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Utses att justera: 
Justeringens 
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ANSLAGSBEVIS 

Åsliden och kommunkontoret i Båstad 2018-10-22 kl. 11.00-16.10. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Birgitte Dahlin (L) 
UlfJiewertz (M) 

Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, utredare/SAS. 

Irene Ebbesson. Ersättare: UlfJiewertz. 

Irene Ebbesson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-10-22 

Från och med 2018-10-27 till och med 2018-11-18 

Henrik Andersson 

Sida 
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Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen(2001:453) kap 8 § 5 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av12 

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. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 26 oktober 2018 kl. 12.30 
på kommunkansliet. 

I 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ V( ~ 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-10-22 

DnrVN 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 tillägg: 

Nytt ärende: Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5. 

Information: Svar på fråga angående besökstider på Skogsliden. 

Sida 

4 av12 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Styrkortet och kö till särskilt boende 

Sida 

5av12 

b ). Så tycker äldre om äldreomsorgen - redovisning av nationell mätning 

c). Resultat av enhetsundersökning inom LSS 

d). Senaste nytt om lokalfrågan 

e) . Armband på Åsliden 

f). SAS informerar 

g) . Svar på fråga angående besökstider på Skogsliden 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN§85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

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 30 september 2018. 

Sida 

6av12 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg, vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef 
Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

f 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
I fJ-Q# lv 

"J 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

DnrVN 000148/2017 - 700 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna 
i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

Sida 

7av12 

Beskrivning av ärendet Från 2018-01-01 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan men 
gör det också möjligt för huvudmännen att sluta särskild överenskommelse om 
tidpunkt för kommunernas betalningsansvar samt nivån på ersättningen. 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med 
Region Skåne arbetat fram en nettomodell med flexibilitet för såväl somatiska 
som psykiatriska vårdtillfällen. I denna överenskommelse har 2,8 dagar i 
genomsnitt satts som gräns till skillnad mot tre dagar som Jagen anger och 
somatik och psykiatri hanteras i samma system. I de fall kommun under en 
kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, 
så räknas den dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 
2,8 kalenderdagar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-10-15, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S), Ulf Jiewertz (M) och Sonia Larsson (C): Bifall. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig för Båstads kommuns del bakom 
förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten somatisk och 
psykiatrisk hälso- och sjukvård. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000148/2017-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig för Båstads kommuns del bakom förslaget till 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan 
vid utskrivning från sluten somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård. 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Från 2018-01-01 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan men gör det också möjligt för huvud
männen att sluta särskild överenskommelse om tidpunkt för kommunernas betalningsansvar 
samt nivån på ersättningen. 

Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med flexibilitet för såväl somatiska som psykiatriska vårdtillfällen. 
I denna överenskommelse har 2,8 dagar i genomsnitt satts som gräns till skillnad mot tre dagar 
som lagen anger och somatik och psykiatri hanteras i samma system. I de fall kommun under 
en kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så räknas 
den dagen/dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar. 

Bakgrund 
Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ersattes 
2018-01-01 av Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
som antogs av riksdagen i juni 2017. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan 
landsting och kommun. 

Lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas 
betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än de tre kalenderdagar efter utskrivnings
klar som lagen anger, eller med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i 
riket som bestäms årligen. Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överens
kommelse gäller lagen i sin helhet. 

I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt 
måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård. I detta syfte ska lagen 
särskilt främja att patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart 
som möjligt efter att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Aktuellt 
Kommunförbundet Skåne har, för Skånes samtliga kommuners räkning, med Region Skåne 
arbetat fram en nettomodell med viss flexibilitet för såväl somatiska som psykiatriska vårdtill-
fällen. I överenskommelsen har 2,8 dagar i genomsnitt satts som gräns till skillnad mot tre da-
gar som lagen anger. Det betyder att ett genomsnittsvärde per kalendermånad beräknas och 
kommunen blir ersättningsskyldig för det antal dagar som överskrids medan kommunen kan 
tillgodoräkna sig se dagar där hemgång sker innan 2,8 dagar. Det innebär att om en kom} l J/t 



2 (2) 

under en kalendermånad tar hem patienter före 2,8 kalenderdagar från utskrivningsklar, så 
räknas den dagen/ dagarna av mot de dagar som eventuellt överstiger 2,8 kalenderdagar. I det 
fall lagen följs till fullo är det inte möjligt att tillgodoräkna sig dagar. 

I överenskommelsen mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fastställs att 
ersättnings beloppet per dag ska motsvara genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn 
i den slutna vården. 

Modellen har testats inom somatisk verksamhet under 2018 och Båstads kommun har under 
hela denna period tagit hem vård- och omsorgstagarna inom 2,8 dagar och har inte belagts 
med någon avgift. Att somatiska och psykiatriska vårdtillfällen läggs samman ses som positivt 
ur kommunens synvinkel. 

Konsekvenser av beslut 
Samhälle 
Det är inte positivt att befinna sig i en vårdmiljö då det inte är absolut nödvändigt och att få 
vistas i hemmiljö eller det geografiska närområdet är positivt för kommunens invånare. Genom 
att de vård- och omsorgstagare som bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inte ligger kvar 
på sjukhus frigörs vårdplatser för dem som är i behov av sjukhustes samlade resurser. 

Verksamhet 
Inom vård och omsorg pågår ett ständigt arbete med att kunna erbjuda hemgång så tidigt 
som möjligt men detta beslut kommer att ställa ytterligare högre krav på verksamheten. Under 
2018 har noterats att beläggningen på korttidsvården ökat och hemvården har till del lagt om 
sin planering för att med kort varsel kunna ta emot vård- och omsorgstagare. De invånare som 
kommer hem är i något större behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och distrikts~ 
och sjuksköterskor har noterat ett ökat behov av insatser. 

Ekonomi 
Det är i dagsläget inte möjligt att helt förutse de ekonomiska effekterna av lagändringen. 
Dock kommer verksamheten att noggrant följa egna och andras insatser för att säkra en 
resurseffektiv verksamhet. Kostnader för hjälpmedel kan öka, dock är det förtidigt att 
fastställa, då det kan komma att krävas mer hjälpmedel vid tidig hemgång. 

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunförbundet Skåne 
Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll daterat 2018-09-21 
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Kommunförbundet Skåne 
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SKANE 

Datum: 2018-09-19 

Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

Inledning 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017 :612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01 då lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävdes. 

I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma 
riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan 
enligt lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med 
utgångspunkt från denna, har en Skåneövergripande Rutin och vägledning för 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård framarbetats . 

I 4 kap. 5§ anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att 
kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 
4§ eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6§. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård anger 
tydligt syfte och respektive pa1ters ansvar, vilket ingående paiter i denna 
överenskommelse enhetligt ansluter sig till. 

Samverkan och gemensam målsättning 
Grunden för samverkan inom områden där hälso- och sjukvårdsansvaret är fördelat 
mellan de skånska kommunerna och Region Skåne följer det beslutade "Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, 2016-01-19" 
som gäller tillsvidare från och med den 1 september 2016. Syftet är att säkra ett gott och 
jämlikt omhände11agande för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både Region Skåne och kommunen. I avtalet fokuseras särskilt på 
utvecklingsområden såsom teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av 
insatser för tidvis sviktande, kompetensförsötjning och kompetensutveckling, 
utveckling av förebyggande arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper, rehabilitering 
och hjälpmedelsförsötjning samt utveckling av E-hälsa och mobila IT lösningar. Utifrån 
dessa utvecklingsområden och föreliggande överenskommelse är den gemensamma 
målsättningen för hela utskrivningsprocessen att en patient, när alla samverkat och tagit 
sitt ansvar för planering och överlämnande av nödvändig information, skrivs hem 
samma dag som patienten är utskrivningsklar oavsett vilken boendeform patienten har 
eller behöver. Patienter ska vara på sjukhus när de behöver det av medicinska skäl. 
Särskilda målsättningar är att undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar ska 
minska, samt att antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska vara noll år 2021 . 



Kommunförbundet Skåne 

Överenskommelsens parter 
Patier i denna överenskommelse är Region Skåne och var och en av kommunerna i 
Skåne vilka fo1isättningsvis benämns som patier. Parterna utgörs därmed av Region 
Skåne och kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, 
Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, 
Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga samt Östra Göinge. 

Mellan parterna gäller följande: 
• Denna överenskommelse, som omfattar kommunalt betalningsansvar för 

utskrivningsklara patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård, gäller från och 
med 2019-01-01 under förutsättning att samtliga patier unde1iecknat eller på annat 
vis ingått denna överenskommelse senast 2018-12-21. I annat fall gäller Lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från och 
med 2019-01-01. 

• Från och med 2019-01-01 och tillsvidare inträder kommunens betalningsansvar när 
det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,80 
kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och villkoren enligt Lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt den 
gemensamt framtagna rutinen, Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård uppfylls. 

o Beräkning sker enligt följande: (Genomsnittligt antal kalenderdagar 
minus 2,80) multiplicerat med Antal utskrivna patienter multiplicerat 
med Genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna 
vården. 

Ersättningsbelopp och fakturering 
• Ersättningsbelopp för kommunens betalningsansvar per dag följer Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (5 kap. 6§), vilket 
innebär att kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter 
med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. Detta belopp räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av 
kostnader för vårdplatser i den slutna vården och meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om detta belopp. 

• Underlag för fakturering under avtalstiden utgörs av "Mina planer". Den 
ekonomiska regleringen hanteras kommunvis och retroaktivt, med datauttag från 
Mina planer den femte arbetsdagen påföljande kalendermånad. I 
beräkningsunderlaget ingår alla patienter som är utskrivna aktuell månad och som 
uppfyller aktuella kriterier för inkludering. Beräkningsunderlag för fakturering ska 
finnas tillgängligt för paiierna så att eventuella tvister om betalningsansvar undviks. 

Uppföljning 
Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Utifrån resultatet av 
denna uppföljning och utvärdering ska en förnyad diskussion angående eventuella 
behov av anpassning av överenskommelsen genomföras innan årsskiftet 2019/2020. 

Antalet utskrivningsklara dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i 
central samverkan och i delregional samverkan i Skåne. En separat uppföljning ska 

Kommunförbundet Skåne I Region Skåne 

-' SKANE 



~~ 
Kommunförbundet Skåne 

genomföras under 2019 av vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt 
vis överskrider vad som överenskommits för år 2019. Skåne deltar även i de nationella 
uppföljningar som mäter följsamhet till, och effekter av, Lag (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och de nya arbetssätt i den dagliga 
vården och omsorgen som den förutsätter. 

Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet 
Denna överenskommelse, som gäller från 2019-01-01 och tillsvidare, ersätter 
"Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan 
vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24". Var och en av parterna i denna 
överenskommelse kan påkalla behov av revidering via Centralt samverkansorgan. Om 
någon av paiierna senast 30 september innevarande år väljer att säga upp 
överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga paiier från och med 
1 januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder 
betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso
och sjukvård. 

Avvikelser och tvister 
För hantering av eventuella avvikelser, brister i uppfyllelsen av åtaganden eller 
tvister om tolkningen av överenskommelsen gäller samma åtgärdstrappa som i Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne, 2016-01-19. 

Ort och datwn Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande 
Titel 

Region Skåne 
Ko 111mu11 

Kommunförbundet Skåne I Region Skåne 

"~~ SKANE 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000126/2018 - 700 

Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

Sida 

8av12 

Beskrivning av ärendet I genomlysningen av Vård och omsorg som genomfördes under 2017 
identifierades att delar av hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En 
översyn av dessa delar är nu gjorda och har resulterat i förslag om att höja 
kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra 
schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. Utöver 
det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning 
liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom 
hela vård- och omsorgsverksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef 
Elisabeth Edner, daterad 2018-10-19, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef Elisabet Edner 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Från och med innevarande år 2018: 

1. Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 

2. Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %. 

3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 

4. Införa ny ersättning för dubbel bemanning inom hemvård. 

5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare inom Vård och 
omsorg. 

Från och med år 2019: 

1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens 
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 

2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för 
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

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: 

Beslutsloggen daterad den 10 oktober 2018 godkänns. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 89 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

Sida 
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a). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-08-23 

b). Patientnämnden i Region Skåne -Avslutat ärende 

c). Minnesanteckningar - Delregionalt Samverkansorgan Nordväst 2018-09-13 

d). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-08-28 

e). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-09-20 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-22 

VN §90 DnrVN 000160/2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-08-01- 2018-08-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-22 

Dnr VN 000127 /2018 - 905 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 
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Uppräkning sker i förhållande till maxtaxan. För vård- och omsorgsinsatser 
utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs 
av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
Måltiderna vid vård- och omsorgs boende är numera ett mål tidsabonnemang, 
vilket omfattar samtliga måltider under dagen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och avdelningschef 
Lena Adolfsson, daterad 2018-10-17, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2019. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ J~l J't 


