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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
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Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 18 december 2017 kl. 13.00-15.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

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

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 

Irene Ebbesson. Ersättare: Marianne Mjöberg Eriksson. 

§§ 131-140 

Irene Ebbesson 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-12-18 

Från och med 2017-12-23 till och med 2018-01-14 

Henrik Andersson 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 
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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 
Olle Larsson justeringsperson. I tur att justera är Irene Ebbesson med Marianne 
Mjöberg Eriksson som ersättare. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Marianne Mjöberg Eriksson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 22 december kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 

VN § 132 Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Informationen från MAS/SAS utgår, 

Ärendet om fastigheten Plommonet i Båstad utgår, 

Information: LSS - senaste nytt, 

Sida 
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Information: Pengar till skånska kommuner från Europeiska Socialfonden 
(ESF) angående beviljat projekt - DigiLitt.kom, 

Information: Färdtjänst - senaste nytt, 

Information: Samlingslokalen "Vången" på Malens Trygghets boende. 

I justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 

VN § 133 Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv: Lägesrapport 
Byggkonsult Anders Hjert föredrar ärendet 

b). Styrkort för bättre omsorg i Båstad 

c). Resultat av inspektion från Arbetsmiljöverket 
Dnr: VN 000127 /2017-700 

d). Fontänhuset 

e ). LSS - senaste nytt 

f). Pengar till skånska kommuner från Europeiska Socialfonden (ESF) 
angående beviljat projekt - DigiLitt.kom. Dnr: VN 000152/2017-700 

g). Färdtjänst - senaste nytt 

h). Samlingslokalen "Vången" på Malens Trygghetsboende 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 

VN § 134 Dnr VN 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. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2017. 

Föredragande Ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 
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/ ]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 7av12 

VN § 135 Dnr VN 000138/2015 - 200 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 
att göra en utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de 
kommande fem åren vad det gäller vård- och omsorgsboende, för personal 
och andra aktiviteter. Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det 
totala lokalbehovet från 2018-2025 i en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 
2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M), Olle Larsson (L) 
och Ingrid Edgarsdotter (KO): Bifall med följande tillägg: Lokalförsörjnings
planen ska följas upp och revideras vartannat år med start år 2020. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplanen ska följas upp och revideras vartannat år 
med start år 2020. 

3. Lokalförsörjningsplanen delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000138/2015-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 att göra en 
utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de kommande fem åren vad det gäller 
vård- och omsorgsboende, för personal och andra aktiviteter. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det totala lokalbehovet från 2018 - 2025 i en 
långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Samhälle 
Ta hänsyn till den demografi som är i Båstads kommun. Omvärldbevaka vad som händer inom 
vård och omsorg och ta nytta detta i egna kommunen. 

Verksamhet 
Samarbete ska finnas med olika verksamheter inom kommunen för att kunna planera för_ 
framtiden, till exempel lämplig mark för nybyggnad av vård- och omsorgs boende, lämpliga 
lokaler för vård och omsorgs verksamheter. 

Ekonomi 
Behovet för att bygga fler vård- och omsorgs boende måste finnas med i kommunens 
ekonomiska beräkningar för framtiden. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 
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ÄLDREOMSORG 
Vården och omsorgen för äldre kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och effektiviseras. 
Gränserna för vilken vård som kan ges hemma i stället för på sjukhus förflyttas ständigt. Med ny 
teknik och med rätt stöd och utbildning kan enskilda i större utsträckning sköta sin behandling 
själva. Även om vi med all säkerhet kan säga att teknik och metoder i äldreomsorgen och hälso
och sjukvården kommer att fortsätta att utvecklas och effektiviseras är det svårt att uppskatta 
hur stor betydelse dessa kan förväntas få för äldreomsorgens övergripande strukturer fram till 
2025. Att våga utmana och tänka utanför den egna organisationen för att tillgodose äldres behov 
av vård och omsorg blir allt viktigare. 

Särskilt boende för äldre 
Nuläge 
Personer som genom en beviljad biståndsansökan flyttar in på ett vård och omsorgs boende har 
ett vårdbehov som är så omfattande att behovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte 
längre kan tillgodoses i ett ordinärt boende. Medelåldern för de som idag bor i vård och om
sorgsboende är 87,2 i Båstads kommun och 86,1 i riket I genomsnitt bor den enskilde 619 dagar 
i vård och omsorgsboende i kommunen, i riket 739 dagar. Kommunen har ansvaret för hemsjuk
vård i särskilda boende upp till läkarnivå. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
finns dels boende med inriktning mot somatiska sjukdomar samt inriktning mot kognitiv ned
sättning. 

Båstad 
I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket gav 46 nyrenoverade lägenheter. 
Boendet är fördelat på sex avdelningar, fyra med åtta lägenheter och två med sju lägenheter. Fyra 
avdelningar har inriktning kognitiv nedsättning (31 lägenheter) och två har somatisk inriktning 
(15 lägenheter). 
Varje lägenhet har ett rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en ge
mensam matsal och vardagsrum. I samband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för 
att öka trivslen för de boende. Standarden på fastigheten är modern och är brukligt i många år 
till. Ej närhet till kommersiell och offentlig service. Busskommunikation är bra men en liten bit 
att gå från hållplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

Östra Karup 
Åsliden är ett vård- och omsorgs boende med 35 lägenheter fördelat på tre avdelningar, 12 lä
genheter på två avdelningar och 11 lägenheter på en avdelning. Varje lägenhet har ett rum med 
trinett samt en egen dusch och toalett. Varje enhet har en gemensam matsal och vardagsrum. 
Åslidens vård och omsorgsboende har somatisk inriktning. 
Här finns trädgård med flera uteplatser att njuta natur och friskluft i. 

Standarden på boendet är modernt då det 2010 byggdes till med 24 lägenheter och är brukligt i 
många år till. Ej direkt närhet till service. Busskommunikation finns men en bit att gå till boendet 
från busshållsplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 
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Grevie 
Almgården är ett vård och omsorgs boende med inriktning för personer med kognitiv nedsätt
ning med 24 lägenheter fördelat på tre avdelningar. Nio lägenheter på en avdelning, åtta lägen
heter på en avdelning och sju lägenheter på en avdelning. Almgården är beläget i Grevie kyrkby 
och har en underbar utsikt över böljande fält, havet och åsen. 
Det finns en stor härlig trädgård där man lätt kan ta sig ut och njuta av årstidernas skiftningar. 
Varje lägenhet har ett rum med dusch och toalett, de flesta lägenheterna har också en trinett. 

Standarden är lite lägre och det är dålig överblickbarhet på boendet. Det har varit diskussion att 
bygga ut men efter undersökning har man kommit fram till att det inte är att rekommendera på 
grund av dess skick Kommunen äger inte intilliggande mark 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns i närheten av boendet. 

Intill Almgården ligger Lyans dagverksamhet som är en behovs bedömd insats för personer med 
kognitiv nedsättning. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem 

Förs löv 
Ängagårdens vård- och omsorgs boende ligger mitt i centrala Förslöv me9. närhet till apotek, 
matbutiker, bank med mera. De nio lägenheterna är belägna på andra våningen och omfattar ett 
rum med trinett samt dusch och toalett. Boendet har gemensam matsal och vardagsrum samt 
stor balkong i söderläge. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås Ängagården avvecklas som vård- och omsorgs bo
ende men kan utredas för att inrymma annan lämplig verksamhet inom Vård och omsorg. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

( 

( 

Västra Karup ( 
3-4:ans vård och omsorgs boende på Bjärehemmet har nio lägenheter. Alla nio lägenheterna har 
ett rum och trinett samt dusch och toalett. I den ljusa gemensamma matsalen finns det också 
möjlighet till att umgås och ha social samvaro. Det finns också möjlighet till att sitta ute då vädret 
tillåter på boendets altan. 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås 3-4.ans vård- och omsorgsboende avvecklas. 

Vård och omsorg hyr av privat fastighetsägare. 

Framtid 
Befolkningen i Båstad blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivsläng
den ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 
40-talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och tillgänglig
het att öka. 

( 
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Prognosen för antalet platser på särskilt boende för äldre (SÄBO) beror på dels befolkningspro
gnosen, men även hur välutvecklat stöd som kan ges i det ordinära boendet. Idag bor ca 3 % av 
de över 65 år i Båstads kommun på ett särskilt boende, motsvarande siffra nationellt är ca 5 % 
enligt statisk från Socialstyrelsen. 

Idag finns det 123 SÄBO platser i Båstads kommun. Med kommunens demografi ges en prognos 
för de kommande åren, baserat på att 3 % av befolkningen över 65 år är i behov utav SÄBO, en
ligt nedan: 

2019:125 
2020:130 
2025:164 

För närvarande pågår ett planeringsarbete för uppförande av nytt vård- och omsorgs boende i 
Förslöv, beräkningen är att det ska stå klart vid årsskiftet 2019-2020. Detta boende omfattar 48 
lägenheter, främst inriktat mot somatisk men med förberedelse för att kunna bedriva verksam
het för kognitivt nedsatta personer. I samband med att byggnationen i Förslöv står färdig, plane
ras för stängning av såväl Bjärehemmet som Ängagården vilket innebär att det nya boendet i 
Förslöv ger ett totalt tillskott på 30 platser. 

Störst svårighet att klara skälig levnadsnivå i ordinärt boende är för personer med kognitiv ned
sättning. Antalet personer som utvecklar en kognitiv nedsättning ökar, i takt med att Sveriges 
befolkning lever allt längre. När det nya boendet i Förslöv står klart kan en omstrukturering på 
Skogsliden ge ett boende med inriktning enbart för personer med kognitiv nedsättning då avdel
ningarnas storlek vore optimalt boende för personer med dessa behov. 
Nyetablering av ett nytt boende är en lång process, från planering till att boendet står klart för 
inflyttning. Behov av att planera för ett nytt boende för personer med kognitiv nedsättning finns 
och måste påbörjas för projektering inom det snaraste för att stå klart omkring 2025. 

Korttidsboende 
Korttidsboende används under kortare tid då behovet ej kan tillgodoses i det ordinära boendet, 
till exempel i väntan på vidareutredning av vård- och omsorgsbehov. Vistelsen på kottidsboende 
ska vara av rehabiliterande karaktär och målet är alltid att återgå till ordinärt boende. Korttids
boendet i Båstads kommun används också som växelvård och avlastningsplats för att avlasta 
närstående i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
På Skogsliden finns idag åtta rum med totalt 14 platser för korttidsvård. Lokalerna befinner sig 
på två plan vilket inte är det optimala för denna typ av verksamhet samt att det är resursdri
vande. 
Mottagningsteamet finns för att möjliggöra en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och har ett 
rehabiliterande uppdrag. Insatserna startar direkt vid hemgången, de utgår idag från Skogsliden. 
Målet med mottagningsteamet är att invånaren ska känna sig trygg med de insatserna kommu
nen bidrar med och nå målet att komma hem direkt utan att gå via korttidsvården. 

Framtid 
I samband med att Ängagården avvecklas som vård- och omsorgsboende bör dessa lokaler ut
värderas för att eventuellt kunna användas till korttidsboende. Läget är positivt då det är i direkt 
anslutning till en vårdcentral samt lätt att ta sig till med goda kommunikationer. Det blir också en 
närhet till det nya boendet i Förslöv. 

En till två Växelvårdsplats/avlastningsplats skulle kunna inrymmas på varje vård- och omsorgs
boende vilket underlättar och blir mer naturligt då det bli aktuellt med eventuellt permanent 
vård- och detta bygger dock på en god tillgång på vård- och omsorgsplatser. 
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STÖD OCH OMSORG 
I grunden handlar LSS om att alla ska kunna leva ett gott liv som möjligt, i delaktighet och i jäm
likhet. Här måste man tänka nytt och släppa in tekniken och ta vara på digitaliseringens möjlig
heter för att utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för sällskap 
och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppbo
staden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring ge
mensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna täcka alla 
behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lägen
heter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktionshind
rade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fri
tidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 

Nuläge 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det är 
endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Båstads 
kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats 'enligt LSS och 
motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. 

Båstad 
Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad med 
närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har inte 
riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 

Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Under 2016 startades Ängen som trapphus boende och ersatte Tolvans verksamhet som var lä
genheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och kom
munikationer. 

Vård och omsorg hyr fastigheterna av Båstad Hem. 

Förslöv 
Myllefallet består av fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. Myllefallet 
är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av Båstad Hem 

Framtid 
I nuläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS i Båstads kommun. Inom en femårsperiod finns 
det flera personer som är skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med sär
skild service för vuxna, LSS. Försäkringskassan har också antagit ett hårdare regelverk för möj
ligheten till personlig assistans vilket tenderar att falla tillbaka på kommunerna. 
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Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende, LSS. 
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i dags
läget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid. 

Kommunen bör sannolikt ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. 
Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så "normala" former som möjligt. 

Utredning pågår om det är möjligt att bygga ut Aromagården och/ eller Myllefallet med en lägen
het. En kostnadsberäkning ska tas fram av Båstad Hem inför beslut. 

Korttidstillsyn 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett 
fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själva då föräldrarna arbe
tar eller studerar. LSS ger därför barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn 
utanför egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. 
Korttidstillsynen ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning. 
För vissa barn kan det vara bäst att med anpassat stöd gå i skolans ordinarie fritidsverksamhet, 
för andra barn är det bäst att ingå i en grupp med andra barn med funktionsnedsättningar där 
det finns anpassade hjälpmedel och personal med särskild utbildning och kompetens. 

Nuläge 
Korttidstillsyn finns inte i Båstads kommun utan det köps fyra platser från Ängelholms kommun. 
Detta har fungerat väl eftersom även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Allt 
mer integrerade lösningar i skolan i Båstads kommun för denna målgrupp ses och lösningen med 
kortidstillsyn i Ängelholm är mindre lämplig för dessa. 

Framtid 
För kommunens LSS verksamhet skulle det vara gynnsamt i samverkan med skolan arbeta för 
utveckling att ha korttidstillsyn i Båstad, vilket medför att fler personer som är behov av särskilt 
stöd kan välja att bo kvar i Båstads kommun efter avslutad skolgång. 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse utanför egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i 
stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera da
gar. Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte 
och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
Korttidsvistelse finns inte i Båstads kommun utan det köps en helårsplats från Ängelholms 
kommun. Detta har fungerat väl då även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. 

Framtid 
Mer av integrerade lösningar i skolan för denna målgrupp, kommer förvaltningen att utreda för 
och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi. Kopplingen mellan korttidsvistelse och 
särskoleverksamheten är dock inte lika stor som när det gäller korttidstillsynen. 
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Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen enligt 1 § 1-2 LSS. 
Att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har stor betydelse för att 
överbygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper och skapa ett samhälle där alla människor 
kan vara delaktiga. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det övergri
pande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. 

Nuläge 
Daglig verksamhet har sin verksamhet centralt i Båstad. Det är ca 22 personer som är aktiva där i 
nuläget. En liten grupp från Daglig verksamhet har idag cafe verksamhet på Bjäredalen fyra till 
fem dagar i veckan. 

Framtid 
I och med att samhället förändras så ändras också möjligheterna till att utveckla den enskildes 
möjligheter till en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhets etablering på Bjäredalen ger 
också verksamheten att arbeta för att hitta fler meningsfulla arbetsuppgifter i huset. 
Hitta en lämplig lokal för att utveckla och öppna en affärsverksamhet där det kan finnas loppis, 
tillverkning och försäljning vilket också kan vara en plats för enklare arbetsplatsträning av med
arbetare i Båstads kommun. Även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och integrationen 
där syftet är att utveckla den enskildes möjligheter till ett meningsfullt arbete bör utvecklas. 

Socialpsykiatrin 
Socialtjänstens insatser ska bidra till att förbättra situationen för vuxna med psykisk funktions
nedsättning och öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. 

Nuläge 
I dagsläget ser vi en ökning av insatser till personer med psykisk ohälsa. Cafä Solhörnan startade 
upp sin verksamhet i en lokal vid Strandängsskolan CA-huset) under våren 2016 med två dagar i 
veckan, verksamheten har fallit väl ut och under 2017 utökades med att öppna ytterligare en dag 
i veckan. Vård och omsorg har påbörjat ett samarbete med IOF och Fontänhuset för att hitta olika 
vägar in samt se möjligheter att samverka kring den enskilde. 

Båstads kommun köper fyra platser av privata utförare. 

Framtid 
I Socialtjänstlagens 7 § står att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy
kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam
hällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för 
dem som till följd av sådana svårigheter behöver ett sådant boende. 
I paragrafen betonas socialtjänstens ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
vad det gäller service, boende och meningsfull sysselsättning. 
Idag köper Båstad kommun fyra platser vilket bör ses över framtida möjligheter i samverkan 
med IOF behovet av ett boende för personer med psykisk nedsättning i egen regi i kommunen. 
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Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att 
träffa andra människor och därigenom bryta isolering och upprätthålla och bygga upp sociala 
nätverk. 

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta innebär att 
kommunen bör utforma insatser som passar både den anhöriga och den närstående. 

Nuläge 
Idag har vård och omsorg öppna aktiviteter i form av socialt innehåll för äldre varje vecka på 
flera orter i kommunen, Vårliden i Båstad, Ängahällan i Förslöv, Församlingshemmet iTorekov, 
Biblioteket i Grevie, Hörnan i Västra-Karup och Åsliden i Östra-Karup. 
Anhörigcenter är beläget i centrala Båstad. 

Framtid 
Kommunen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och 
inte har äldreomsorg samt stöd till närstående för att förebygga ohälsa. Att satsa förebyggande 
är den främsta åtgärden för att begränsa kostnaderna för framtidens äldreomsorg. 
Det är viktigt att vård och omsorg samarbetar med andra aktörer i samhället samt frivilliga. 
Vi ska sträva efter att använda de lokaler som finns tillgängliga inom vård och omsorgs verksam
heter men även skapa möjligheter att samarbeta med andra. Ett samarbete med trygghets boen
det Malen som ligger i centrala Båstad har inletts för sociala aktiviteter och kan kanske utvecklas 
mer. 

Arbetslokaler för personal 
Nuläge 
I takt med att verksamheten för vård och omsorg utvecklas behövs allt mer utrymme för admi
nistrativa uppdrag. En geografisk samling gjordes under 2016 till en lokalisation på södra sidan 
(Bjäredalen) samt två på norra sidan (Skogsliden och Vår liden) . Staben för Vård och omsorg har 
sin lokalisation på Kommunkontoret, Båstad. 

På Bjäredalen finns hemvårdsgrupper, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, en
hetschefer och assistenter som verkar på södra sidan. Även biståndshandläggarna för hela kom
munen har sin utgångspunkt här. 

På Bjäredalen arbetar totalt cirka 135 medarbetare. Många av dem samlas där i början och slutet 
av sitt arbetspass och det måste finnas rum för dem att ha rapport och samling i. Ett sort antal 40 
medarbetare, har Bjäredalen som sin primära arbetsplats. Idag finns 44 kontorsplatser men re
dan ett år efter inflyttning är verksamheten trångbodd. 

På Skogsliden finns hemvårdsgrupperna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och 
assistenter som verkar på norra sidan. Totalt är det ca 17 5 personer som är anställda och har sin 
arbetsplats här, alla arbetar dock inte samtidigt men det är ett stort flöde av personal ut och in 
dagligen. 

Lokalerna på Vårliden är uppsagda och kommer att lämnas 2017-12-31. Stöd och omsorg har 
haft sina kontor där men kommer att inrymmas i Daglig verksamhets lokaler från och med års
skiftet 2017-2018. 

På Åsliden finns en lägenhet om två rum och kök som i dagsläget inte utnyttjas. 
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Framtid 
Vård och omsorg är komplext med många olika verksamheter och behovet ändras över tid. Det 
finns behov av kontorslokaler i både södra och norra delen av kommunen. 

Kommunhuset är trångbott och det finns behov av fler kontorsrum för vård och omsorg. 
Stöd och omsorg är i behov av kontorslokaler då de från och med årsskiftet 2017-2018 
kommer att inrymmas i Daglig verksamhets redan trångbodda lokaler. 
Det man kan se idag är att det är trångbott på Skogsliden, där det finns behov av både 
kontorsrum och lokaler för till exempel APT och teamträffar. 
Utifrån den demografi som råder idag kommer antalet personer med hemvård öka vilket 
genererar att antalet anställda också kommer att öka. 
Bjäredalen har visat att det för verksamheten är gynnsamt att finnas samlade men in
ryms idag av flera verksamheter och börjar bli trångbodda. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000147 /2017 - 700 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa 
avgiften för trygghetslarm 

Sida 

8av12 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en 
motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska 
erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade 
trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning 
görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Motionen avslås. 

Ulf Jiewertz (M), Olle Larsson (L), Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C) 
och Claes Sjögren (BP): Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Remiss - Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 
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Beskrivning av ärendet Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och 
omsorgs boendet i Förslöv samt på den nya gatan upp till boendet. 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Underlag till beslutet Remiss från Samhällsbyggnad den 7 december 2017, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska ha namnet "Lingården". 
2. Den nya vägen som går upp till boendet ska ha namnet "Linvägen". 

Notering Nämnden anser enhälligt att förslaget "Lingården" är olämpligt eftersom 
detta namn redan förekommer på ett par verksamheter i närheten, bland 
annat i Hov och i Laholm. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KO), 

Proposition 

Beslut 

Tony Ivarsson (M), Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Irene Ebbesson (S), 
Ulf Jiewertz (M), Olle Larsson (L) och Claes Sjögren (BP): Det nya vård
och omsorgs boendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". Nämnden har 
inga synpunkter angående namnförslaget på den nya vägen som går 
upp till boendet. 

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

Vård- och omsorgsnämndens yttrande: 

1. Det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". 

2. Nämnden har inga synpunkter angående namnförslaget på den nya 
vägen som går upp till boendet. 

I justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 
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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 8 december 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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( Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Kommunrevisionens granskning av upphandlingsverksamheten. 

( 
Beslut om yttrande till kommunrevisionen på nämnden den 22 januari 2018. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

( 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2017-10-01 - 2017-10-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 
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usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


