
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Onsdagen	den	17	april	2019.	

Plats	och	tid:	 Kl.	13.00	–	OBS:	DigiLitt.kom‐föreläsning	i	Sessionssalen,	kommunhuset	i	Båstad.		
	 Därefter	sammanträde	i	Astrakanen	cirka	kl.	14.45.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:	
	
a).	Politikerutbildning/föreläsning	kl.	13.00:	”Det	personliga	
						mötets	betydelse	i	en	digitaliserad	sam‐	och	framtid”	‐	Bilaga.	
b).	Branden	i	köket	på	Skogsliden:	Status.	
c).	Bjärehemmet/3‐4:an:	Status.	
d).	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende		
						samt	utskrivningsstatistik	från	Region	Skåne.	
e).	MAS	och	SAS	informerar:	Lex	Maria	och	Lex	Sarah.	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	31	mars	2019
(Kompletteras	senare)	

Marcus	Åberg/	
Emma	Pihl	

VN

5. Inomhusklimat	sommartid	på	vård‐	och	omsorgsboenden Emma	Pihl	 VN

6. Svar	på	väckt	ärende	‐	Bemanningen	på	vård‐ och	
omsorgsboenden	sedan	stimulanspaketet	försvann	

Pernilla	Holte/	
Emma	Pihl	

VN

7. Svar	på	väckt	ärende	‐	Redovisning	av	korttidsvård	utanför	
kommunen	samt	antalet	vårddygn	mm	

Emma	Pihl	 VN

8. Svar	på	väckt	ärende	‐ Utökad	rapportering	av	
boendesituationen	inom	Vård	och	omsorg	

Emma	Pihl	 VN

9. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden ‐‐	 VN

10. Delgivningar	 ‐‐	 VN

11. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN

	
		Båstad	den	10	april	2019	
	
	
Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 
2. Iréne Ebbesson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 16.30 på kommunkansliet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska välja en justeringsperson, samt ersättare vid dennes  
eventuella frånvaro, för att justera sammanträdesprotokollet. Justeringsperson väljs 
i turordning baserat på närvaro- och uppropslistan. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen.  
 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000007/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Politikerutbildning/föreläsning kl. 13.00: ”Det personliga mötets betydelse i en  
digitaliserad sam- och framtid” - Bilaga. 
 
b). Branden i köket på Skogsliden: Status. 
 
c). Bjärehemmet/3-4:an: Status. 
 
d). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende samt utskrivningsstatistik  
från Region Skåne. 
 
e). MAS och SAS informerar: Lex Maria och Lex Sarah.  
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000027/2019 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom  
tillsammans med vård- och omsorgschefen.   
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000074/2019-700 

 
 

Inomhusklimat sommartid på vård- och omsorgsboenden   
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar ökad hyreskostnad om cirka 76 tkr årligen för att  
förbättra inomhusklimatet på kommunens vård- och omsorgsboenden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sommaren 2018 var väldigt varm och detta gav höga inomhustemperaturer i våra vårdboende. 
Detta medförde olägenheter för framför allt vård- och omsorgstagare men också medarbetare. 
Förra årets problematik föranleder förebyggande insatser inför 2019. Detta kommer att med-
föra en ökad hyreskostnad om cirka 76 tkr årligen. 
 
Bakgrund 
Sommaren 2018 var väldigt varm och detta gav höga inomhustemperaturer i våra vårdboende. 
Detta medförde olägenheter för framför allt vård- och omsorgstagare men också medarbetare. 
Vård och omsorg hyrde in portabla anläggningar för air condition men det var inte möjligt att 
hyra så många som egentligen krävdes då det var hög efterfrågan på denna typ av maskiner. 
Skogsliden drabbades inte av detta då systemet med bergvärme hjälper till att sänka inomhus-
temperaturen på sommaren. Det är också det system som kommer att finnas på det nya boen-
det i Förslöv, Haga park. 
 

Aktuellt 
Förra årets problematik föranleder förebyggande insatser inför 2019 och Båstadhem har utrett 
kostnader för att sätta in luft-luftvärmepumpar för att åtminstone till del sänka temperaturen i 
samlingsrummen. Att sänka temperaturen även i lägenheterna är inte möjligt utan där kommer 
verksamheten att arbeta med att till exempel minska strålningsvärme genom neddragna persi-
enner med mera. Detta kommer att generera en tillkommande årlig hyreskostnad för varje 
vårdboende motsvarande cirka 16 tkr för Åsliden, 20 tkr för Almgården, 10 tkr för Aromagår-
den, 10 tkr för Ängen och 10 tkr för Myllefallet. Skillnaden i årshyra är beroende av antalet 
gemensamhetsutrymmen och därmed antalet värmepumpar som monteras.  Ängagårdens 
verksamhetsinnehåll är ännu inte klarlagt varför portabla maskiner kommer att användas där 
under sommaren 2019.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ingen direkt samhällelig konsekvens. 
 

Verksamhet 
Extra insatser i syfte att sänka rums- och kroppstemperatur för vård och omsorgstagare 
kommer att minska i verksamheten. Arbetsmiljön för medarbetare på vårdboende kommer att 
förbättras. 
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Ekonomi 
Ökad kostnad om cirka 76 tkr som får hanteras inom verksamheten 2019 och gå in i det 
ordinarie budgetarbetet för 2020. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvens. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Något högre elförbrukning. 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 
 
Samråd har skett med: 
Båstadhem 
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Datum: 2019-04-08 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Pernilla Holte 

Dnr: VN 000015/2019-700 

 
 

Svar på väckt ärende - Bemanningen på vård- och omsorgsboenden  
sedan stimulanspaketet försvann 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende kring hur bemanningen förändrats sedan stimulanspaket för 
ökad bemanning upphört. Stimulanspaketet avsattes nationellt för åren 2016, 2017 och 2018 i 
syfte att stärka bemanningen inom äldreomsorgen.  
 

Aktuellt 
Stimulanspaketet avseende bemanning inom äldreomsorgen har upphört för 2019. I budget 
2019 beslöts en ökning av boendepengen för personer med kognitiv svikt motsvarande 1 mkr 
för 2019 och det finns planlagt ytterligare 1 mkr för 2020 och 1,1 mkr för 2021.  
 
Bemanningen på särskilda boende ökades i samband med stimulansmedel infördes. Denna 
ökning kvarstår för 2019. Bemanningen uttrycks nedan i årsarbetare för särskilda boende som 
helhet. 
2017  108,7 årsarbetare 
2018  110,8 årsarbetare 
2019 (jan-feb)  110 årsarbetare 
 
 
Måttet ”årsarbetare” kommer att öka för 2019 som hittills bara består av två månaders data 
och utfallet för 2019 kommer att hamna på samma nivå som 2018. 
  
 
 
Vård och omsorg   Vård och omsorg 
Pernilla Holte, avdelningschef äldreomsorg Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-23 1 av 1 

 

 

VN § 9  Dnr VN 000015/2019 - 700 

Väckt ärende - Bemanningen på vård- och omsorgsboenden sedan 
stimulanspaketet försvann 

 
Beskrivning av ärendet Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: Sedan det statliga 

stimulanspaketet försvann är risken för lägre bemanning överhängande. Vård- 
och omsorgschefen inväntar besked från den nya regeringen om ytterligare 
stimulanspaket. Nämnden bör bevaka detta ärende samt bemanningen över lag. 
Bemanning är förutsättningen för våra vård- och omsorgstagares väl och ve 
och för att övrig personal ska orka.  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2019-04-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000064/2019-700 

 

Månatlig redovisning enligt Centerpartiets väckta ärende 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har väckts av Centerpartiet som önskar skriftlig månatlig redovisning av 

- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn. 
- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot 

samt antalet vårddygn. 
- Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten (jämfört  

med kostnaden för vård i särskilt boende). 
  
Nuläget i Båstads kommun:  
1. Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn. 
Svar: Sammantaget nio unika personer, 169 vårddygn och sammantaget cirka 5,5 platser  
under mars. 
 
2. Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot samt 
antalet vårddygn. 
Svar: Sammantaget åtta personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter  
utskrivningsklar, vilket ger cirka 20 vårddygn för mars. Dock har betalningsgränsen ej  
överskridits för perioden. 
 
3. Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten1 (jämfört med  
kostnaden för vård i särskilt boende). 
Svar: Fem individer har fler antal hemvårdstimmar än brytpunkten om 188 timmar per månad. 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
 
 

                                                           
1
 Värdet för begreppet ”brytpunkt” finns inte längre i Båstads kommun då det togs fram av ett 

externt företag där avtalet sades upp under 2018 som en besparing. I följande svar har  
månadskostnaden för en boendeplats (2017) dividerats med den ersättning hemvården fick 
per utförd timma (2017). Kvoten ger då en indikation på hur många timmar hemvården kan 
utföra per år för att nå samma summa som kostnaden för en boendeplats. Detta fördelas sedan 
på 12 månader. Det ger en uträkning enligt följande: (851586/377)/12=188. Brytpunkten går 
genom denna uträkning vid 188 timmar i månaden. 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

VN § 35  Dnr VN 000064/2019 - 700 

Väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför kommunen 
samt antalet vårddygn mm 

 
Beskrivning av ärendet Ib Nilsson (C) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: Förvaltningen får i 

uppdrag att månadsvis skriftligen redovisa: 
 
- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet 
vårddygn. 
- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat  
ta emot samt antalet vårddygn. 
- Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten 
(jämfört med kostnaden för vård i särskilt boende).  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2019-04-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000063/2019-700 

 

Utökad rapportering av boendesituationen inom Vård och omsorg 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har väckts av Bjärepartiet med anledning av att de befarar att nedläggningen av  
Bjärehemmet kommer att innebära en risk för längre köer till vårdboenden. Bjärepartiet yrkar 
nu på att vid kommande sammanträden få en skriftlig rapport över hur situationen har varit 
den senaste månaden. Därutöver önskar de löpande få svar på ett antal frågeställningar  
enligt följande: 
 
- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen?  
(föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten? 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att tidigarelägga avvecklingen av Bjäre-
hemmet, som en konsekvens av bristande ekonomiska resurser. Risk- och konsekvensanalys 
upprättades och de boende har fått framföra önskemål gällande val av nytt boende. 
 
Vård och omsorgsnämnden får vid varje nämndssammanträde en muntlig rapport om 
platssituationen, samt en redogörelse över antal köpta platser i former av korttidsboende  
vid Norra Vram. 
 

Nuläget i Båstads kommun:  
1. Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
Det finns idag 123 lägenheter för särskilt boende. 
 
2. Hur många platser finns i korttidsboende? 
Båstads kommun har i dagsläget möjlighet att ta emot 14 personer inom ramen för den  
egna korttidsverksamheten.  
 
3. Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
Under mars vistades nio olika personer vid Norra Vram, totalt 169 dygn vilket motsvarar  
5,5 platser.  
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4. Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen?  
(föregående månad)  
169 dygn, det vill säga 5,5 platser. 
 
5. Vilken kostnad? 
Norra Vram: 169 dygn x 2414 kr =  408 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 340 tkr. 
 
6. Hur många står i kö till särskilt boende? 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 21 personer avseende somatiskt behov och  
fem personer avseende kognitiva behov.  
 
7. Hur länge har de stått i kö? 
Ingen person har väntat mer än tre månader. 
 
8. Har växelvård blivit uppskjuten? 
Under mars har en person som beviljats växelvård åkt hem två dygn tidigare och en person  
har inte kunnat komma när det var planerat. 
 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-03-21 1 av 1 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000063/2019 - 700 

Väckt ärende - Utökad rapportering av boendesituationen  
inom Vård och omsorg 

 
Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 

sammanträdet: Nedläggning av avdelning 3-4:an på Bjärehemmet innebär risk 
för längre köer till vårdboenden. Inför denna förändring krävs en uppföljning. 
Vi får vid varje möte muntlig rapport om platssituationen. Yrkar nu på skriftlig 
rapport varje möte angående senaste månaden med vissa tillägg enligt nedan: 
- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför 
kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen? 
(föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten?  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000008/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 10 april 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2019-04-10 
Dnr: VN 000008/2019-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-11-27 § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och utvecklas 
under hösten 2018 kommer detta underlag 
att revideras. 

2019 

VN 2017-12-18 § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen 
ska följas upp och revideras vartannat år med 
start 2020. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 

VN 2019-01-23 § 8 
Väckt ärende - Rabatterade 
luncher på Bjäres 
restauranger för +65  
- förfrågan till samtliga 
restauranger 

VN 000014/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Det är av vikt att vi får igång den 
här processen och att alla restauranger får samma 
möjlighet till att överväga en rabatterad meny för 
+65. Våra äldre behöver mötesplatser utanför 
hemmet och tillgång till näringsrik kost för ett vettigt 
pris. Alla kommundelar har äldre med detta skriande 
behov. Vård och omsorg bör bidra med det de kan 
för att ordna dessa mötesplatser och matstunder 
för våra äldre. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Våren 2019 

  



 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-01-23 § 9 
Väckt ärende - 
Bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan 
stimulanspaketet försvann 

VN 000015/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Sedan det statliga stimulanspaketet 
försvann är risken för lägre bemanning 
överhängande. Vård- och omsorgschefen inväntar 
besked från den nya regeringen om ytterligare 
stimulanspaket. Nämnden bör bevaka detta ärende 
samt bemanningen över lag. Bemanning är 
förutsättningen för våra vård- och omsorgstagares 
väl och ve och för att övrig personal ska orka. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

April 2019 

VN 2019-02-13 § 13 
Redovisning av insatser 
avseende nämndsplanen 
 

VN 000111/2018 
 

 

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. 

Nämndsplanen för 2019 följs upp och 
redovisas i mitten av 2019 samt i samband 
med årsredovisningen. 

Augusti 2019 

VN 2019-03-21 § 35 
Väckt ärende - Redovisning 
av korttidsvård utanför 
kommunen samt antalet 
vårddygn mm 

VN 000064/2019 Ib Nilsson (C) väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Förvaltningen får i uppdrag att 
månadsvis skriftligen redovisa: 
- antalet individer som fått korttidsvård utanför 
kommunen samt antalet vårddygn. 
- antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som 
kommunen inte kunnat ta emot samt antalet 
vårddygn. 
- antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler 
timmar än brytpunkten (jämfört med kostnaden för 
vård i särskilt boende). 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Löpande 
under 
våren 
2019 

  



 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-03-21 § 36 
Väckt ärende - Utökad 
rapportering av 
boendesituationen  
inom Vård och omsorg 
 
 

VN 000063/2019 Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker 
ett nytt ärende på sammanträdet: Nedläggning av 
avdelning 3-4:an på Bjärehemmet innebär risk för 
längre köer till vårdboenden. Inför denna förändring 
krävs en uppföljning. Vi får vid varje möte muntlig 
rapport om platssituationen. Yrkar nu på skriftlig 
rapport varje möte angående senaste månaden med 
vissa tillägg enligt nedan: 
- Hur många platser finns i särskilt boende?  
(Ändras under 2019) 
- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram  
(eller motsvarande) utanför kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för 
platser utanför kommunen? (föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten? 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Löpande 
under 
våren 
2019 
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). IVO överlämnar klagomål på verksamhet - Bjärehemmet, Västra Karup. 
 
b). Skrivelse från KPR angående hyreskostnaden för samlingslokalen Vången i Båstad. 
 
c). Protokoll från tillgänglighetsrådet (KTR) 2019-03-19.  
 
   
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning syd 
Anette Hagström Linden 
Anette .ijagstrom-Linden@i vo. se 

BASTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Dnvl.~~~~.k}.:~ I 
L-tJ I Cf - ~Cl f 
•••••..• .J, •.•.•.•... ... L.~ !?. ....... q 

MEDDELANDE 

2019-03-20 Dm 7.3-11404/2019-3 

Vård och omsorgsnämnden 
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 

IVO överlämnar klagomål på er verksamhet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ett klagomål på er verksamhet 
Bjärehemmet, Västra Karup och vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun som 
bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Tillsammans med detta meddelande överlämnar vi en kopia på klagomålet till er. Det är ert 
ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011 :9, om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

rvo avslutar ärendet, ni behöver därför inte redovisa för rvo hur ni hanterat klagomålet 
inom ramen för detta ärende. I nuläget använder vi informationen från klagomålet som 
underlag i våra riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området längre fram och att vi 
då efterfrågar ert arbete med att utreda klagomål och genomföra egenkontroll. 

Mer information om IVO:s verksamhet finns på www.ivo.se 

För Inspektionen för vård och omsorg 

{/~/4~cdk~; 
Anette Hagström Linden 
Inspektör 

Bifogas: Klagomål från   

1(1) 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 1 O 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Inspektionen för vård och omsorg 2019-03-14 

IVO 
Klagomål 

Anmälan om klagomål 

Område Socialtjänst 

Rör anmälan en annan person Ja, jag anmäler åt en annan person 

Patientens/brukarens uppgifter 

Förnamn  

Efternamn  

Personnummer  

Är patienten/brukaren avliden? Nej 

Postnummer 0 

Dina uppgifter 

Förnamn  

Efternamn  

Adress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-post  

Släktskap/relation till patienten/brukaren Barn 

Information om det du vill anmäla 

Län Skånelän 

Kommun Båstad 
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Namn på verksamhet/nämnd Bjärehemmet - 3-4:an Västra Karup 

Startdatum 2018-11 -30 

Slutdatum 2019-03-14 

Beskrivning av händelsen/det du vill anmäla 

Härmed vill jag anmäla Båstad kommun, Samverkan för Bjäre, (M,L,Kd,S) för att deras agerande 

kan leda till mycket stor risk för liv och hälsa för 9 vårdboende. 

Ett nytt vårdboende byggs i Förslöv - Haga Park. Beräknat vara klart årsskiftet 19/20 men är 

försenat. Troligtvis klart våren/sommaren- 20. Våra anhöriga bor på ett boende med 9 platser som 

heter 3-4an på Bjärehemmet i V:a Karup. De flesta har en mycket hög ålder 2-97år, 1-95år, 2-94år. 

Det finns ett beslut från dec.-17 att alla 9 och personal ska flytta tillsammans som en enhet till 

det nya boendet när det blir klart.Dec.-18 bestäms det i Kommunfullmäktige att förvaltni~gen får i 

uppdrag att successivt avveckla 3-4an till förmån för Haga Park. Senare bestäms ett datum, 30 juni 

-19,då avd. ska vara avvecklad. De boende och personalen ska splittras ut på andra boende innan 

detta datum men ingen tvångsförflyttning ska ske! 

Efter enhetschefens förfrågan till de boende har hon en lista där det påstås att 8 av 9 har önskemål 

om vilket boende dom kan tänka sig. På min far står ett önskemål. Men varken han eller vi anhöriga 

har lämnat in något. Var kommer önskemålet ifrån? Hur ser det ut för dom andra? Samtidigt är det 

inte säkert att önskemålen kan tillgodoses! · 

Bjärehemmet /3-4an såldes i maj-17 och kommunen hyr lokalerna av denna hyresvärd. Kommunen 

sade inte upp kontraktet i tid som förlängdes automatiskt. Innebär att dom betalar över 400.000:- i 

hyra för tomma lokaler 1 år efter 30/6-19. Dom säger att det måste sparas pengar och dom kommer 

att göra det på personalen. Var finns omtanken om dom gamla! 

Vi anhöriga har protesterat mycket ang. den tidigarelagda flytten. Vi har över 1000 

namnunderskrifter. Artiklar i lokal- och dagstidning. Ett reportage i SVT Helsingborg. 

Medborgarförslag och interpellation har lämnats till kommunfullmäktigemöte. Vi har ställt frågan 

många gånger till olika personer i kommunen : Om dom inte vill flytta innan Haga Park är färdigt och 

ingen tvångsförflyttning ska ske, vad händer då? Men vi får inget svar från någon! 

Samtidigt är det fullt på andra boenden i kommunen och 10-12 andra personer har beviljats plats 

på särskilt boende. Ändå vill man ta bort dessa 9 platser på 3-4an .Vart ska dom i så fall flyttas! 

Svaren man får hela tiden är att man ska göra flytten så bra som möjligt och ha en bra dialog med 

2 (3) 



r 

alla berörda. Kommunstyrelsens ordförande säger att han inte ser en ny plats på ett nytt boende 

som ett lidande utan förhoppningsvis en positiv sak. Hur kan man yttra sig så om dessa 9 gamla 

människor!? 

Det gjordes ingen konsekvensanalys med medicinsk bakgrund, den gjordes av en administratör. Vi 

hänvisar till artiklar om flytt av gamla och sköra människor. Forskare Mårten Lagergren https://www 

.svt.se/nyheter/lokalVsormland/farligt-for-aldre-att-flytta 

Medicinjournalist Anna Bäsen https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna-basen-att-flytta

aldre-ar-dodligV 

Professor i geriatrik Yngve Gustavsson Umeå universitet https://www.expressen.se/kronikorer/ 

livsfarligt-flytta-skora-gamla. 

Hänvisar också till Socialtjänstlagen 5 kap. 4§ som handlar om värdigt liv och välbefinnande och 

den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 

Denna tidigarelagda flytt som kommunen vill göra innebär ett mycket stort lidande och en mycket 

stor oro för dessa 9. Dom rycks upp från sina hem där några har bott ganska länge och flyttas till 

en okänd plats utan känd personal eller andra kända boende. Skapar stor förvirring! Kan vara rent 

livsfarligt för dessa människor!! Var finns medmänskligheten? 

Vi som anhöriga är väldigt oroliga för att inte alla de boende kommer att överleva denna omänskliga 

behandling och tidigarelagda flytt. 

Båstad kommun gör en modern ättestupa! 

Underskriftstyp 

Signatär 

BanklD (GRP) 
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Till Kommunstyrelsen, 
Båstad Kommun. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2~ -03- 1 5 rq / 
on~ .... 9Jgzf.fj 
i.01.c;;.... ...... .. ,>{). ...... 

Båstad Hem har en samlingslokal: Vången, som är inrymd i 
Trygghetsboendet Malen. Denna lokal är disponibel för Vård och 
Omsorgsförvaltningen via hyresavtal som tecknats mellan 
Kommunstyrelsen och Båstad Hem. Avtalet är treårigt och har 
undertecknats av förre KS- ordf Bo Wendt. Hyreskostnaden är satt till 
200.000 kr/år. 
Lokalen är även möjlig/tillgänglig att hyra för kommunens 
pensionärsföreningar, men enligt uppgift till en kostnad av 12.000 
kr/mån. 

KPR anser att hyreskostnaderna för Vången- lokalen är alltför hög. 
Enligt uppgift finns endast 100.000 kr i Vård- och Omsorgsnämndens 
( VON's) budget till hyran för 2018. Resultatet blir ett överskridande 
av budget för detta ändamål vilket kan resultera i att medel till t ex 
stimulans och aktiviteter i praktiken reduceras motsvarande. För 
pensionärsföreningarna finns knappast ekonomiskt utrymme att hyra 
Vången. Det har framförts förslag på att samordna aktiviteter mellan 
föreningarna och VON, till bådas gagn och glädje samt för att på 
bästa sätt utnyttja de medel som finns till förfogande för 
sammankomster och aktiviteter av olika slag, hos båda parter. Denna 
typ av samordning omöjliggörs eller kraftigt försvåras genom den 
alltför höga hyressättningen. 

Vi ser den avtalade hyran till VON samt hyressättningen till 
pensionärsföreningarna som ett "misstag i arbetet" och hemställer att 
avtalet mellan KS och Båstad Hem omförhandlas samt att 
hyressättningen till pensionärsföreningama kraftigt reduceras så att 
lokalen kan uttnyttj as till ett "rimligt" pris. 

Båstad, 2019-03-12, 
Med vänlig hälsning 

~~ LClr~fson 
OrdfKP 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-03-19, kl. 16.00 -18.10 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Tomblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Ås bo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Marianne Sutinen, ersättare Parkinsonföreningen 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Ulf Jiewertz, ordförande Vård och omsorgsnämnden 
Ingrid Berg Brynje, chef för Stöd- och utvecklingsenheten/Elevhälsan 

Frånvarande Representant från Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Representant från NHR 
Representant från SRF 

1. Mötets öppnande och upprop 
Val av sekreterare 
Birgitte Dahlin valdes. 

Justeringsperson 
Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 
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Ingrid Pettersson gör en kort sammanfattning av de två viktigaste frågorna under 2018. 
Fråga 1. Arbetsmiljöverkets tillsyn. Konsekvenserna har blivit bättre rutiner, utbildningshjul 
för personalen, introduktion av vikarier - helt enkelt ordning och reda. Verksamheten har 
använd tillsynen för att förbättra verksamheten. 
Fråga 2. Haga Park Beslut om att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv med 
48 lägenheter. Nu är bygget i gång! 

4. Information från Stöd- och utvecklingsenheten/Elevhälsan 
Ingrid Berg Brynje informerar om "Tillgänglig lärmiljö för alla". Ingrids presentation kommer 
att bifogas. 

5. Val av viceordförande i råden 2019 - 2022 
Frågan tas upp vid nästa sammanträde. Åsa Höjman föreslås men väljs inte då hon inte var 
närvarande. 



6. Revidering av reglemente. 
Frågan tas upp vid nästa sammanträde. 

7. Genomgång av mötesanteckningar/ protokoll från förra mötet 
Inga kommentarer och de läggs till handlingarna. 

8. Prioritera och tidsbestämma aktivitetsplan för mandatperioden 
Vid förra mötet tog ledamöterna upp dessa förslag till aktiviteter. Nu ska dessa 
tidsbestämmas. 
1. Utgången till kommunhusets huvudingång är inte rätt anpassad. Under 2019. 
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2. Ingången och utgången till biblioteket behöver få en beröringsfri funktion för dörröppning. 
Under 2019. 
3. Markytan på Mariatorget är inte anpassad för de som använder barnvagn, rullator eller 
rullstol. Det gäller även ytan kring parkeringsplatsen för handikappade. Under 2020. 
4. Tuvelyckans förskola. Funderingar om det finns hiss till andra våningen. Klart då det finns 
hiss. 
5. Tillgänglighet för alla på Allaktivitetshuset i Förslöv. Ingen vid mötet vet vilken fastighet 
det rör sig om, så frågan måste återkomma. 
6. Information/föreläsning om olika handikapphjälpmedel. Bjuda in Medelpunkten eller 
representant från Vård och omsorg under 2019. 
7. Användartips och inställningar för inbyggda hjälpmedel i mobil, dator och läsplatta. Under 
2019. Frågan är vem? Kanske kommunens IT-avdelning? 
8. Handikappanpassad toalett i hamnområdet. Dörröppnare saknas! Under 2019. 
9. Dörröppnare till Turistbyrån. Under 2019. 
10. Studiebesök på Norrvikens trädgårdar. Under 2020. 
11. Rullstolsburnas tillgång till naturen som exempelvis banvallen. Klart. 
12. Fler ska få tillfälle att forska i/känna på hur det är att sitta i rullstol och ta sig fram med 
rullstol. Bjuda in Kommunstyrelsen under 2020. 
13. Omprioritering av snöröjning av gångväg, cykelväg, övergångsställe och vägar. Bjuda in 
representant från Teknik och service. Under 2019. 
14. Ingångar till hus och trappor som sticker ut på trottoarer behöver en bättre markering för 
synskadade. Bjuda in någon som kan regelverket. Under 2019 eller 2020. 
15. Skyltar som står i vägen. Ordförande får i uppdrag att tillskriva kommunen om detta. 
Behövs det tillstånd för att sätta ut skyltar? 
Denna lista kan rådet fylla på under kommande möten. Alla funderar! 

9. Förväntningar på våra möten 
Ordförande ställer frågan om vilka förväntningar ledamöterna har på våra möten. 
Alla överens om att det är bra att vi lär oss! 

10. Ledamöterna informerar 
Den otillgängliga Båstads station tas upp. Alla är överens om att det är bedrövligt. 
Vi uppmanas att åka kollektivt, men stationens utformning är ett stort hinder. Ordförande 
informerar om att kommunledningen har tillskrivit Trafikverket och Skånetrafiken med 
syftet att förbättra tillgängligheten. Frågan lär återkomma. 
Tyresö kommun har tagit fram en Tillgänglighetshandbok. Något för Båstads kommun? 



11. Övriga frågor och information 
Inga övriga frågor. 

12. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 28 maj kl. 16.00 i Arorna, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 22 mars 2019 

~-
Birgitte Dahlin 
Ordförande/sekreterare 

~ ~<Nt:J ___ 
Karl Lund~ 
Justerare 
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09:40-10:00 

11:20-11:45 

11:50-12:15 

12:20-12:45 

13:30-13:45 

Det här tränar 
vipa: 

Måndag 

Lek ditt namn 
med Petra 

Musikhäng 
med Frida 

Glädje 

Rasta ktiviteter 
Tisdag 

Dragkamp! 
med Victor 

Musikhäng 
med Petra 

Motorik 

nsdag 

Fånga vanten! 
med Frida 

Waterpong! 
med Jesper 

Basket 
Victor 

Musikhäng 
med Petra 

G emenskap 

To s 
Under hökens 

vingar! 
med Jesper 

Gör så gör si! 
med Jesper 

Koncentration 

. 
spel hörna -
med Petra 

Djurduellen! 
med Jesper 

Bollen i hinken 
med Victor 

Fotboll 
med Victor 

Ö Karup F-6 

Utmaning 





I 

ESTETISKT ELLER TILLGÄNGLIGT? 





0 Birgitta, Nicklas, Malin, Ingrid 

Karin, Peter, Ann 

Elisabeth, Berit, John 

Camilla, Eva, Ulrika 



.:::>LTällUällY ,q.-';t 

4-9 5 min 

Förslöv 1-9 
9-12 5 min 

Östra Karup F-6(fritidshem) 
5min 

Västra Karup 
min 5 min 

Strandäng F-6 
5 min 

Cä /-LITl/11/UllU 

ca 1-2 min bild 

bild 13-14 

bild 15/film 4 

bild 15 
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Datum: 2019-04-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000018/2019 – 900 
 
 

Delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.   
 
Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-02-01 - 2019-02-28. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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