning, där
med inte felaktigt så länge det i övrigt inte är olagligt. Skulle det dock vara en fråga om myn
dighetsutövning, får däremot nämndens ledamöter inte vägra att fatta beslut eller fatta beslut i 

klump. ~ Lfj· 
1)/i)Jl 

·~ 



2 (2) 

I föreslaget yttrande argumenterar nämnden för att beslutet som fattades av nämnden den 24 
april 2017 är en riktlinje riktat mot verkställigheten och inte myndighetsutövning. Som stöd 
för detta anger nämnden att ingen ansökan inkommit, utan endast ett telefonsamtal om att 
brukare önskar få assistans förlagd utomlands. 

Fråga om beslutet utgör myndighetsutövning är således huvudfrågan i processen, eftersom 
denna avgör om laglighets- (enligt kommunallagens regler) eller lämplighetsprövning (enligt 
förvaltningslagens regler) ska göras för överklagandet. Dessa prövningar har vitt skilda pro
cessuella förutsättningar och kan ge vitt skilda resultat. 

I det fall beslutet inte bedöms vara en riktlinje och myndighetsutövning, begär därför nämnden 
att få återkomma för att utveckla sin talan i denna del. 

Elin Ax 
Kommunjurist 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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KOMMUN 

Vård- & omsorgsnämnd 

Datum 

2017-07-04 

Handläggare 
Elin Ax, kommunjurist 

Vårtdnr 
VN000056/2017-700 

Yttrande i mål 5139-17 

Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö 

1 (2) 

Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt Båstads kommun att yttra sig över 
 överklagande av vård- och omsorgsnämndens beslut den 24 april 2017 att semesterre

sor utomlands inte ingår i personlig assistans som utförs av Båstads kommun.  
 menar att kommunen gjort fel som fattat ett gemensamt beslut om tre personers 

ansökan om utlandssemester. 

Vård- och omsorgsnämndens inställning 
Vård- och omsorgsnämnden bestrider  överklagande. 

Beslut om interna riktlinjer för assistansens förläggning utomlands 
Vård- och omsorgsnämnden, nedan kallad nämnden, fattade den 24 april 2017 ett beslut om 
interna riktlinjer tillledning för hur verksamheten inom sin verkställighet ska utföra assistans 
vad gäller frågan om assistansens förläggning utomlands. Det är enligt nämndens mening helt 
i sin ordning att fatta beslut om riktlinjer över den verksamhet den är satt att styra över. Rikt
linjerna är inte bindande för myndighetsutövning i det enskilda fallet, utan är ett sätt för 
nämnden att reglera förvaltningens verkställighet. För beslut som innebär myndighetsutöv
ning, ligger riktlinjerna endast till grund för del av bedömningen. Riktlinjen som fattades den 
24 april ersätter tidigare riktlinje fattat av nämnden den 12 maj 2015. Nämnden menar att 
riktlinjer av detta slag är tillåtna så länge de inte bryter mot lag. 

Nämndens beslut om assistansens förläggning var inte myndighetsutövning 
Nämnden menar att beslut om riktlinje för assistansens förläggning utomlands inte innebär 
myndighetsutövning. Ingen ansökan har inkommit till nämndens förvaltning och inga utökade 
assistanstimmar begärts. Önskemål om att assistans ska medfölja brukare utomlands, har 
skett per telefon. Då ansökan inte föreligger är brukares önskan att få åka utomlands, istället 
en fråga om assistansen under en period ska förläggas utomlands. Detta är enligt nämndens 
mening en fråga inom förvaltningens verkställighet. 

Riktlinjerna bryter inte mot lag 
Den riktlinje som nämnden fattade beslut om den 24 april 2017 innebär att kommunen som 
utförare inte ska verkställa assistans utomlands. Nämnden menar att rättspraxis visar att 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
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kommunen som utförare har möjlighet att förlägga assistans utomlands, men att kommunen 
inte är skyldig att förlägga den utomlands. Nämnden är av den fasta övertygelsen att skulle 
kommunen i motsats till kommunallagens lokaliseringsprincip varit skyldig att verkställa as
sistans utomlands, skulle detta vara reglerat i lag. 

Den enskilde har rätt till inflytande över hur åtgärder inom LSS ska verkställas, men inte be
slutanderätt. I så fall skulle kommunens kostnads- och organisatoriska ansvar vara illusoriskt. 

Bemötande i sak 
Med anledning av vad nämnden ovan anför är antalet personer som berörs av nämndens be
slut inte av någon betydelse. Det enda som kan sägas med säkerhet är att riktlinjer för att inte 
riskera innebära understöd till enskild, bör beröra mer än en person. Därmed menar nämnden 
att  överklagande är bemött i sak 

Nämnden menar också att förvaltningsrätten inte har någon möjlighet att besluta att 
beviljas utlandssemester, då förvaltningsrätten vid laglighetsprövning inte har 

möjlighet att sätta något annat beslut i nämndens ställe. Nämndens riktlinjer innebär ingen 
myndighetsutövning, utan beslutets karaktär bestämmer istället att nämndens beslut ska prö
vas genom laglighetsprövning. Ingen ansökan om utökad assitans finns, utan nämnden har fat
tat beslut om interna riktlinjer riktade mot verksamheten. Nämndens bedömning är som an
förts ovan att dessa riktlinjer inte strider mot lag. 

 har inte visat på att någon av besvärsgrunderna i 10 kap 8 § Kommunal
lag (1991:900), KL, är tillämpliga. Därmed kan hans överklagande enligt nämndens mening 
inte vinna bifall. 

I det fall förvaltningsrätten finner att målets lämplighet ska prövas enligt förvaltningsbesvär 
ber vård- och omsorgsnämnden att få återkomma för att utveckla sin talan i denna del. Denna 
möjlighet kan enligt nämndens förmenande ges nämnden enligt såväl Förvaltningslagen 
(1986:223) som Förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Elin Ax 
Kommunjurist 
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