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Ulf Jiewertz (M), ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 
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Ib Nilsson. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

ontoret i Båstad, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 17.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-10-16 

Från och med 2019-10-24 till och med 2019-11-15 

Henrik Andersson 
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In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 

VN § 92 Dnr VN 000005/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 93 Dnr VN 000006/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 94 Dnr VN 000007 /2019 - 900 
Informationsärenden 

VN § 95 Dnr VN 000027 /2019 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

VN § 96 Dnr VN 000146/2019 - 900 
Nämndsplan för vård- och omsorgsnämnden 2020 

VN § 97 Dnr VN 000153/2019 - 905 
Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) kap 8 § 5 

VN § 98 Dnr VN 000008/2019 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN§99 
Delgivningar 

DnrVN 000149/2018- 900 

VN § 100 Dnr VN 000018/2019 - 900 
Delegations beslut 

VN § 101 Dnr VN 000154/2019 - 700 
Väckt ärende - Fördjupad diskussion om ekonomin 

VN § 102 Dnr VN 000155/2019 - 700 
Väckt ärende - Utökad skriftlig information angående samtliga enheter och verksamheter 
inom Vård och omsorg 

VN § 103 Dnr VN 000156/2019 - 700 
Väckt ärende - Skriftligt svar angående personalens arbetsförhållanden och möjlighet att 
uppfylla det som står i nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet om aktiviteter 
på de olika enheterna 

VN § 104 DnrVN 000158/2019- 700 
Väckt ärende - Haga Park 

Sida 

2av16 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av16 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver 
ordföranden. För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen 
ska ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet 
att protokollen ska justeras av en ledamot från "oppositionen". 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare men som inte behöver 
justera det aktuella protokollet blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 17.00 på 
kommunkansliet. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
/ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 16 

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: 

Väckt informationsärende från Bjärepartiet - Frågor angående aktiviteter mm 
för de gamla och sjuka. 

Väckt informationsärende från Bjärepartiet - Fråga om det finns ärenden 
inom Vård och omsorg som blivit liggande likt ärendena hos Individ och familj. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Fördjupad diskussion om ekonomin. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Utökad skriftlig information angående 
samtliga enheter och verksamheter inom Vård och omsorg. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Skriftligt svar angående personalens 
arbetsförhållanden och möjlighet att uppfylla det som står i nämndsplanen 
och vård- och omsorgsprogrammet om aktiviteter på de olika enheterna. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Haga Park. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

,/ 
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VN §94 Dnr VN 000007 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

•Digitalisering inom vården - En värld i förändring (Anders Björk, IT-chef). 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik. 

• Rekrytering av ny vård- och omsorgschef: Lägesrapport. 

• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

• MAS och SAS: Lex Maria, Lex Sarah. MAS informerar om att en Lex Maria 
skickas in från vårdgivaren till IVO. 

• Frågor från Bjärepartiet angående aktiviteter mm för de gamla och sjuka. 

• Fråga från Bjärepartiet om det finns ärenden inom Vård och omsorg som 
blivit liggande likt ärendena hos Individ och familj. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Sida 

6av16 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019. 

Föredragande Tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000146/2019 - 900 

Nämndsplan för vård- och omsorgsnämnden 2020 

Sida 

7av16 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller verksamheten. I granskningsrapporten från december 2018 
rekommenderar revisorerna en översyn av kommunens målstyrningsprocess, 
som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. Med anledning 
av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2019-10-08, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Nämndsplan 2020 godkänns som underlag för verksamhetsplanering 2020 
för Vård och omsorg. 

Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sjögren (BP): Återremiss för att besluta om nämndsplanen 
i sin helhet senare. 

Proposition Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs. 

~ 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ -Ärendet ska återremitteras. 

Justerandes signaturer 

/tk-

Forts. på nästa sida. 

Utdragsbestvrkande 
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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 (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Ordföranden finner då att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter 
finner ordföranden att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Nämndsplan 2020 godkänns som underlag för verksamhetsplanering 2020 
för Vård och omsorg. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-08 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: VN 000146/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndsplan 2020 för vård- och omsorgs nämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Nämndsplan 2020 godkänns som underlag för verksamhetsplanering 2020 för Vård och 
omsorg. 

Bakgrund 

1 (2) 

Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 

I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt 
som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt 
syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och 
verksamheter och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån 
omvärldsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfull
mäktiges inriktningsmål finns de nio kommunfullmäktigemål som ligger till grund 
för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet 
Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut. Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Internkontroll planen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 

Ekonomi 
Nämndsplanen kompletteras med en budgetdel när kommunfullmäktige tagit beslut om 
budgetramen. 

Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
Kommunledningskontoret 



Beslutet ska expedieras till : 
Sari Bengtsson 
Vård- och omsorgschefen 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson 
MAS Jenny Bengtsson 

2 (2) 
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Innehåll 

1. Nämndens ordförande har ordet ____________________________ ___ ________________________________________________ 3 
2. Styrmodell för Båstads kommun ________________ _______________________________________________________________ _ 4 

2.1. Vision/ledstjärna ___________________________________________________________________________________________________ 4 
2.2. Värdegrund/kärnvärden ________________________________________________________________ ___ ____________________ S 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning __________________________________________ S 
2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder _______ __ __ ______ ________________ S 

3. Syfte med nämndens verksamhetsplan __________________________________________ ___ _____ __ __________________ 6 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden _________________________________________________________ __ 6 
5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 _______________________________________________________________ 9 
6. Planerade ändringar i verksamheten _________________________________________________________________________ 9 
7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål ________________________________________________________________________ 9 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling __ ______________________________ _ 10 

8.1. Nämndsmåljeffektmål ___ ____________________________ _____ _______________________________________ ______ ___ ____ _ _10 
8.2. Uppföljning ____________________________________________________________________________________________________________ 12 

9. Ekonomisk översikt 12 



1. Nämndens ordförande har ordet 

Vision för Vård och omsorg: 

"En optimal resursanvändning där insatser fördelas och utförs enligt befintligt behov och 
med god kvalitet" 

Optimal resursanvändning handlar om förmågan att hushålla. Varje medarbetare är vid rätt 
resursanvändning medveten om vilka resurser som finns eller kan göras tillgängliga. 
Resurser är utöver pengar även tid, lokaler, medarbetare m.m. Insatsfördelning sker efter 
konstaterat behov hos vårdtagarna men behöver också omprövas vid förändringar. 

3 (12) 

Båstads kommun ska ge god service till kommuninnevånare som på olika sätt är i behov av vård, 
stöd och omsorg. Insatserna ska präglas av god kvalitet som gör att alla ska kunna känna trygghet, 
gemenskap och delaktighet. 

Medarbetarna är vår mest betydelsefulla resurs och det är därför viktigt att verksamheterna 
bedrivs på ett sätt som gör att alla känner delaktighet, har möjlighet att påverka arbetsplatsens 
utveckling samt egen utveckling och karriärvägar. 

Ulf ]iewertz 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Irene Ebbesson 
Vice ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under 
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära 
eventuella ändringar. 

Styrmodell för Båstads kommun 

Vision/ledstjärna: "Ett bättre sätt att leva" 

Kvalitetsstyrning 

Kvalltetssåkrlng av 
grunduppdraget. 

kommunövergripande 
prioriteringar 

Nämnd Nämndernas 
prioriteringar i 

kvalitetsarbetet 

. 
Förvaltning 

Verksamhetsspecifikt 
systematiskt 

kvalitetsarbete 

Värdegrund 

Uppföljning och analys 

2.1. Vision/ledstjärna 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det 
framtida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030 / 
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I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads /2018 /01 /Personalpolitiskt-program-f%C3 %B6r
B%C3%ASstads-kommun-popul%C3 %A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: 
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan 
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela 
resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas 
uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av 
tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara 
resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som 
sker i organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys -Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat 
inspiration från SKL:s "styrsnurra". 

Planering 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk 
plan för de nästkommande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att 
bestämma hur målen ska uppnås. 



6 (12) 

Uppföljning och analys 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Atgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och 
utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhets
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av 
planeringsfasen. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med 
syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare 
som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt 
m yn dighetsu tövning. 

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

Vård- och omsorgsram 

Centralt (ledningsresurser) 

Inom begreppet Centralt ryms Vård och omsorgs ledningsresurser, förutom de ledningsresurser 
som ryms inom resursfördelningsmodellen i resultatenheterna för vård- och omsorgs boende och 
hemvård. 

Myndighetsenhet 

Myndighetsenheten består av avgiftshandläggare och biståndshandläggare som hanterar samtliga 
områden inom Vård och omsorg. 
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Stöd och omsorg (till personer med funktionsnedsättningar) 

Nedanstående områden innefattas i begreppet stöd och omsorg, som rör vård- och omsorgstagare 
med funktionsnedsättningar: 

Bostad med särskild service för vuxna 
I kommunen finns det tre boenden med särskild service för vuxna fördelade på ett boende med 
servicelägenheter och två gruppbostäder. Dessa boende är avsedda för vård- och omsorgstagare 
tillhörande personkrets 1-3 med omfattande behov av service, omsorg och gemenskap. 
Kommunen ska tillförsäkra att vård- och omsorgstagarna har goda levnadsvillkor. På kommunens 
boende finns tillgång till service, omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet. 

Personlig assistans 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till 
den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande 
behov. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar 
Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans. 

Boendestöd/Socialpsykiatri 
Boendestöd är ett stöd i hemmet för vård- och omsorgstagare 18-67 år med en psykisk 
funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat bestå av hjälp att bryta sin isolering, strukturera 
sin vardag eller utföra vardagsuppgifter. 

Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en insats inom LSS för vård- och omsorgstagare i arbetsför ålder som 
tillhör personkrets 1-2, och som är i behov av en daglig sysselsättning. Den dagliga verksamheten 
arbetar aktivt för att vård- och omsorgstagaren ska komma så nära den reguljära arbets
marknaden som möjligt. Den dagliga verksamheten i Båstad verkställer även beslut om 
meningsfull sysselsättning enligt SoL. 

Korttidsvistelse och stödfamilj 
Korttidsvistelse och stödfamilj är en boendeform för barn och ungdomar inom personkrets 1-3 
som växelvis vistas utanför hemmet för sin egen skull eller som en avlastning för vårdnads
havarna. Beslutet kan även verkställas genom en stödfamilj. Korttidsvistelse kan även 
innebära en tillfällig semestervistelse på exempelvis ett läger. 

Korttidstillsyn 
Korttidstillsyn för skolungdomar med funktionsnedsättningar över 12 år ges i anslutning 
till skoldagen och/eller under lov. Tillsynen ges i form av fritidshem, fritidsgård eller annan 
meningsfull verksamhet som gör det möjligt för föräldrar att delta i arbetslivet eller studera. 

Avlösarservice i hemmet och ledsagning 
Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan 
beviljas avlösarservice i hemmet. 
Ledsagarservice syftar till att underlätta för vård- och omsorgstagaren att ta sig till och från 
fritids- och kulturaktiviteter. 
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Kontaktpersoner 
Syftet med en kontaktperson är att främja social kontakt i samhället och deltagande i fri tids
aktiviteter och gäller både ungdomar och vuxna inom såväl LSS som SoL. 

Hälso- och sjukvård 

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård upp till läkarnivå för dem som inte själv eller med hjälp 
kan ta sig till vårdcentralen, eller i vårdform enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. Till hemsjuk
vården hör också rehabilitering i hemmet, något som kan vara aktuellt efter sjukdom eller olycka. 
Behov av rehabilitering i hemmet bedöms av arbets-terapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. 
Ansvarig läkare för såväl hemsjukvård som rehabilitering i hemmet är alltid primärvårdsläkare. 
Hemsjukvården har även ett habiliteringsansvar för vissa brukare inom LSS och socialpsykiatrin. 

Vård och omsorg ansvarar för tekniska hjälpmedel, exempelvis rollator, rullstol och hygien
hjälpmedel till personer som är över 20 år och skrivna i Båstads kommun. Arbetsterapeut, 
sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska gör funktions bedömning och förskriver 
individuellt utprovade hjälpmedel. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg inkl. anhörigstöd 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg omfattar bland annat nattpatrull i ordinärt boende, 
socialt innehåll och anhörigverksamhet, demensteam och vårdhund, mottagningsteam, trygghets
telefoner, dagvård SoL, lokaler inom vård och omsorg samt hyror för blockuthyrningen av lägen 
heter på kommunens vård- och omsorgsboende. 

Resultatenheter 

Båstads Kommun har en resursfördelningsmodell som bygger på en beställare/utförare 
organisation och de som utför de beställda insatserna kallas resultatenheter. Det finns två 
områden inom resultatenheterna som rapporteras separat, hemvård samt vård- och 
omsorgs boende. 

Hemvård 

Personer som upplever att de inte längre klarar sin hemsituation kan ansöka om hemvård. 
Hemvård innebär hjälp i den egna bostaden där omfattningen bedöms individuellt utifrån behov 
och situation. Hemvård kan exempelvis innefatta stöd och hjälp med personlig omvårdnad, 
måltider, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution och avlösning. Detta område omfattar 
även insatser av delegerad hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsboende 

I kommunen finns vård- och omsorgs boenden avsedda för vård- och omsorgstagare med så 
omfattande omvårdnads behov att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 
Vård- och omsorgs boende är en bostad med god inre och yttre tillgänglighet med tillgång till 
omsorg och hälso- och sjukvård hela dygnet. På ett av kommunens boenden finns ett antal 
korttidsplatser avsedda för korttidsvård och växelvård. Korttidsvård är ett komplement 
till hemvård då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den egna bostaden, 
men rapporteras under vård- och omsorgs boende. 
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5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

Kommunen kommer att ha en stor utmaning att få ihop budgeten eftersom det är färre som ska 
försörja fler. Båstads kommun har en demografi med många äldre och de ställer också allt större 
krav. Trycket på kommunen kommer att öka. Vi ska leverera hög kvalitet till lägre kostnad vilket 
innebär att verksamheterna måste effektiviseras. Vi vårdar allt sjukare i hemmen på grund av 
snabb utskrivning från sjukhusen, vilket ställer krav på kommunen att ha utbildad personal såväl 
i omvårdnad som legitimerad. En framtida utmaning är också att kunna anställa personal med 
rätt kompetens. Ett ökat samarbete både internt och externt måste till för att vi ska kunna 
bibehålla kvaliteten för medborgarna. Psykisk ohälsa ökar bland äldre och behöver 
uppmärksammas. Ofrivillig, upplevd ensamhet kan vara en riskfaktor. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

En ny chef för Vård och omsorg är under rekrytering och kommer framöver att påverka 
utvecklingen inom verksamheten. 

Vård- och omsorgs boendet Haga Park kommer att öppna, vilket kommer att underlätta i bristen 
av boendeplatser. I och med detta kan det också planeras för ändring av andra verksamheter som 
till exempel korttidsvården som inte fungerar optimalt idag med dubbel beläggning på rum. 
Ängagårdens vård- och omsorgs boende kommer att avvecklas i samband med att Haga Park 
öppnar. De boende kommer då att flytta till Haga Park. 

Öka samarbetet med civilsamhället. 

Det finns ett inriktnings beslut i nämnden att skapa möjlighet att öppna ett boende för personer 
inom socialpsykiatrin. 

Införande av nyckelfri hemvård sparar både tid och pengar. 

Att använda ny teknik är ett måste för att vi ska kunna möta framtiden med den demografi vi har 
i kommunen. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 



Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett 
gott företagsklimat. 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 
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Ökningen av antalet äldre de närmaste åren och framöver kräver extra planering och prioritering 
för att finna alternativa lösningar så det förmodade ökade vårdbehovet kan tillgodoses. Särskild 
tonvikt läggs på behov hos personer med kognitiv svikt och funktionsnedsättning. 

Under år 2020 startas planeringen för att ett nytt särskilt boende ska stå klart år 2025-26. 

Antalet personer med funktionsnedsättning, som har behov av insatser i olika 
former, följs noggrant för att kunna möta denna grupps framtida behov. 

Ny digital teknik tillvaratas och används i de fall det är lämpligt. 

Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö ska införas där så är möjligt. 

8.1. Nämndsmål/effektmål 

Mål 1. Vård- och omsorgstagaren (KF:s mål 1, 2 och 4) 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara nöjda med bemötande, trygghet, 

delaktighet och personalkontinuitet. . 
Mätmetod: Vårdtagarenkät årligen och Öppna jämförelser 
Plan: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för 

planerade insatser. 
• Utveckla boendemiljö inom bistånds beslutade boendeformer avseende lägenheter, 

gemensamhetsytor och yttre miljö. 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 

lokaler i samverkan med civilsamhället. 
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Mål 2. Medarbetare (KF:s mål 2 och 8) 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 
och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 

Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 

• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 

• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 

• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 

som krävs för arbetsuppgiften. 

Mål 3. Kvalitet (KF:s mål 2, 4 och 7) 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Kvalitetsrevisioner genomförs enligt fastställd plan, årligen och ska visa 
godkända resultat. 

Mätmetod: Granskningsresultat. 
Plan: 

• Utveckla samarbetet med andra vårdaktörer avseende patientsäkerhet. 
• Uppmärksamma hälsorisker hos personer med funktionsnedsättning. 
• Skapa ökad miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare. 
• Arbeta aktivt med resultaten från kvalitetsrevisioner. 

Mål 4. Ekonomi (KF:s mål 9) 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Budget ska vara i balans vid årets utgång. 
Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertialrapport och årsbokslut. 
Plan: 

• Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida 
personalrekrytering. 

• Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott. 
• Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och 

innovationer. 
• Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov. 
• Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen 

istället för att köpa kostsamma externa platser. 
• Planera och säkerställa att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar 

framtidens behov. 
• Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt. 



8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, 
den 31 augusti samt den 31 december. 

Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplanen. 

9. Ekonomisk översikt 

Innehållet kommer när budgeten är klar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000153/2019 - 905 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 

Sida 

9av16 

I stort är avgifterna samstämmiga med avgifter för 2019 med vissa undantag. 
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och 
användning av dessa samt omvärldsbevakning av närliggande 
kommuners avgiftsnivåer. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson och 
avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-10-14, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Avgift för matlåda per styck ska 
finnas kvar på listan för avgifter. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

10av16 

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 8 oktober 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 99 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr VN 000149/2018 - 900 

Sida 

11av16 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokoll från pensionärsrådet 2019-08-29. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 

VN § 100 Dnr VN 000018/2019 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2019-08-01 - 2019-08-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av16 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 13av16 

VN § 101 DnrVN 000154/2019- 700 

Väckt ärende - Fördjupad diskussion om ekonomin 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m f1 i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende: 

Beslut 

« 

Bjärepartiets ledamöter väcker ärende och yrkar på fördjupad diskussion om 
ekonomin. Det utlovades en omfattande ekonomisk genomgång på mötet i 
september, men den uteblev. I det rådande ytterst svåra ekonomiska läget 
yrkar vi att samtliga ledamöter involveras i hur nämnden/presidiet och Vård 
och omsorg tänker agera framgent. Samtliga ledamöter har till uppgift att 
bedriva ett engagerat arbete, både vad gäller ekonomi och att arbeta för de 
anställda, gamla och sjukas bästa. Att nämndledamöter önskar ett mer 
engagerat arbete med tydligare siffror och mer omfattande information är inte 
att detaljstyra. Det är att bedriva det arbete som åläggs en nämndsledamot. 
Vi hänvisar till SKL:s skrivning: 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/ 
fullmaktigestyrelseroch namnde r / styrelsensoch namn dernasansvar. 4011.h tml. 
Där kan man ladda ner en broschyr angående vårt nämndsarbete. Se sid 12 och 
rubriken "Du ska vara aktiv''. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 14av16 

VN § 102 Dnr VN 000155/2019 - 700 

Väckt ärende - Utökad skriftlig information angående samtliga 
enheter och verksamheter inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Ingrid Edgarsdotter m f1 i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende: 

Beslut 

Bjärepartiets ledamöter väcker ärende och yrkar på utökad skriftlig 
information angående Vård och omsorgs samtliga enheter och verksamheter. 
Nämndsledamöterna bör ha en mer överskådlig bild av verksamheterna för att 
kunna gå in i det som är vår roll - nämligen att titta på VAD som bör göras. Med 
anledning av det samt det ytterst oroande ekonomiska läget yrkar Bjärepartiets 
ledamöter på kvartalsinformation som är uppdelad på de olika enheterna och 
verksamheterna. Det gäller sjuktalen, omsättning av personal och flyt-tid. Det 
gäller även fortlöpande vård tyngdsmätning. Vidare, att vi får en tydlig bild 
av arbetskategorier inom varje enhet samt deras arbetsbeskrivningar 
- rätt man på rätt plats. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 15av16 

VN § 103 Dnr VN 000156/2019 - 700 

Väckt ärende - Skriftligt svar angående personalens 
arbetsförhållanden och möjlighet att uppfylla det som 
står i nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet 
om aktiviteter på de olika enheterna 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m f1 i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende: 

Beslut 

Bjärepartiets ledamöter väcker ärende och yrkar på skriftligt svar angående 
personalens arbetsförhållanden och möjlighet att uppfylla det som står i 
nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet om aktiviteter på de olika 
enheterna. Nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet innehåller det vi 
önskar var möjligt för alla och envar gällande aktiviteter på våra olika enheter. 
Verkligheten är en helt annan. Vi har ett ytterst svårt ekonomiskt läge och ett 
minimum av anställd personal på de olika avdelningarna. Vi har svårt att 
rekrytera personal och vikarier. Personalen hinner knappt med sitt ordinarie 
arbete; att utöver det hinna och orka ta ut de gamla och sjuka till aktiviteter 
flera gånger i veckan är stressande och tar på orken. Aktiviteter är dock inget vi 
ska släppa! På vilket sätt ska kommunen klara av att följa upp och förverkliga 
det som nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet anger? 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16 16av16 

VN § 104 Dnr VN 000158/2019 - 700 

Väckt ärende - Haga Park 

Beskrivning av ärendet Claes Sjögren i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende: 

Beslut 

Uppenbarligen kommer inte hela Haga Park att öppna samtidigt. Beror det på 
att tillräcklig budget saknas för 2020? Finns det planering för i vilken ordning 
inflyttning ska ske? Jag vill se en tidsplanering för inflyttning. Jag vill också 
att Haga Park ska vara en återkommande infopunkt på vår dagordning tills 
dess att inflyttningen är klar och Haga Park anses vara i full drift. Eventuell 
ökning av byggkostnaden för Haga Park ska också löpande redovisas. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


