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VN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2019-05-15 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av21 

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. Kerstin Larsson utses som justeringsperson. 

2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.00 
på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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DnrVN 000006/2019- 900 

Godkännande av dagordningen 
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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 tillägg: 

Informationsärende - Inkomna frågor från Bjärepartiet med anledning av 
Kommunala Pensionärsrådets senaste protokoll. 

Väckt ärende - Äldre i hemmen med behov av kommunens specialkost. 

Väckt ärende - Månatliga siffror. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000007 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Resultat från medarbetarenkäten 

b). Resultat från Öppna Jämförelser 2018 

c). DigiLitt.kom (Sandra Sturk) 

d). Lokaler: Risk- och konsekvensanalys (Åsa Teveldal, Lena Täringskog 
och Pernilla Halte) 

e ). Branden i köket på Skogsliden: Status 

f). Bjärehemmet/3-4:an: Status 

Sida 

6 av 21 

g). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende samt utskrivningsstatistik 

Beslut 

h). SAS informerar 

i). Inkomna frågor från Bjärepartiet med anledning av Kommunala 
Pensionärsrådets senaste protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000086/2019 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 12019 för vård- och 
omsorgnämnden 

Sida 

7 av21 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets
berättelse för årets första fyra månader. Budget i balans är fortsatt i fokus. 
Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 7,4 mkr. Förvaltningen 
har upprättat en handlingsplan som beslutas om i vård- och omsorgsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2019-05-12, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2019 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 1 2019 delges kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/% ~ 
/ 



BÅSTADS 
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Datum: 2019-05-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000086/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsberättelse tertial 12019 för vård- och omsorgnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 1 2019 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 1 2019 delges kommunfullmäktige. 

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

Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
7,4 mkr. Förvaltningen har upprättat en handlingsplan som beslutas om i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2019, Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2019, Hemvårds- och boendepeng 

1 (1) 
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VERl<SAMHETSBERÄ TTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Vård och omsorg 

Utfall Budget Prognos Awik_else 

(tl<r) jan-apr 2019 2019 2019 

VN·VÅRDOCH 

OMSORG -47792 -118 281 ·124 976 ·6695 

-2842 -5 789 -6189 -400 

-2 142 -6069 -6199 -130 

Centralt 

Myndighetsenhet 

Stöd och omsorg 

Hälso-och sjukvård 

Verksamhets

övergripande 

äldreomsorg 

Summa 

-18 719 -45 355 -49640 -4285 

-12141 -33 588 -34188 -600 

-9168 -27 480 -27 580 -100 

-45012 -118 281 -123 796 ·5515 

Resultatenheter 

;Hemvård -600 0 230 230 

'Vård- och om sorgs

boende -2180 0 -1410 -1410 

Summa ·2780 0 ·1180 -1180 

'INVESTERING -672 ·3 380 ·3380 

Hänt i verksamheten 
Det arbete som påbörjades under 2017 kring att 
förbättra arbetsmiljön och därmed minskad sjuk
skrivning har genererat minskad sjuldön om 
250 tkr jämfört med samma tid förra året för 
verksamhetsområdet som helhet 

Under 2018 intensifierades arbetet med att 
minska övertiden i verksamheten. Genom ett 
strukturerat och målmedvetet arbeta i verksam
heten har kostnader för övertid minskat med 
550 tkr jämfört med 2018 för verksamhetsområ
det som helhet. 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård gäller från årsskiftet inte bara 
somatiska (kroppsliga) diagnoser utan även psy· 
kiatriska. Det innebär att vård- och omsorgsta
gare med psykiatrisk problematik, liksom dem 
med somatiska diagnoser, ska beredas vård- och 
omsorg i kommunen inom tre kalenderdagar mot 
tidigare 30 arbetsdagar. För sonw,tiska diagnoser 
har lagen gällt sedan 1januari2018. Detta sätter 
generellt sett stor press på verksamheten att vara 
förberedd på hemgångar under veckans alla da-

0 

gar. Om kommunen inte bereder vård- och om· 
sorg inom stipulerad tid utgår en lagstadgad er
sättning till Region Skåne. Ingen ersättning har 
hittills tillfallit Region Skåne från Båstads kom
mun. 

Vård och omsorg 
Under inledningen av året de omfattande insat
serna avseende förflyttningsutbildning fortsatt 
genomförts. Dessa utbildningar, tillsammans med 
en Ingående arbetsmiljöutbildning i samtliga 
hemvårdsgrnpper är en effekt av Arbetsmiljöver
kets inspektion. 

Inom hemvården ses kännbara konsekvenser 
kopplade till nya lagen om utskrivningsklara. 
Detta har medfört en stor arbetsinsats, krav på 
flexibla lösningar och nya rutiner för de som ar
betar inom hemvården. Hemvården möter före
dömligt de behov som finns och tar )lem medi
cinskt färdigbehandlade vård- och omsorgstagare 
tiden. Dock innebär detta ofta att bemanningen 
måste utökas något utan garanterad arbetsupp
gift. 

Arbetet med Kommunfullmäktiges beslut att av
veclda Bjärehemmet, 3-4:an pågår. Vård- och 0111-

sorgstagare har erbjudits alternativt boende i 
kommunen och medarbetare har erbjudits nya 
arbetsplatser i kommunen. 

HSL, myndighet, korttid och mottagnlngsteam 
Den nya lagstiftningen gällande samverkan vid 
utskrivning från slutenvård sätter även press på 
behov av korttidsplatser och insatser från mot
tagningsteam. Korttidsverksamheten i egen regi 
har under perioden haft en hög beläggning, upp 
till 14 platser, med ett genomsnitt på 13 platser. 
Att möta det stora behovet av korttidsplatser 
inom kommunen har varit svårt och har inneburit 
en ökning av köpta korttidsplatser av korttids
vård under första tertialen. 

Utvecklingen vad gäller korttidsvården visar tyd
ligt att växel vården bör separeras från korttids
enhetens mer akuta del. Behovet av att speciali
sera korttidsvården är ett viktigt förbättringsom
råde samtidigt som kvaliteten kan förbättras yt
terligare vad gäller växelvård vid en renodling av 
dessa platser. 



VERl(SAMH ETSB.ERÄTIELSE 
Vård· och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Myndighetsenheten har under året fortsatt arbe
tet med kartläggning av ärendehandläggnings
processen. Även här påverkar det snabbare flödet 
från slutenvården. Detta möts genom verksam
hetsförändring för att garantera hög grad av ser
vice till medborgaren. 

Ökad vårdtyngd ses även i hemsjukvården med 
mycket svårt sjuka som vårdas i hemmet. HSL
undersköterskoma har haft en viktig roll och del i 
att omvårdnaden sker på ett bra sätt men också 
genom att de har avlastat sjuksköterskorna i 
vissa utvalda arbetsmoment. 

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetstera
peuter är en utblldnlngsresurs för verksamheten 
som helhet och bidrar till kunskapsutvecklingen 
för omvårdnadspersonalen. Den tiden är dock 
inte budgeterad. 

Stöd och omsorg 
Under våren har extra utbildningsinsatser inom 
social dokumentation genomförts för stora delar 
av verksamheten. En god social dokumentation 
säkrar god kvalitet och säkerhet för den enskilde 
och en god arbetsmiljö för medarbetaren. 

I insatsen bostad med särskild service ingår fritid, 
omvårdnad och kultur och det finns ett behov av 
att utveckla detta. På samtliga boenden har där
för ett fri tidsombud införts med uppdrag att 
samla förslag och önskemål från vård- och om· 
sorgstagarna för att sedan hitta lämpliga aktivite
ter. I uppdraget ingår också att samarbeta med 
övriga service-/ gruppbostäder i den mån vissa 
aktiviteter kan samordnas. 

Antalet personer i behov av extra stöd och hjälp i 
form av psykiatriboende ökar över tid vilket le
der till ökade kostnader. Kommunen har inget 
psykiatriboende i egen regi utan köper platser av 
externa al{törer. 

Ekonomi 
Under 2018 tillsattes avdelningschefer i verksam
heten i syfte att säkra befintlig verksamhet, 
främja utveckling och stärka det nära ledar
skapet. Trots att detta var ett politiskt beslut, och 
låg helt i linje med kraven från Arbetsmiljöverket, 
finns det ingen budget för dessa tjänster utan 
budgeten har omfördelats inom verksamheten 
för att möjliggöra denna funktion. Detta motsva
rar cirka 0,8 mkr för tertial 1. 

BÅSTADS l<OMMUN BUDGETUPPFÖUNING 20 19·04 · ~0 

Budgeten för Vången sänktes inför 2019 men då 
ingånget avtal enligt Båstadhem gäller, kommer 
detta att ge negativ avvikelse om -0,l mkr på 
helår. 

Äldreomsorg 
Hemvårdspengen minskades med 0,4 mkr för 
2019 med ett uppdrag om att minska antalet bi
lar. Budgetbeslutet för 2019 kom sent 2018 och 
det har Inte varit möjligt att fullt ut genomföra 
denna effektivisering under årets första månader. 
Bilarnas del i hemvårdens negativa avvikelse 
motsvarar hittills· 135 tkr. 

För att bibehålla kvalitet och säkerhet på vård
och omsorgsboende krävs en lägsta-nivå på be
manningen. För denna finns det inte budget fullt 
ut. Bedömningen i budgetarbetet är ett behov om 
3,1 mkr och budgetförstärkningen blev 1 mkr för 
2019. Här ses en negativ avvikelse om 1,4 mkr för 
årets första fyra månader. 

Under årets utökades ledarskapet på kommunens 
största boende genom tillsättning av ytterligare 
en enhetschef i linje med Arbetsmiljöverkets in· 
spektion och med politisk förankring. Dock sak
nas dessa lönekostnader i boendepengen. Detta 
motsvarar cirka 230 tkr för tertial 1. 

HSL, bistånd, korttid och mottagningsteam 
Mottagningsteamets nya finansieringsform har 
fallit väl ut. Kostnaden för köpta platser avseende 
korttidsvård har som tidigare beskrivits ökat. 
Dock är inte varje ensldld plats mycket dyrare, 
lmappt 500 kr pervårddygn, än dem i egen regi 
utan negativ påverkan på ekonomin ses genom 
den ökade volymen, det vill säga antalet platser 
som sammantaget behövs. Behovet av korttids
platser, inklusive växel vård, har under årets fyra 
första månader legat runt 18 platser mot budge
terade 14. Dock är antalet växelvårdsplatser kon
tinuerligt runt fem. 

HSL-undersköterskor infördes under sommaren 
2018 och föll väl ut. Verksamheten behöll denna 
funktion under hösten och våren då arbetsmiljön 
tydligt förbättrades för sjuksköte,rskorna. Dock är 
denna funktion inte finansierad i budget och 
medför en negativ avvikelse om cirka -150 tkr för 
årets första fyra månader. 



VERl<SAMHETSBERÄTTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Stöd och omsorg 
På ett gruppboende har antalet gruppboendelä
genheter ökat från två till tre. Detta har kortsik
tigt till del inneburit ökade personalkostnader 
motsvarande cirka 150 tkr för årets första fyra 
månader men är i det stora hela positivt för kom
munen på lång sikt. 

Ökade köp av externa platser inom området psy
kiatri påverkar ekonomin negativt och ger en ne· 
gativ avvikelse om -830 tkr. Kommunen har inget 
boende inom egen regi för att kunna erbjuda plat
ser till denna målgrupp. Detta kommer att ses 
över. 

Vid budgetarbetet felbudgeterades en besparing 
på Ängen. Detta ger en felaktig budgetsänkning 
motsvarande 0,6 mkr för tertial 1. 

OÅSTADS l<OMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04·30 

Nya ärenden, utan kommunens inblandning eller 
möjlighet att påverka, som betyder kostnadsan
svar för kommunen och det påverkar resultatet 
kommer med jämna mellanrum. Ett sådant 
ärende är aktuellt nu vilket påverkar ekonomin 
negativt. 

Åtgärder/konsekvenser vid awi
kelse 
Ett kontinuerligt arbete med att effektivisera på
går. Det handlar såväl om att göra rätt saker men 
också göra saker på rätt sätt. 

En handlingsplan har tagits fram och fattas beslut 
om i Vård- och omsorgsnämnden. Den innefattar 
såväl nedläggning av verksamhet, ökad återhåll
samhet, schemaöversyner som hemtagning av ex
tern verksamhet. 



VERl<SAMHETSBERÄ TTELSE 
l<om~unfullmäktige - Hemvårds- och boendepeng 

Hemvårds~ och boendepeng 

Utfall Budget Prognos Awlkelse 

(tl<r) jan-apr 2019 20_19 2019 

Hemvårdspeng -18 103 -56 693 -55 793 900 

Boendepeng -22 518 -62181 -63 781 -1600 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Den omarbetade hemvårdspeng som beslutats 
om inför 2019 har årets första fyra månader vi
sat sig vara mer rätt än den tidigare. Dock har ett 
sparbeting avseende bilar lagts in i hemvårds
pengen vilket ännu inte har kunnat hanteras av 
verksamheten. 

Mottagningsteamet gick vid årsskiftet över till 
samma form av finansiering som övrig hemvård 
vilket har fallit väl ut. 

Boendepeng 
Boendepengen ska ses över under 2019. 

Ekonomi 
Hemvårdspeng 
Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg 
och service visar 133 500 timmar jämfört med 
budget 136 700 timmar, detta ger ett prognosti
serat överskott om +0,9 mkr medan fördel- · · 
ningen av timmar balanserar upp överskottet 
och prognosen visar på ekonomisk balans vid 
årets slut. Intäkterna för onivårdnadsavgifterna 
beräknas överstiga budget med 0,5 mkr. Hem· 
vårdspengen prognostiserar totalt en positiv av
vikelse om +0,9 mkr. 

Boendepeng 
Beläggningen för vårdboende låg under peri· 
oden januari-mars på 100 procent. Köp av boen-

Diagram: Hemvårdspeng- Köp av timmar månadsvis 
---
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dedygn prognostiserar en negativ avvikelse 
om -1, 9 mkr beroende på bland annat köp av 
korttidsplatser men också en extern somatfk
plats för årets första månader. För korttidsvård i 
intern regi har i genomsnitt 13av14 platser va
rit belagda. 

Åtgärder/konsekvenser vid awi
kelse 
Hemvårdspengen visar en positiv avvikelse. 
Dock är hemvårdsinsatserna effekter av ett be
viljat bistånd och det är inte möjligt att öka in
satserna i syfte att nå ett nollresultat utan att an
sökningar, och därmed beviljade bistånd, ökar. 

Boendepengen visar ett underskott beroende på 
olika delar. Dels har verksamheten en belägg
ning på särskilda boende på 100 procent medan 
det bara finns budgeterat en beläggning på 99 
procent. Behovet av korttidsplatser har under 
årets första månader varit stort, större än vad 
kommunen har egna korttidsplatser. Det har 
medfört köp av platser hos extern leverantör. 

En extern somatikplats köps beroende på att 
kommunen inte har verksamhet som motsvarar 
denna persons behov. Det finns endast budget 
för de platser som finns inom kommunen. Verk
samh-eten arbetar intensivt och kontinuerligt 
med att ldara korttidsverksamheten inom egen 
regi. Dock påverkas inflödet av vård- och om
sorgstagare kraftigt av den nya utskrivnings la
gen som trädde i kraft 2018. Förvaltningen tittar 
på ett förslag där växel vård och korttidsvård se
pareras för att skapa ytterligare utrymme för 
platser för vård· och omsorgstagare med rena 
korttidsvårds behov. 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sida 

8 av 21 

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 30 april 2019. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000091/2019 - 700 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Sida 

9 av 21 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg visar underskott efter tertial 1 2019 och har tagit fram en 
handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Under årets första månader har 
nya lagstadgade insatser tillkommit vilket ytterligare försämrar prognosen. 
Verksamheten arbetar intensivt med att nå en ekonomi i balans. Inför årets 
budgetarbete har omprioriteringar krävts då för bibehållen kvalitet och 
säkerhet. Verksamheten har till stora delar fått sparbeting att hantera i 
verksamheten redan vid budgetering. Sammanlagt är detta 9 mkr men det 
räcker inte. Bifogat finns ytterligare förslag på insatser för att nå en budget i 
balans om 2,6 mkr. Det verksamheten har fokuserat på är sådant som inte är 
lagstadgat och som verksamheten kan genomföra utan ytterligare politiska 
beslut. Ytterligare förslag kommer att tas fram under hösten där politiska 
beslut krävs för förändring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2019-05-12, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad handlingsplan. 
2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra justeringar i 
handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkande Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Helena Kruse (BP) och Ingrid 
Edgarsdotter (BP): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från förvaltningen mot 
yrkandet om avslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens 
förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Avslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 10 av 21 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KO) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordförande UlfJiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Ordföranden finner därmed att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad 
handlingsplan. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra 
justeringar i handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig 
Bjärepartiets ledamöter, se bilaga. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Henrik Andersson - reservation från bjärepartiet 20190515 

Från: marianne eriksson-mjoberg <mmjoberg@hotmail.com> 
Till: Henrik Andersson <henke.andersson@bastad.se> 
Datum: 2019-05-16 14:54 
Ärende: reservation från bjärepartiet 20190515 

Sida 1 av 1 

Bi\STADS KOfv'HViUN 
Vård- oc;l1 omsorgsnämnden 

Kopia: marianne eriksson-mjoberg <mmjoberg@hotmail.com>, bjk003612 
<bjk003612@b ... 

Reservation 
Bjärepartiet reserverar sig mot förslaget till omfattande besparingar inom Vård och Omsorg. Vi 

fick handlingarna dagen före Vård och Omsorgsmötet. Det är alldeles för kort tid för att ta 

ställning till förslagen. Vi har dessutom ingen möjlighet förankra förslagen i vår partigrupp. 
Båstad 15 maj 2019 

Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ingrid Edgarsdotter 

Helena l<ruse 

file:///C:/Users/henand2/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5CDD798DBASTAD-AD.. . 2019-05-17 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000091/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med redovisad handlingsplan. 

1 (2) 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger presidiet mandat till att göra justeringar i handlingsplanen 
för en ekonomi i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorg visar underskott efter tertial 1, 2019, och har tagit fram en handlingsplan för 
att nå en ekonomi i balans. Under årets första månader har nya lagstadgade insatser tillkommit 
vilket ytterligare försämrar prognosen. Verksamheten arbetar intensivt med att nå en ekonomi 
i balans. 

Bakgrund 
Inför årets budgetarbete har omprioriteringar krävts då för bibehållen kvalitet och säkerhet. 
Verksamheten har till stora delar fått sparbeting att hantera i verksamheten redan vid 
budgetering. Sammanlagt är detta 9 mnkr men det räcker inte. Bifogat finns ytterligare förslag 
på insatser för att nå en budget i balans om 2,6 mkr. Det verksamheten har fokuserat på är 
sådant som inte är lagstadgat och som verksamheten kan genomföra utan ytterligare politiska 
beslut. Ytterligare förslag kommer att tas fram under hösten där politiska beslut krävs för 
förändring. 

Aktuellt 
I samband med budgetering har 9 mkr justerats i budgeten. Trots det redovisas ett underskott 
om knappa 7 mkr vid tertial 1, 2019. Verksamheten har att ta fram en åtgärdsplan för detta 
och ett förslag på ytterligare 2,6 mkr har lagts. På den korta tid som verksamheten haft till 
förfogande har inte en fullständig risk- och konsekvensanalys kunnat genomföras för lagda 
förslag. Dock har handlingsplanen diskuterats i facklig samverkan, Vonsam, 2019-05-09 och 
samverkansgruppens synpunkter har lagts in i handlingsplanen. Vonsam kommer vid 
sammanträdet i juni göra en fördjupad risk- och konsekvensanalys i syfte att kunna 
hantera de eventuella negativa effekter som uppstår av besparingarna. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 

Verksamhet 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 

Ekonomi 
Konsekvensbeskring finns för respektive besparingsförslag. 



Vård och omsorg 
Emma Pihl 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Handlingsplan för en ekonomi i balans 

2 (2) 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 11av21 

VN § 56 Dnr VN 000082/2019 - 905 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2018 samt även 
revisionsberättelse. För år 2018 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett negativt resultat på -1,5 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och förbundet har att 
följa Balanskravet för att återställa det redovisade underskottet för 2018. 
Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten 
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-05-06, med 
tillhörande bilagor. 

UlfJiewertz (M) och Irene Ebbesson (S) anmäler jäv. Kerstin Larsson (KD) går 
in som ordförande i detta ärende. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första 
hand ske genom internt effektiviseringsarbete. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05 -15 

Dnr VN 000073/2019 - 700 

Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt 
- Utvärdering av Lyan samt kartläggning av behov 

Sida 

12 av 21 

Beskrivning av ärendet Demenssamordnare har på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden gjort en 
utvärdering av dagverksamheten Lyan. Denna utvärdering har omfattat 
enhetschef för verksamheten, personal i verksamheten samt en enkät till 
närstående till de personer som vistas i verksamheten. Dagverksamheten Lyan 
bedrivs med regelbundenhet fyra dagar per vecka för personer med kognitiv 
svikt, i anslutning till Almgårdens vård- och omsorgs boende. Verksamhetens 
målgrupp är i huvudsak anpassad för personer som har en långt framskriden 
demenssjukdom och verkställs efter ansökan och beslut från 
biståndshandläggare. Flertalet av de som vistas på Lyan har en närstående som 
gör en omfattande insats för sin anhörig i det ordinära boendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-05-07, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen kring utvärderingen 
och lägger den till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-07 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000073/2019-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt - utvärdering av Lyan 
samt kartläggning av behov 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen kring utvärderingen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Demenssamordnare har på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden gjort en utvärdering av 
dagverksamheten Lyan. Denna utvärdering har omfattat enhetschef för verksamheten, perso
nal i verksamheten samt en enkät till närstående till de personer som vistas i verksamheten. 

Bakgrund 

Nuläget i Båstad 

Dagverksamheten Lyan bedrivs med regelbundenhet fyra dagar per vecka för personer med 
kognitiv svikt, i anslutning till Almgårdens vård- och omsorgs boende. Verksamhetens mål
grupp är i huvudsak anpassad för personer som har en långt framskriden demenssjukdom och 
verkställs efter ansökan och beslut från biståndshandläggare. Flertalet av de som vistas på 
Lyan har en närstående som gör en omfattande insats för sin anhörig i det ordinära boendet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
En kvalitet för invånare med kognitiv sjukdom i Båstads kommun. 

Verksamhet 
Kompletterar insatser i form av hemvård och kan verka förebyggande och ett bra stöd för 
anhöriga samt motverka ett tidigt behov av insatsen vård och omsorgs boende. 

Tillgänglighet 
Verksamheten finns till stor del tillgänglig vid behov, men det uppstår av och till en viss vänte
tid för gästen. Verksamheten kan utökas till fem dagar vid behov. 

Utredningsförfarandet 
Under utredningen har följande personer involverats och bidragit till innehållet i förslaget: 

Enhetschef Lyan 
Personal vid Lyan 
Anhöriga till personer som har sin dagverksamhet vid Lyan 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000030/2019 - 700 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
2019-01-01-2019-03-31 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 
• Socialtjänstlagen, SoL - Totalt 0 beslut. 

Sida 

13 av 21 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2019-05-08. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2019 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-0 5-08 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 1 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

• Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 0 beslut. 

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

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

1 (1) 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000063/2019 - 700 

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

Sida 

14 av 21 

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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-05-06. 

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: 2019-05-06 

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 april vistades tio olika personer vid Norra Vram, totalt 249 dygn vilket motsvarar 8,3 
platser. 



4. Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen? 
(föregående månad) 
249 dygn, det vill säga 8,3 platser. 

5. Vilken kostnad? 
Norra Vram: 249 dygn x 2414 kr= 601 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 500 tkr. 

6. Hur många står i kö till särskilt boende? 

2 (2) 

Det finns sammantaget beviljade beslut för 20 personer avseende somatiskt behov och fyra 
personer avseende kognitiva behov. 

7. Hur länge har de stått i kö? 
En person har väntat fem dagar över tiden innan erbjudande om boende gavs. 

8. Har växelvård blivit uppskjuten? 
Nej 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000092/2019 - 700 

Sida 

15 av 21 

Intern kvalitetsrevision inom Stöd och omsorgs verksamheter 

Beskrivning av ärendet Socialt ansvarig socionom (Sas) och Medicinsk ansvarig sjuksköterska (Mas) 
genomför kvalitetsgranskning i vård och omsorgs verksamheter en gång per år. 
Sas tittar på Socialtjänstlagen (SoL)och Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) lagrums delar och Mas tittar utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen (Hsl). Syftet är att uppmärksamma brister och korrigera dessa 
samt följa upp åtgärderna. Vid allvarliga brister krävs det in en handlingsplan 
för vidtagna åtgärder samt ett uppföljningsmöte. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson och Jenny Bengtsson, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000092/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Intern kvalitetsrevision inom Stöd och omsorgs verksamheter 

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

Bakgrund 

1 (1) 

Socialt ansvarig socionom (Sas) och Medicinsk ansvarig sjuksköterska (Mas) genomför 
kvalitetsgranskning i vård och omsorgs verksamheter en gång per år. Sas tittar på Socialtjänst
lagen (SoL)och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) lagrums delar och 
Mas tittar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (Hsl). Syftet är att uppmärksamma brister och 
korrigera dessa samt följa upp åtgärderna. Vid allvarliga brister krävs det in en handlingsplan 
för vidtagna åtgärder samt ett uppföljningsmöte. 

Aktuellt 
Intern kvalitets revision har genomförts inom Stöd och omsorgs verksamheter. Genomförandet 
av kvalitetsgranskning görs dels genom granskning av slumputvalda journaler samt på plats i 
verksamheten. För att kunna vara förberedd får verksamheten granskningsunderlaget 
utskickat i god tid innan revisionen. 

Revisionen visar såväl goda resultat som förbättringsområden, se bilaga. För vissa delar har 
handlingsplaner upprättats och resultatet kommer att följas upp under senare delen av 2019. 

Ingrid Pettersson, Sas Jenny Bengtsson, Mas 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kvalitetsgranskningsunderlag, Stöd och omsorg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000025/2019 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 1 

Sida 

16 av 21 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom sina verksamheter. Vård och omsorgsnämnden antog 2019-02-13 en 
kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2019. 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för kvartal 1 2019 
enligt den beslutade kontrollplanen inom vård och omsorgs ansvarsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson, daterad 2019-05-06, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall, med följande tillägg: Utbildning och genomgång 
av brandsäkerhet genomförs snarast. 

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

Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Återrapporteringen av intern kontroll 2019 kvartal 1 godkänns. 

2. Utbildning och genomgång av brandsäkerhet genomförs snarast. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ ckÄA; 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000025/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
Återrapporteringen av intern kontroll 2019 kvartal 1 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård och omsorgsnämnden antog 2019-02-13 en kontrollplan för verksamhet
en inom sitt ansvarsområde för 2019, se bilaga. 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontroll plan för kvartal 1 2019, se bilaga, 
enligt den beslutade kontroll planen inom vård och omsorgs ansvarsområde. 

Ingrid Pettersson 
Utredare/Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Intern kontroll plan återrapportering 2019 
Redovisning för intern kontroll plan kvartal 1 2019 

Samråd har skett med: 
Avgiftshandläggare 
Enhetschefer 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 
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Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och Kontroll mot utförd 1 
omsorgsavgifter insats 

2 Granskning av leverantörsfakturor Att betalda fakturor 
är korrekta 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
Redovisa 

3 
SAM 

sammanställning av 
årlig uppföljning 

Redovisning av avvikelser/ 
4 synpunkter/ klagomål samt 

vidtagna åtgärder 

Upprättande av Redovisa 
5 sammanställning av inventarieförteckning 

årlig uppföljning 

Medarbetarna har genomgått Redovisa 
6 

obligatoriska utbildningar sammanställning av 
årlig uppföljning 

Kontroll av att sökt 
ersättning 

7 
Utbetalning av ersättningar till 

överensstämmer förtroendevalda. 
med utbetald 
ersättning. 

Kontroll att 
expediering av 

8 Kontroll av expediering av beslut. beslut har skett till 
rätt personer/ 
organisationer och i 
god tid. 

Intern kontrollplan återrapportering 2019 Grön - inga avvi1•elser 

Symbolförteckning aktuellt resultat --····1 
i 

Återrapporteringsdatum 2019 !Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportering 

~ ., 'G ..<\ 

~ ~ ~ ~ 
Kommentar .... 

~. ~ ~~ ~~ ~ $ .. 
~ 

.. .. eventuella .. ~~ ~~ Aktuellt [ [ 
,., 

e. ~ ~ 'Ö ?< s.. §: avvikelser/ 
':' ?< ?< ..... resultat .... N "" åtgärder ... 

Avgifts- 2 ggr/år/ 
Mars/Sep 20% av alla fakturor handläggare JA X X 
tember 

Kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos 

Stab 1 gg/år respektive X 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Stab 1 gg/är Enligt rutin JA X 

Sammanställning av 

Stab 1 gg/år 
inkomna 

JA avvikelser /synpunkter /k Avser föregående kalenderår. 
lae-omål 

Samtliga EC 
1 gg/år Sammanställning Stab JA X 

SamtligaEC 2 ggr/år Sammanställning JA X Redovisning i kvartal 1 avser 
föregående är 

Stickprov på två sökta 
ersättningar kontrolleras 

Nämnd-
2 ggr/år 

tre månader efter att de På grund av uppkomna 
sekreterare skickats in till HR JA X X frågeställningar kring utbetalda 

Servicecenter för politikerarvoden. 
utbetalning. 

Stickprov på två ärenden. 
Nämnd-

2 ggr/år 
Kontrollera i diariet att Viktigt att beslut expedieras, 

sekreterare expediering har ägt rum, JA X X meddelas (33 § FL) sä att dessa 

till vem och när. kan verkställas [KL 6:4). 



IJl:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

17 av 21 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Notering Handlingsplan för en ekonomi i balans läggs till beslutsloggen. Det väckta 
ärendet angående nedskärningar och besparingar inom Vård och omsorg 
kan därmed tas bort från beslutsloggen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 8 maj 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 63 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

DnrVN 000149/2018 - 900 

Sida 

18 av 21 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokoll från pensionärsrådet 2019-04-11 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

DnrVN 000018/2019 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

19av21 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-15 

DnrVN 000094/2019 - 700 

Väckt ärende - Äldre i hemmen med behov av 
kommunens specialkost 

Sida 

20 av 21 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: Båstads kommun ger endast 
bistånd till en låda mat per dag för äldre som bor hemma. Bland dessa gamla 
finns de som inte kan äta annat än specialkost. Vad specialkost innebär varierar 
med problematiken som den gamle har. Skälen till varför de inte själva kan laga 
kosten är även den varierad. Specialkastare har stort behov av näringstillskott 
pga att de inte kan äta det som andra äter. Därför måste kosten vara mer 
genomtänkt och kan även kräva berikning av tex protein vid tillagningen. 
Maten de ska äta måste därför beredas och näringsmässigt ses över av särskilt 
kunnig personal så de inte blir undernärda. Frukost, mellanmål och det andra 
stora målet måste de ordna själva. Risken är därför att de inte får i sig det de 
näringsmässigt behöver och blir sjuka i förtid. Problematiken för dem som äter 
specialkost är prekär. Svåra allergier, stroke, ALS, oralcancer, mm. En del av de 
gamla med specialkost kan inte ta sig till affären. De kan få hjälp med inköp 
genom att köpa tjänster från hemtjänsten. De kan även få hjälp med att tillaga 
maten i hemmet. Detta medför kostnader för den gamle som i vissa fall 
överstiger kostnaden för ytterligare en låda mat. Tillagningen kräver dessutom 
mer än de 15 minuter som man får samt specialmaskiner och vidareutbildning 
av den personalen. Personalen vid Skogslidens kök kan laga specialkost. 
Personal i hemtjänsten har ej dessa kunskaper. Båstads kommun säger att de 
måste följa likabehandlingsprincipen och får därmed inte låta någon äldre köpa 
fler abonnemang på matlådor än någon annan - även om behovet finns. Alltså 
stannar det vid en låda per dag. Att gamla istället ställs inför risken att inte få i 
sig det de behöver och blir sjuka i förtid är inte något man tar hänsyn till. Ej 
heller till att de kanske inte har råd att köpa dessa dyra tjänster av hemtjänsten. 
Äldre med behov av specialkost har hamnat vid sidan om i kommunens bistånd. 
Bjärepartiets ledamöter väcker därmed ärende och yrkar på att ansvarig 
förvaltning ser över en förändring och låter behovet styra. Vidare, att 
bistånds beslut för specialkostlådor vid mer än ett tillfälle per dygn ges om 
personen har intyg från läkare eller dietist angående utökat behov. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 21av21 

VN § 66 Dnr VN 000095/2019 - 700 

Väckt ärende - Månatliga siffror 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: I april och maj 2019 har vi fått 
utökad rapportering om kö till vårdboende mm. Det är värdefull information. 
Med anledning av att revisionen påtalar verksamheternas brist på siffror och 
nedbrutna mål samt för att nämndens ledamöter framgent ska kunna göra ett 
så bra jobb som möjligt, yrkar vi följande: Att förvaltningen månatligen för in 
aktuella siffror i nedanstående tabell hela 2019 och tillsvidare. Det underlättas 
av att förvaltningen i sitt arbete redan har dessa siffror. Vi önskar även 
siffrorna för jan-feb 2019. 

Beslut 

Tabell för ekonomi, särskilt boende, korttidsboende, växelvård mm 
- månad för månad. 

1. Antal personer i kö med somatisk problematik som beviljats särskilt boende. 
2. Antal personer i kö med kognitiv svikt som beviljats särskilt boende. 
3. Har någon tackat nej till erbjuden boendeplats? I så fall, hur många? 
4. Antal vårdtagare som väntat över 3 månader i kö och i så fall hur många 
dagar. 
5. Antal personer som får korttidsvård utanför kommunen. Unika och i snitt. 
6. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas på korttidsplats 
utanför kommun. 
7. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas på korttidsplats inom 
kommunen. 
8. Antal personer som beviljats särskilt boende och vistas i hemmet. 
9. Antal vårddygn som Båstads kommun får betala korttidsvård utanför 
kommunen. Kostnad för dessa och jämfört med vård i Båstads kommun. 
10. Antal i växelvård. Antal uppskjutna. 
11. Antal personer som stannat kvar på sjukhus mer än 3 dagar efter 
utskrivningsklar samt vårddygn. Om kommunen haft ökad kostnad ska detta 
anges. 
12. Hur många personer som haft hemvård mer än 188 timmar/månad. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 


