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VN §72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Birgitte Dahlin utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 28 september 2018 kl. 10.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Sida 
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Ärendet "Stöd i att omsätta lokalförsörjningsplanen till verkställighet" utgår 
och tas istället upp under informationspunkten som rör lokaler. 

Information - Korttidsvård/växelvård på Skogsliden. 

Väckt ärende - Mat för de äldre. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Styrkortet och kö till särskilt boende 

b). Diskussion kring ekonomi med ekonomichef Elisabet Edner 

c). DigiLitt.kom (Jessica Arvidsson) 

d). Hur var sommaren 2018 - kort rapport (Jessica Arvidsson) 

Sida 
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e). Kort uppdatering avseende läget utifrån Lag om samverkan vid utskrivning 
från slutenvård, LUS 

Beslut 

f). Handlingsplan för en ekonomi i balans (Annika Miiller-Hansen) 

g). Ny boendeform - Bistånds bedömt trygghets boende 

h). Föreläggande från Arbetsmiljöverket 

i). Lokaler inom Vård och omsorg 

j). Förslag till sammanträdesplan 2019 - Underlag till kommunfullmäktige 

k). MAS och SAS informerar (Jenny Bengtsson och Ingrid Pettersson): 
- Lex Maria: Återkoppling från IVO 
- Lex Sarah: Anmälan till IVO 

1). Korttidsvård/växelvård på Skogsliden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000156/2017 - 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 31 augusti 2018. 
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Föredragande Ekonom Marcus Åberg och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000059/2018 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 för 
vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och 

Sida 
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verksamhets berättelse för årets första åtta månader. Budget i balans är fortsatt 
i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 3,8 mkr. Detta 
beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-09-12, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 2 2018 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 2 2018 delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000059 /2018-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 för vård- och omsorgnämnden 

Förslag till beslut: 

1 (1) 

1. Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 2 2018 delges kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets berättelse för årets 
första åtta månader. 

Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
3,8 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhets berättelse tertial 2 2018 
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Vård och omsorg 

Utfall Budget Prognos Awikelse 

(tkr) Jan-aug 2018 2018 2018 

VN-VÅRDOCHOMSORG -86471-115881-124576 -8 695 

Centralt -4201 -8490 -6390 2100 

Myndighetsenhet -3475 -5 158 -5248 -90 

Stöd och omsorg -31926 -40556 -47 551 -6 995 

Hälso- och sjukvård -21898 -31816 -31896 -80 

Verksamhetsövergripande 

äldreomsorg -19480 -29 861 -29 241 620 

Summa -80 980 -115 881 -120 326 -4445 

Resultatenheter 

Hemvård -2 095 0 -1310 -1310 

Vård- och omsorgsboende -3 396 0 -2 940 -2 940 

-5 491 0 -4 250 -4 250 

-962 -3 294 -3 294 0 

Hänt i verksamheten 
Den positiva effekten av fasta scheman syns fort
farande i verksamheten och har förenklat som
marplaneringen. 

Under våren tillträdde två av tre avdelningsche
fer och redan under sen vår och sommar syns ef
fekter genom ett mer närvarande ledarskap och 
större fokus på kvalitetsutveckling i verksamhet
en. 

Arbetet avseende Handlingsplan för en ekonomi i 
balans och styrkorten fortsätter på alla nivåer i 
verksamheten, allt ifrån arbetsplatsträffar till 
nämndsmöte. Ytterligare processer har kartlagts, 
implementerats och gett effekter fö r vård och 
omsorgstagarna i kommunen. 

Vid årsskiftet 2017 /2018 trädde , Lag om sam
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Lagen innebär att kommunens 
ansvar att ta hem invånarna från slutenvården 
har skärpts från fem arbetsdagar till tre kalen
derdagar. Kommunen har under årets första åtta 
månader väl mött dessa nya krav och det har inte 
fallit ut något betalningsansvar för de första sex 
månaderna som redovisats från Region Skåne. 

Efter arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av 
2017 har en rad rutiner tagits fram, omarbetats 
och uppdaterats. Arbetsmiljöverket noterade 
också att utbildningsfrågan var eftersatt och för-

valtningen arbetar nu med att intensifiera utbild
ningar inom bland annat förflyttningsteknik, hot 
och våld, smittorisker. Även demensutbildning 
för vård och omsorgsmedarbetare samt studie
cirkel inom palliativ vård har genomförts i kvali
tetshöjande syfte. Detta finns ej fullt ut budgete
rat i vilket ger ett underskott för utförarna. 

Samtliga enhetschefer har deltagit i ett arbete 
tillsammans med kommunens upphandlade före
tagshälsovård kring att minska sjukskrivningarna 
i verksamheten. Detta har varit värdefullt utifrån 
att höja kompetens men på grund av influensor 
under årets första månader att sjukskrivningsta
len inte minskat under året jämfört med fö regå
ende år. 

Under årets första åtta månader har mycket ar
betstid gått åt till Trygghetslarmen. Dels har det 
varit problem med täckningen i samband med te
lefonoperatörsbyte, dels har det skett en digitali
sering och slutligen har det funnits problem med 
den teknik som finns i kommunen inom området. 
Då det inte finns ekonomisk buffert för detta är 
nerlagd arbetstid en del i verksamhetens samlade 
underskott. 

Det är fortsatt svårt att rekrytera medarbetare, 
även vikarier. Verksamheten erbjuder sedan tidi
gare fast anställning där det lämpar sig men 
också genom att erbjuda heltid där det är möjligt 
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Vid uppföljning av intern kontrollplan under 
2017 noterades att dokumentationen kunde för
bättras och därför har en dokumentationshand
bok inom SoL färdigställts under våren och im
plementering är påbörjad. 

Verksamheten har problem med för få kontorslo
kaler vilket skapar arbetsmiljöproblem för med
arbetare med administrativa uppdrag. 

Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka har påver
kat verksamheten under våren, både i form av 
sjuka vård- och omsorgstagare men också många 
sjuka medarbetare. Ett stort bortfall av medarbe
tare under en förhållandevis lång tid är en på
frestning för verksamheten som slutligen leder 
till dyra vikarielösningar. 

Det krävs många semestervikarier inom vård och 
omsorg och detta innebär resursåtgång avseende 
introduktioner. Verksamheten har planerat för 
två dagars teoretisk och praktisk introduktions
utbildning samt minst tre dagars bredvidgång för 
att säkra kvaliteten för kommunens vård- och 
omsorgstagare. Inte heller detta finns i budgeten 
och ger ett ekonomiskt underskott i verksamhet
en men är helt nödvändig för kvalitet och säker
het. 

För vård och omsorgstagarna var sommarens 
varma månader en utmaning. Verksamheten ar
betade strukturerat med att underlätta genom 
kalla drycker, glass, air conditioning där det var 
möjligt samt anpassa beviljade insatser till vad 
som var möjligt att genomföra. 

Stöd och omsorg 

Under årets första månader har Daglig verksam
het utökat sin verksamhet vid Bjäredalen med yt
terligare öppet på cafäet samt start av tvätt av 
bland annat arbetskläder. 

Cafä SoL har lämnat A-huset och flyttat till Vårli
den, en flytt som föll väl ut. Denna flytt gav också 
arbetsmiljövinster då det har tillkommit kontor. 

Under en sommarvecka ordnades ett sommarlä
ger för barn, ungdomar och vuxna inom stöd och 
omsorg vilket föll väl ut. Det var möjligt att delta 
både under hela veckan men också under delar 
av veckan. 

Inom samtliga boende har det varit nödvändigt 
med personalförstärkningar under en tid på 
grund av försämrat mående hos vård och om-

sorgstagare. Detta utvärderas kontinuerligt och 
så snart det är möjligt kommer denna utökade 
bemanning att minska igen. I den Handlingsplan 
som förvaltningen har i uppdrag att genomföra 
för en ekonomi i balans finns ett uppdrag om att 
se över bemanningen i boendena och detta kom
mer att redovisas under hösten. 

Inför hösten har ytterligare barn/ungdomar med 
funktionsnedsättning beviljats utbildning vid 
gymnasiesärskola på annan ort. Detta medför att 
vård och omsorg har beviljat bostad med särskild 
service för barn enligt LSS till dessa elever. 

Vård och omsorg 

DigiLitt.kom är ett projekt, medfinansierat av 
Europeiska socialfonden, och syftar till att för
ändra attityd och inställning till tekniska lösning
ar i verksamheten för medarbetare. Projektet in
riktar sig mot medarbetare inom särskilt boende 
men positiva effekter kommer att spridas i hele 
verksamheten allt eftersom. 

Som en del i Handlingsplan för en ekonomi i ba
lans mättes under två vårveckor tid för olika in
satser i syfte att nå ett rätt värde avseende kring
tid. I takt med att antalet vård och omsorgstagare 
förändras krävs en justering av schema för med
arbetarna och verksamheten arbetar kontinuer
ligt med att justera hemvårdsområden för att nå 
största effektivitet. 

Hälso- och sjukvård, korttid, mottagningsteam 

samt myndighet 

Korttidsvården har under året utnyttjats väl och 
haft en hög beläggning. Beläggningen har varit 
högre än föregående år, där en konsekvens kan 
vara den nya lagstiftningen kring samverkan vid 
utskrivning från slutenvård till kommunal verk
samhet. Platserna på kortvården har belagts i ge
nomsnitt med 13 platser. Behovet av externa 
platser var högre i början på året men minskat ef
ter hand med få externa platser under sommaren. 

För biståndshandläggarna har en ny geografisk 
indelning med syfte att få en jämnare ärendeför
delning mellan handläggarna inom äldreområdet 
gjorts. När det gäller handläggningen inom LSS 
och socialpsykiatri så kan konstateras en fortsatt 
hög arbetsbelastning. 
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Under året ses en effektivare hjälpmedelshante
ring, med en mindre buffert av hjälpmedel än ti
digare. Uppföljningen av hjälpmedelsprocessen 
har också medfört fördelar som tydligare flöden i 
arbetet samt en ökad medvetenhet i samband 
med beställningar. 

Sjuksköterskorna är en utbildningsresurs för hela 
vård och omsorg. Det medför en högre ekono
misk belastning då medel för detta inte finns av
satt i budget. Under sommaren har enheten an
ställt två HSL-undersköterskor för att avlasta 
sjuksköterskorna i hälso- och sjukvårdsarbetet i 
de delar som kan delegeras. Detta har varit 
mycket positivt och även gett undersköterskor 
möjlighet att ytterligare utvecklas i sitt arbete. 

Ekonomi 
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse 
uppgår till 8, 7 mkr. 

Inom stöd och omsorg har verksamheten inom en 
del utökats och ger en prognostiserad avvikelse 
om drygt -7 mkr. 

Bemanningen av sjuksköterskor är fortsatt skör 
och extra sjuksköterska har rekryterats för att 
möta den medicinska säkerheten för vård och 
omsorgstagarna. Genomlysningen 2017 visar att 
Båstads kommun har ett lågt antal sjuksköterskor 
i jämförelse med andra kommuner. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg progno
stiserar en positiv avvikelse om ca 0,6 mkr tkr, 

främst beroende på att demensteamet inte star
tats upp fullt ut ännu. 

Resultatenheter 
Hemvårdens utförare prognostiserar en negativ 
avvikelse om -1,3 mkr. Dock ska medel omföras 
från beställaren avseende kringtid så snart den 
utredningen fastställt en nivå. 

Utförare inom vårdboende prognostiserar en ne
gativ avvikelse om -2,9 mkr, som delvis beror på 
förändringen till ett renodlat somatikboende på 
Bjärehemmet. Denna avvikelse aviserades vid det 
politiska beslutet 2016. En annan bidragande fak
tor till avvikelsen är att bemanningen förstärkts 
samt att det varit mycket sjukfrånvaro som med
fört övertid under våren. 

Under perioden har vård och omsorgsboendena 
haft en beläggning på 99 procent. Detta beror 
bland annat på att ett flertal lägenheter har krävt 
mer eller mindre omfattande renovering som 
sin tur genererar ett inkomstbortfall. 

Åtgärder/konsekvenser vid 

avvikelse mot budget 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med en jämn 
och stabil bemanning baserat på behovet hos 
vård och omsorgstagarna. Handlingsplan för en 
ekonomi i balans genomförs enligt plan och 
kommer att generera effektiviseringar i takt med 
att delprojekten implementeras. 
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Hemvårds- och boendepeng 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) Jan-aug 2018 2018 2018 

Hemvårdspeng -32 024 -54 187 -48 487 5 700 

Boendepeng -42 127 -62 079 -62 879 -800 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under årets första månader har trenden fortsatt 
från 2017 med lägre behov av hemvårdstimmar 
än budgeterat. Prognosen visar i dagsläget 138 
000 timmar jämfört med budgeterade 142 750 
timmar. Mottagningsteamets insatser bidrar till 
sänkta hemvårdstimmar 2018 då deras insatser 
inte inkluderas i systemet för hemvårdspeng, 
mottagningsteamet är ramfinansierat. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgs boendena har inte haft 
full beläggning under perioden. Detta beror till 
stor del på att lägenheter har varit i stort behov 
av renovering. Beläggningsgraden för vård och 
omsorgsboende har varit 99 procent. 

Det har under årets åtta första månader funnits 
ett större behov av korttidsboende än vad det 

Diagram: Hemvårdspeng - Köp av timmar månadsvis 

funnits platser inom kommunen och verksamhet
en har tvingats köpa externa platser. Förvaltning
en arbetar med att minimera behovet av kort
tidsplatser genom att så fort som möjligt säker
ställa en trygg och säker hemgång, bland annat 
genom Mottagningsteamet. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng 
Köp av hemvårdstimmar prognostiserar en posi
tiv effekt på resultatet i jämförelse med budget 
om +S, 7 mkr. Det beror dels på att prognosen av 
hemvårdstimmar understiger budgeterat antal 
timmar men också på det tillskott som gjorts för 
kringtiden i hemvården. Detta tillskott har ännu 
inte fördelats ut i hemvårdspengen och ligger 
därmed som en positiv avvikelse på beställarsi
dan. 
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Boendepeng 
Köp av boendedygn prognostiserar en negativ 
avvikelse om -0,8 mkr. Underskottet beror på köp 
av korttidsplatser. För korttidsvård i intern regi 
är 14 platser budgeterade och under året har det 
genomsnittligt belagts 13 platser. Det har inte 
varit möjligt att ha full beläggning inom ramen 
för egen regi. 

Åtgärder/konsekvenser vid 

avvikelse mot budget 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt i enlighet 
med den Handlingsplan för en ekonomi i balans 
som tagits fram efter fjolårets genomlysning. Den 
innebär effektiviseringar i verksamheten men 
också fortsatta processkartläggningar för att 
identifiera förbättringsområden. 

Vid årsskiftet trädde Lag om samverkan efter 
slutenvård in vilket ställer högre krav på kom
munen att ta hem invånare från den slutna vår
den snabbare än tidigare. Det är utmanande för 
hela verksamheten och kräver ett nytt arbetssätt 
vilket påbörjats genom Mottagningsteamet och 
korttidsvården i samverkan. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det. 
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Nämndsplan 2019 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan avgöras 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat 
beslut om budget 2019 och plan 2020-2023 och därför utgår vård- och 
omsorgsnämnden från tilldelad ekonomisk ram för 2018 vid framtagande 
av nämndsplanen. 2019 års sammanställda förslag till nämndsplan för 
kommunstyrelsen från Vård och omsorg har utarbetats för att stötta 
måluppfyllelsen i kommunens nämndsmål. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-08-30, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Birgitte Dahlin (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2018-08-30 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000111/2018-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Underlag till nämndsplan 2019 för kommunstyrelsen avseende 
Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen plan. 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition 
återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksam
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan avgöras huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för 
medborgare och kunder. 

Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019 och plan 2020-2023 och 
därför utgår vård- och omsorgsnämnden från tilldelad ekonomisk ram för 2018 vid 
framtagande av nämndsplanen. 

Aktuellt 
2019 års sammanställda förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen från Vård och omsorg 
har utarbetats för att stötta måluppfyllelsen i kommunens nämndsmål. 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2019 

Samråd har skett med: 
Ledningsgrupp för kommunen 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 0 ~ 
Prognos D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun bedriver en vård och omsorg med god kvalitet . Verksamheten arbetar med stän
diga förbättringar, utifrån förbättringsförslag som ges från vård och omsorgstagare, väcks av förtro
endevalda, växer fram ur verksamheten samt resultat av nationella mätningar. 

Båstads kommuns har demografiska utmaningar med fler äldre och fler äldre-äldre. Befolkningen i 
Båstads kommun är förhållandevis frisk vilket innebär ett något lägre vård behov än genomsnittet i 
Sverige. En framgångsfaktor är att arbeta för fortsatt friska äldre och äldre-äldre då demografin i 
kommunen, med samma behov som idag, kommer att innebära ökat behov av insatser på grund av 
att antalet äldre och äldre-äldre ökar. 

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera medarbe
tare med rätt kompetens och bedriva vård och omsorg med hög kvalitet . 

I Öppna jämförelser för 2017 har Båstads kommuns placering i Sverige sjunkit något men är bland 
den tredjedel av Sveriges kommuner med bäst resultat. Kommunens placering för 2017 handlar inte 
om att kvaliteten i Båstad blivit sämre utan att andra kommuner i Sverige förbättrat sig än mer än vi. 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa skolkommun 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och verk-

sam het och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 



2 (3) 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom Vård och omsorg 

Vård och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 

Utveckla arbetet för att nå en säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelshante-

ring. 

Utveckla boendemiljö inom särskilt boende avseende lägenheter, gemensamhets-

ytor och yttre miljö. 

Samverka med Region Skåne, Familjen Helsingborg och vårdcentralerna i kommu-

nen. 

Vård och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för 

planerade insatser. 

Vård och omsorgstagaren ska uppleva kontakten med kommunens medarbetare 

som en naturlig del i vardagen. Fortsatt utveckling av ett gott bemötande. 

Kompetensutveckling av medarbetare för att möta både dagens och framtidens 

vård krav. 

Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 

kvalitet och attraktivitet genom karriärsvägar. 

Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovat-

ioner. Digitalisera för att möta morgondagens behov. 

Vård och omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats. 

Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att identifiera förbättringsområde för 

vård- och omsorgstagaren. 

Systematiskt arbeta med att minska risken för fall bland vård- och omsorgstagare 

samt invånare. 



Verksamhet Vård och omsorg Insats 50 bästa näringslivskommunen 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med närings

liv/företag och universitet och högskolor. 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa miljökommunen 

Införa ruttoptimering i hemvården. 

Använda miljöbilar. 

Använda miljövänliga produkter 

Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

Verksamhet Vård och omsorg Insats 10 bästa inom trygghet och hälsa 

3 (3) 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 

lokaler i samverkan med näringsliv, föreningar och frivilliga . 

Fortsatt digitalisering för ökad trygghet 

Verksamhet Vård och omsorg Insats Kulturupplevelser året runt 

Tillvarata vård och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för aktiviteter 

individuellt och i grupp i samverkan med frivilliga och föreningar. 

Verka för främjande av konst vid vård och omsorgsboende samt i gemensamhets-

lokaler 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-24 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

9av12 

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: 

Beslutsloggen daterad den 14 september 2018 godkänns. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ ~ ~l 
.., 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-24 10av12 

VN § 79 DnrVN 000159/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Minnesanteckningar från Delregionalt Samverkansorgan Nordväst 
2018-04-13. 

b). Beslut från IVO - Anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig vårdskada 
vid hemsjukvården. 

c) . Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-08-28. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-24 

VN § 80 DnrVN 000160/2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

a) . Delegations beslut från myndighetsenheten 2018-07-01- 2018-07-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av12 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ t~ IJJl ) 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-24 12av12 

VN § 81 Dnr VN 000117 /2018 - 700 

Väckt ärende - Mat för de äldre 

Beskrivning av ärendet Marianne Mjöberg Eriksson (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet. 

Beslut 

Enligt Nämndsplan 2019 för Vård och omsorg ska man sträva efter att de äldre 
förblir fortsatt friska. Man ska också arbeta för att motverka ensamhet och 
social isolering. Maten är viktig för de äldre, både för näring och för njutning. 
Många äldre äter för lite. Detta kan leda till blodbrist, viktnedgång och 
försämrad hälsa, yrsel, risk för fallskador och ökat vård behov. Ensamboende 
äldre klagar över att det är tråkigt att äta ensam. Alla har inte råd med 
restaurangmåltider. I många kommuner får pensionärer äta på kommunens 
äldreboenden mot en avgift. I Örkelljunga finns två äldreboenden och det ena 
har en öppen restaurang. I Ängelholm kan pensionärer äta på Willans 
äldreboende. I Laholm är sju av kommunens åtta särskilda boenden 
öppna för pensionärer. 

Vilka möjligheter finns för pensionärer att äta på: 
a). Åsliden 
b ). Skogsliden 
c). Vårliden 
d). Almgården 
e) Bjärehemmet (3-4:an) 
f). Ängagården 
e). Haga Park 

Hur ska vård- och omsorgsnämnden rent konkret arbeta för att förverkliga 
ovanstående mål? 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


