
rfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

Sida 

1av12 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Aromagården/ Ängen och kommunkontoret i Båstad 2018-11-19 kl. 11.00-15.55. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

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

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Sebe!ius-Böcker (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, utredare/SAS. 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Birgitte Dahlin. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesda tum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-11-19 

Från och med 2018-11-24 till och med 2018-12-16 

Henrik Andersson 

§§ 92-101 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 

VN § 92 Dnr VN 000154/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 93 Dnr VN 000155/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 94 Dnr VN 000156/2017 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning 

VN § 95 Dnr VN 000157 /2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 96 Dnr VN 000137 /2017 - 700 
Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 3 

VN § 97 Dnr VN 000117 /2018 - 700 
Svar på väckt ärende - Mat för de äldre 

VN § 98 Dnr VN 000158/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 99 
Delgivningar 

DnrVN 000159/2017 - 900 

VN § 100 DnrVN 000160/2017 - 900 
Delegations beslut 

VN § 101 DnrVN 000063/2016 - 700 
Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2018-07-01 - 2018-09-30 

justerandes si naturer 

Sida 

2 av12 

Utdra sbes rkande 



/,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

DnrVN 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. UlfJiewertz utses som justeringsperson. 

2. Birgitte Dahlin utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 23 november 2018 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

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 ändringar och tillägg: 

Presentation av nya enhetschefer utgår idag 

Nytt ärende: Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 

Ny information: Haga Park i Förslöv - Lägesrapport 

Ny information: Utbildning av undersköterskor på Akademi Båstad 
- Lägesrapport 

Sida 

4av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

DnrVN 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 oktober 2018. 

Förvaltningens förslag Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Sida 

5av12 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Birgitte Dahlin (L) med bifall från Irene Ebbesson (S) och Gösta Sandgren (M) 
yrkar på följande tillägg: Skriftlig redovisning av åtgärder för att minska 
underskottet redovisas på nämndens nästa sammanträde den 17 december 
2018. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Skriftlig redovisning av åtgärder för att minska underskottet redovisas 
på nämndens nästa sammanträde den 17 december 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 

VN § 95 Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Styrkortet och kö till särskilt boende 

b). Förstärkning inom Stöd och omsorg 

c ). Interaktionsstimulerande digital spel enhet för kognitivt sviktande 
och intellektuellt funktionsnedsatta 

d). SAS informerar om Lex Sarah 

e). Haga Park i Förslöv - Lägesrapport 

f). Utbildning av undersköterskor på Akademi Båstad - Lägesrapport 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

Dnr VN 000137 /2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 3 

Sida 

7av12 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2017-11-27 en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 
2018. Redovisning av kontrollmomenten från intern kontrollplan för 
kvartal 3 2018 enligt den beslutade kontroll planen inom vård och 
omsorgs ansvarsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-11-06, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 3 2018 godkänns. 

n 
Justerandes signaturer I Utdrags bestyrkande 

/~ ~ ~l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-06 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 3 2018 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 3 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-27 en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018, se bilaga. 

Aktuellt 
Redovisning av kontrollmomenten från intern kontrollplan för kvartal 3 2018 (se bilaga) 
enligt den beslutade kontroll planen inom vård och omsorgs ansvarsområde. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, kvartal 3 2018 
Redovisning av Intern kontrollplan 

1 (1) 



Symbolförteckning aktuellt resultat 

~ B Å S TADS Intern kontrollplan åt errapportering 2018 'Grön - inga avvikelser 
K O MMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 
Återrapporteringsdat um 2018 l!tiid_ ~_a_v".'_i~~J~~ -_rjs~ f_i:! religger 

' ' ' ' ' ' ' I Å~errap~ortering 

~ 
t:· 

~ Kommentar ';) 
~~ Il) ~ "' ~ ~ ~ ~ ~ 

... 
~'~ ~~ < eventuella 

%~ ~~ ~ $. 
., ., ., ., 

~ ~ 'b.'S ~';l; Aktuellt 
..., 

§: 
..., ..., 

avvikelser/ 
~ ~~ ~ ~ i 0 ~ p. 'b. r esultat 

g §: g 
åtgärder ... . p. ...... N "' .... 

Vård- och omsorg 

I Rutin för debitering av vård och Kontroll mot utförd Avgifts- 2 ggr/år/ 
1 

omsorgsavgi fter insats handläggare 
Mars/Sep 20% av alla fakturor I JA I I - I I X I jSe tjänsteskrivelse 
tember 

Att journalföring 

I stab 
12 ggr/år/ 10% av Lss journaler 

2 I Granskning av journaler I följer lagstadgade Mars/Sep Var 20:e Sol journal I JA I - I - I I Se tjänsteskrivelse 
krav tember Var 20:e Hsl Journal 

--
Förvaring, 

Genomgång av 
Granskning av 2 ggr/år/ basläkemedels-förråden, 

3 I kommunövergripande I temperatur, Mas Mars/Sep där temeratur och I JA I I - I - I I Se tjänsteskrivelse 
inventering av 

basläkemedelsförråd läkemedelsförråd 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 

Att betalda fakturor I 
11 gg/år 

1 

leverantörsfakturor hos 
4 I Granskning av leverantörsfakturor 1-- k k Stab respektive I I I - I - ISe tjänsteskrivelse 

ar orre ta 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Redovisa 
5 

I Systematiskt arbetsmiljöarbete - I sammanställning av Stab 1 gg/år Enligt rutin IJA I I I I I X I ISe tjänsteskrivelse 
SAM 

årlig uppföljning 

Sammanställning över I Redovisa 
6 lrekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av !Stab 12 ggr/år I I I I I - I I X 

sjukskrivningstal uppföljning 

~ I I Redovisning av avvikelser/ 
Sammanställning av 
inkomna A 

7 synpunkter/ klagomål samt Stab 1 gg/år 
avvikelser /synpunkter /k IJ 

vidtagna åtgärder 

- ~· r' 
lagomål 

~~I uppförande av I Redovisa -- . !Samtliga EC " 
I Sammanställning IJA I I I I I X I I Se tjänsteskrivelse sammanstallnmg av S b I 1 gg/ar inventarieförteckning årlig uppföljning ta 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2018-10-23 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 3 2018 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 

1 (1) 

Debitering av vård och omsorgsavgifter kontrolleras genom att slumpmässigt välja ut och kon
trollera 20 % av alla fakturor. Kontrollen som utförts för kvartal tre visar på två avvikelser där 
debitering inte skett. Avvikelserna avser hjälpmedelsabonnemang/insats hjälpmedel. Denne typ 
av avvikelser sågs även vid kontrollen av kvartal 2. Insatser gjordes då för att komma tillrätta 
med avvikelsen men dessa insatser kommer att ytterligare intensifieras. 

2. Granskning av journaler 
Granskningen visar att baspersonal ibland skriver journalanteckningar i fel lagrum. Mas och Sas 
har tidigare observerat detta och har tagit fram en lättförståelig dokumentationshandbok för Hsl 
och SoL. Denna implementeras i verksamheten. 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Genomgång av basläkemedelsförrådet på Skogsliden är utfört och visar på god ordning och god 
följsamhet till rutin och riktlinje. 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Kommunen har anlitat ett företag för att kontrollera att alla leverantörer är trovärdiga. Enhets
assistenterna granskar fakturorna och konterar på rätt konto och enhetschefen gör en egen 
granskning innan fakturan attesteras. Om chef inte har varit inne i fakturamodulen på en vecka 
så går fakturorna vidare till dennes chef. 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Detta har ännu inte utförts i kommunen. Redovisas efter kvartal 4 2018. 

6. Sammanställning över rekryteringsläge /vakanser/ sjukskrivningstal 
Redovisas efter kvartal 2 och 4. 

7. Redovisning av avvikelser/ synpunkter /klagomål samt vidtagna åtgärder 
Redovisas för 2018 efter kvartal 1, 2019. 

8. Uppförande av inventarieförteckning 
Detta har ännu inte utförts i kommunen. Redovisas efter kvartal 4 2018. 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 8av12 

VN §97 Dnr VN 000117 /2018 - 700 

Svar på väckt ärende - Mat för de äldre 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har på nämnden 2018-09-24 väckt ett nytt 
ärende - Mat för de äldre: Enligt Nämndsplan 2019 för Vård och omsorg ska 
man sträva efter att de äldre förblir fortsatt friska. Hur ska vård- och 
omsorgsnämnden rent konkret arbeta för att förverkliga ovanstående mål? 
Vilka möjligheter finns för pensionärer i Båstads kommun att äta på 
kommunens vård- och omsorgsboenden? Alla har inte råd med 
restaurangmåltider och i många kommuner ges pensionärer möjlighet att äta 
på kommunernas äldreboende mot en avgift. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2018-10-16. 

l. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 
2. Ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning 
samt bedömning av resursåtgång. 

Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Ulf Jiewertz (M), Gösta Sandgren (M), Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C) 
och Birgitte Dahlin (L): Bifall med följande ändring och tillägg under punkt 2: 
Ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning, inklusive 
juridisk bedömning, samt bedömning av resursåtgång. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 

2. Ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning, 
inklusive juridisk bedömning, samt bedömning av resursåtgång. 

justerandes signaturer I Utdragsbes tyrkande 

/~ 0iYl 
J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-16 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000117 /2018-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende - Mat för de äldre 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 

1 (1) 

2. Ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning samt bedömning 
av resursåtgång. 

Sammanfattning av ärendet 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har väckt ett ärende kring måltidsservering på särskilda 
boenden för äldre. Detta är, av integritetsskäl, inte möjligt på samtliga boende. Frågan ligger 
ansvarsmässigt inom Teknik och service varför frågan bör hänskjutas dit för eventuell bered
ning. 

Bakgrund 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har på nämnden 2018-09-24 väckt ett nytt ärende 
- Mat för de äldre: 
"Enligt Nämndsplan 2019 för Vård och omsorg ska man sträva efter att de äldre förblir fortsatt 
friska. Hur ska vård- och omsorgsnämnden rent konkret arbeta för att förverkliga ovanstående 
mål? Vilka möjligheter finns för pensionärer i Båstads kommun att äta på kommunens vård
och omsorgsboenden? Alla har inte råd med restaurangmåltider och i många kommuner ges 
pensionärer möjlighet att äta på kommunernas äldreboende mot en avgift". 

Aktuellt 
Vård och omsorg har inga egna restauranger ute i kommunens vård- och omsorgs boenden 
utan all måltidsservice köps från Teknik och service. 

Huruvida det finns möjlighet att servera mat till utomstående beror till stor del på boendets 
utformning. Många boende har endast utrymme anpassat för matsal inom respektive avdel
nings väggar. Hänsyn ska i dessa fall tas till integriteten för de boende på ett vård- och om
sorgs boende då det är deras hem. 

I andra särskilda boende finns det rent utrymmesmässig möjlighet men då måltidsservice inte 
finns inom ramen för Vård och omsorgs verksamhet är detta en fråga för Teknik och service 
att bereda och besvara, avseende till exempel bemanning sju dagar i veckan och utredning 
kring betalningsmöjligheter. 

Ingrid Pettersson 
Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Marianne Eriksson Mjöberg, Bjärepartiet 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Jan Bernhardsson, Verksamhetsområdeschef Teknik och service 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

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 12 november 2018 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 

VN§99 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-10-11 

b). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-10-16 

c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-10-23 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10av12 

)usterandes signaturer I Utdragsbestvrkande 

/!le s lN\_ 
\ 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 

VN § 100 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 delegations beslut: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2018-09-01 - 2018-09-30 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av12 

justerandes signaturer ' Utdragsbestvrkande 

/1/(2- tA 
"( 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
2018-07-01- 2018-09-30 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt ett beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

Sida 

12av12 

Efter tremånadersperioden fått erbjudande och tackat ja till erbjudet boende. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-11-16. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-07-01- 2018-09-30 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ \JJ 
!fil 
~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-16 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-07-01- 2018-09-30 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt ett beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

Efter tremånadersperioden fått erbjudande och tackat ja till erbjudet boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 


