
[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 1av15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 17 april 2019 kl. 13.00 - 16.50. 

Ulf Jiewertz (M), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), Vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), Ledamot 
Rustan Svensson (M), Ledamot 
Kerstin Larsson (KO), Ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot 
Helena Kruse (BP), Ledamot 
Ib Nilsson (C), Ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), Ledamot 

Mona Källbäck (M), ej tjg. ers. Gunilla Linghoff (M), ej tjg. ers. Irene Wikström (M), 
ej tjg. ers. Niclas Svanberg (S), ej tjg. ers. Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. Christer Sjöö (L), 
ej tjg. ers. Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjg. ers. Sebastian Gustafsson Strömbrink (SO), 
ej tjg. ers. Henrik Andersson, nämndsekreterare. Emma Pihl, vård- och omsorgs chef. 
Ingrid Pettersson, utredare/SAS. Åsa Teveldal, avdelningschef. Pernilla Halte, 
avdelningschef. Lena Täringskog, avdelningschef. Jenny Bengtsson, MAS. 
Marcus Åberg, ekonom. 

Ib Nilsson. Ersättare: Irene Ebbesson. 

§§ 37-49 

Ulf)ie~ 

Ib Nilsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-04-17 

Från och med 2019-04-25 till och med 2019-05-17 

Kom7 toret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 

VN § 37 Dnr VN 000005/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 38 Dnr VN 000006/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 39 Dnr VN 000007 /2019 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 40 Dnr VN 000027 /2019 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 mars 2019 

VN § 41 Dnr VN 000074/2019 - 700 
Inomhusklimat sommartid på vård- och omsorgs boenden 

VN § 42 Dnr VN 000015/2019 - 700 

Sida 

2av15 

Svar på väckt ärende - Bemanningen på vård- och omsorgsboenden sedan stimulanspaketet 
försvann 

VN § 43 Dnr VN 000064/2019 - 700 
Svar på väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför kommunen samt 
antalet vårddygn mm 

VN § 44 Dnr VN 000063/2019 - 700 
Svar på väckt ärende - Utökad rapportering av boendesituationen inom Vård och omsorg 

VN § 45 Dnr VN 000008/2019 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 46 
Delgivningar 

DnrVN 000149/2018 - 900 

VN § 47 Dnr VN 000018/2019 - 900 
Delegations beslut 

VN § 48 Dnr VN 000080/2019 - 700 
Väckt ärende - Krisberedskap efter branden i Skogslidens tillagningskök 

VN § 49 Dnr VN 000081/2019 - 700 
Väckt ärende - Nedskärningar och besparingar inom Vård och omsorg 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

Beskrivning 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. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 16.30 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 15 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

MAS och SAS informerar - Lex Maria och Lex Sarah - utgår idag. 

Väckt informationsärende - Återkoppling kring politikerutbildningen 
på nämndens marssammanträde. 

Väckt ärende - Krisberedskap efter branden i Skogslidens tillagningskök. 

Väckt ärende - Nedskärningar och besparingar inom Vård och omsorg. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 5av15 

VN § 39 Dnr VN 000007 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Politikerutbildning/föreläsning kl. 13.00: "Det personliga mötets betydelse i 
en digitaliserad sam- och framtid". 

b ). Branden i köket på Skogs liden: Status. 

c). Bjärehemmet/3-4:an: Status. 

d). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende samt utskrivningsstatistik 
från Region Skåne. 

e). Återkoppling kring politikerutbildningen på nämndens marssammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Sida 

6av15 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31mars2019 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 mars 2019. 

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 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

DnrVN 000074/2019- 700 

Sida 

7av15 

Inomhusklimat sommartid på vård- och omsorgsboenden 

Beskrivning 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. 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 boendet i Förslöv, Haga park. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-04-04. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ ~ , 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-04 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000074/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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 omsorgs boenden. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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. 



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. 

M i ljökonsekvensana lys 
Något högre elförbrukning. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 

Samråd har skett med: 
Båstadhem 

2 (2) 



Li1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000015/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan stimulanspaketet försvann 

Sida 

8av15 

Beskrivning av ärendet 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. 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Pernilla Holte och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-04-08. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-08 

Handläggare: Pernilla Holte 

Dnr: VN 000015/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende - Bemanningen på vård- och omsorgsboenden 
sedan stimulanspaketet försvann 

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

Bakgrund 

1 (1) 

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 
2018 
2019 Uan-feb) 

108, 7 årsarbetare 
110,8 årsarbetare 
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 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000064/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Redovisning av korttidsvård 
utanför kommunen samt antalet vårddygn mm 

Beskrivning av ärendet Ärendet har väckts av Centerpartiet som önskar skriftlig månatlig 
redovisning av: 

- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet 
vård dygn. 

Sida 

9av15 

- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat 
ta emot samt antalet vård dygn. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

- Antalet vård tagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten 
Qämfört med kostnaden för vård i särskilt boende). 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-04-09. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000064/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

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). 

1 (1) 

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. 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 10av15 

VN §44 DnrVN 000063/2019- 700 

Svar på väckt ärende - Utökad rapportering av 
boendesituationen inom Vård och omsorg 

Beskrivning 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: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

- 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? 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-04-09. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000063/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Utökad rapportering av boendesituationen inom Vård och omsorg 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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. 



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? 

2 (2) 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

11av15 

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 april 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 

VN§46 DnrVN 000149/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av15 

Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

Dnr VN 000018/2019 - 900 

Delegationsbeslut 

Sida 

13av15 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns 
tillgängliga under sammanträdet i särskild pärm. Vid detta möte föreligger 
följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-02-01 - 2019-02-28. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 14av15 

VN§48 DnrVN 000080/2019 - 700 

Väckt ärende - Krisberedskap efter branden i Skogslidens 
tillagningskök 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Med anledning av krisen med branden i Skogslidens 
tillagningskök väcker Bjärepartiets ledamöter ett ärende. Krisen med branden i 
tillagningsköket i Skogsliden kan uppstå igen. Om inte i form av en brand, så i 
andra former av kris - tex salmonella eller någon annan bakterie, mm. För att 
arbeta framåt och förbättra för ev. nya krissituationer önskar vi få skriftligt svar 
på följande frågor: 

Beslut 

• Hur ser kommunens krisberedskap ut i skriftlig form när tillagningsköket 
sätts ur spel på Skogsliden? 
• På vilket sätt är denna skriftliga krisberedskap förankrad hos alla som arbetar 
i köket, med mat, hos Teknik och service, hos vård personalen samt hos övrig 
personal som berörs? 
• Teknik och service angav på nämndsmötet i mars 2019 att de inte dragit i 
krissnöret men borde gjort det - tankar kring det. 
• Bjärepartiets ledamöter önskar se risk- och konsekvensanalys och skriftlig 
info om vad som kan göras bättre om ny kris uppstår? 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Nämnden avvisar ärendet då detta rör kommunstyrelsens verksamhetsområde 
och Teknik och service arbete. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-04-17 15av15 

VN§49 Dnr VN 000081/2019 - 700 

Väckt ärende - Nedskärningar och besparingar 
inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m fl i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Bjärepartiets ledamöter väcker ärende kring de tidigare vid 
nämnden påtalade nedskärningarna och besparingarna för olika verksamheter 
pga det statliga stimulanspaketets frånfälle. Vidare, att regeringen kommer dra 
undan över 300 miljoner till kommunernas vård- och omsorgsverksamhet. Med 
anledning av det vill vi ha skriftlig kontinuerlig uppföljning och information om: 

• Vilka besparingar och nedskärningar som görs kopplat till det vi nämner. 
• I vilken takt nedskärningarna och besparingarna görs. 
• Konsekvens- och riskanalys kring nedskärningarna och besparingarna. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


