
i,iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 1av17 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 13 november 2019 kl. 13.00 - 15.30. 

Ulf Jiewertz (M), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), ledamot 
Rustan Svensson (M), ledamot 
Kerstin Larsson (KD), ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), ledamot 
Helena Kruse (BP), ledamot 
lb Nilsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Mona Källbäck (M), ej tjg. ers. Niclas Svanberg (S), ej tjg. ers. 
Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjg. ers. 
Sonia Larsson (C), ej tjg. ers. Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD), ej tjg. ers. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Ingrid Pettersson, tf. vård- och omsorgschef. 
Jenny Bengtsson, MAS. Åsa Teveldal, avdelningschef. Pernilla Holte, avdelningschef. 
Lena Täringskog, avdelningschef. Jessica Arvidsson, projektledare. Marcus Åberg, ekonom. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Marianne Eriksson Mjöberg. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 20 november 2019 kl. 16.00. 

_;fk/L:.~~:::0~.,Lz'.'.'.:....!~'.'.'.'.::~~·~~======----------Paragrafer §§ 105-117 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Samman trädesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-11-13 

Från och med 2019-11-21 till och med 2019-12-13 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 



IJl.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 

VN § 105 Dnr VN 000005/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 106 Dnr VN 000006/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 107 Dnr VN 000007 /2019 - 900 
Informationsärenden 

VN § 108 Dnr VN 000027 /2019 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 

VN § 109 Dnr VN 000143/2019 - 700 
Svar på remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 

VN § 110 Dnr VN 000030 /2019 - 700 
Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 3 

VN § 111 Dnr VN 000025/2019 - 700 
Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 2 och 3 

VN § 112 Dnr VN 000154/2019 - 700 
Svar på väckt ärende - Fördjupad diskussion om ekonomin 

VN § 113 Dnr VN 000155/2019 - 700 
Svar på väckt ärende - Utökad skriftlig information angående samtliga enheter och 
verksamheter inom Vård och omsorg 

VN § 114 Dnr VN 000156/2019 - 700 

Sida 

2av17 

Svar på 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 § 115 Dnr VN 000008/2019 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 116 
Delgivningar 

Dnr VN 000149/2018 - 900 

VN § 117 DnrVN 000018/2019- 900 
Delegationsbeslut 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av17 

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 val protokollet 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. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 20 november 2019 kl. 16.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av17 

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

Notering Bjärepartiet har sedan dagordningen skickades ut lämnat in två frågor, varav 
den ena frågan angående dagverksamhet bedöms ha inkommit för sent och 
kommer inte att kunna besvaras förrän till nästa sammanträde. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Reservation 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

Fråga från Bjärepartiet angående avvikelserapporter och läkemedelshantering. 

Mot bakgrund av att endast den ena inlämnade frågan fick ställas i samband 
med dagens sammanträde reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000007 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg m fl informerar: 

• DigiLitt.kom (Jessica Arvidsson) 

•Enkät från sommaren 2019 (Jessica Arvidsson) 

•Vad tycker äldre om äldreomsorgen? (Ingrid Pettersson) 

• Färd tjänstinformation från vår representant i politikerrådet 
(Rustan Svensson) 

Sida 

5av17 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
(Ingrid Pettersson) 

Beslut 

• Redovisning av köpta platser (Lena Täringskog) 

• MAS och SAS informerar: Lex Maria och Lex Sarah 
(Jenny Bengtsson/Ingrid Pettersson) 

•Rekrytering av ny vård- och omsorgschef: Lägesrapport (UlfJiewertz) 

•Haga Park: Lägesrapport (Ingrid Pettersson) 

• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans 
(Ingrid Pettersson) 

•Förslag till budget inför 2020 (Ulf Jiewertz) 

• Fråga från Bjärepartiet angående avvikelserapporter och läkemedels
hantering (Jenny Bengtsson) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober2019 

Sida 

6av17 

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 oktober 2019. 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 7av17 

VN § 109 DnrVN 000143/2019- 700 

Svar på remiss av betänkandet Styrkraft i 
funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna 
remissvar på denna utredning. Båstads kommun välkomnar det nya målet för 
funktionshinderpolitiken och instämmer i utredningens förslag enligt bifogat 
remissvar. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och tf. vård- och omsorgschef 
Ingrid Pettersson, daterad 2019-11-06, med tillhörande bilaga. 

Avdelningschef Åsa Teveldal föredrar ärendet. 

Rustan Svensson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det 
som sitt eget. 

usterandes si nahirer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-06 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000143/2019-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Båstads kommuns remissvar avseende 
"Styrkraft i funktionshinderspolitiken" (SOU 2019:23) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna 
utredning. 

Aktuellt 
Båstads kommun välkomnar det nya målet för funktionshinderpolitiken och instämmer i 
utredningens förslag enligt bifogat remissvar. 

Åsa Teveldal 
Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Socialdepartementet (via mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ingrid Pettersson 
Tf. Vård- och omsorgschef 

Remissvar från Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 
Remiss: Statens offentliga utredningar SOU 2019:23 "Styrkraft i funktionshinderspolitiken" 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-13 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000143/2019-700 

Till: 

Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

Ertdnr:S2019/02213/FST 

Kopia till: 
s.fst@regeringskansliet.se 

Båstads kommuns remissvar avseende "Styrkraft i 
funktonshinderpolitiken" (SOU 2019:23) 

Båstads kommun har beretts möjlighet att avge remissvar avseende betänkandet 
"Styrkraft i funktionshinderpolitiken" - SOU 2019:23. Remissvaren ska inkomma 
till Socialdepartementet senast den 29 november 2019. 

1 (1) 

Båstads kommun ser det nya målet för funktionshinderpolitiken som positivt. Målet 
innebär att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt
ning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. 

Det bedöms som tilltalande att målet med funktionshinderpolitiken blir en integrerad 
del av arbetet för mänskliga rättigheter. Den nya politiken lyfter särskilt fyra områden 
som man ska inrikta sig på. Det handlar om principen med universell utformning, 
åtgärda brister i tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens själv
ständighet samt att förebygga och motverka diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning. Även detta upplevs som gynnsamt i syfte att uppnå målen 
för funktionshinderpolitiken. 

Avslutningsvis vill Båstads kommun betona att det som utredningen för fram i form av 
behov av styrning och uppföljning är mycket viktigt utifrån ett effektivt genomförande. 
I arbetet har förtroendevalda, på olika samhällsnivåer, en avgörande roll. 

/~;novembp 

/ 
Ulfjiewertz r 

,. Vård- och omsorgsnämndens ordförande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

DnrVN 000030/2019 - 700 

Sida 

8av17 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 3 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

• Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 9 beslut - samtliga rör vård- och omsorgsboende 
- 3 beslut rör somatiskt boende 
- 6 beslut rör boende för personer med demenssjukdom 
- 1 person har tackat nej vid ett tillfälle till demensboende 
- 2 personer har tackat nej vid ett tillfälle till erbjuden plats vid somatikboende 
- 1 person har erbjudits plats vid boende och flyttat in. 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 2 beslut 
- 1 person väntar på stödfamilj/korttidsvistelse 
- 1 person väntar på daglig verksamhet 
- 1 person är sedan tidigare rapporterad för att verkställigheten är avbruten, 
vilket fortfarande är fallet. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-10-29. 

Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 3 2019 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-29 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 3 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 3 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

• Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 9 beslut - samtliga rör vård- och omsorgs boende 

3 beslut rör somatiskt boende 
6 beslut rör boende för personer med demenssjukdom 
1 person har tackat nej vid ett tillfälle till demensboende 
2 personer har tackat nej vid ett tillfälle till erbjuden plats vid somatikboende 
1 person har erbjudits plats vid boende och flyttat in 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS 
Totalt 2 beslut. 

1 person väntar på stödfamilj/korttidsvistelse 
1 person väntar på daglig verksamhet 
1 person är sedan tidigare rapporterad för att verkställigheten är avbruten, 
vilket fortfarande är fallet 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog 
Avdelningschef 

1 (1) 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000025/2019 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 2 och 3 

Sida 

9av17 

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, se bilaga. Redovisningen av kontrollmomenten för bifogad intern 
kontrollplan för kvartal 2 och 3 2019 enligt den beslutade kontrollplanen 
inom Vård och omsorgs ansvarsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson, daterad 
2019-11-05, med tillhörande bilagor. 

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

Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Återrapporteringen av intern kontroll 2019 kvartal 2 och 3 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000025/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2019, kvartal 2 och 3 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
Återrapporteringen av intern kontroll 2019 kvartal 2 och 3 godkänns. 

Sammanfattning 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, se bilaga. 

Aktuellt 

1 (1) 

Redovisningen av kontrollmomenten för bifogad intern kontrollplan för kvartal 2 och 3 2019 
enligt den beslutade kontrollplanen inom Vård och omsorgs ansvarsområde. 

Ingrid Pettersson 
Tf. Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, återrapportering 2019 
Redovisning för intern kontroll plan kvartal 2 och 3 2019 

Samråd har skett med: 
Avgiftshandläggare 
Enhetschefer 
Kommunkansliet 



Symbolförteckning aktuellt resultat 

~ BÅSTADS Intern kontrollplan återrapportering 2019 Grön - inga avvikelser 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 
Återrapporteringsdatum 2019-11-13 Röd - avvikelser- risk föreUgger 

. . . I Återrappor ter ing 

~ e. 
>-<\ ~ Kommentar :2.. ~ 'B ~ ;:; ;:; ~ ;:; 

~ 0 "' ~- ~ ~1€ <: <: <: eventuella ~ s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.,, ~~ ~ 'S ~ ~ Aktuellt 
..., ..., ..., 

[ avvikelser I '(O (0..., 

~ ~ ; % g g g 
~ 

".:l s., ~ p. ~ r esultat åtgärder ,.. ~ .,, p. ,_. N w ... 
Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård- och Kontroll mot utförd Avgifts- 2 ggr/år/ 
Mars/Sep 120% av alla fakturor I I X omsorgsavgifter insats handläggare 
tember 

JA 
Kon troll av tio 

. .. Att betalda fakturor I 
11 gg/år 

1 

leveran törsfakturor hos 
2 I Granskning av leverantorsfakturor I .. k k Stab respektive 

ar orre ta 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Redovisa 
3 

I Systematiskt arbetsmiljöarbete - I sammanstä ll ning av Stab 1 gg/år I Enl igt rutin 

I 
I I I I I X SAM 

årlig uppföljning 
JA 

Redovisni ng av avvikelser/ 

I 

Sammanställning av 
inkomna 

4 !synpunkter/ klagomål samt Stab 1 gg/år 
avvikelser /synpunkter /k I I - I I !Avser föregående kalenderår. 

vidtagna åtgärder 
Jagomål JA 

Redovisa 
Samtliga EC 

5 
I Upprättande av I sammanställning av 1 gg/år Sammanställ ning 
inventarieförteckning Stab 

årlig uppfölj ning 
JA 

Redovisa 

I I Il I I 
I Redovisning i kvartal 1 avser 6 

I Medarbetarna har genomgått I sammanställ ni ng av Samtliga EC 2 ggr/år Sammanställn ing X 
ob ligato riska utbi ldningar föregående år. årlig uppföljning 

JA 

Kontroll av att sökt 
Stickprov på två sökta 

ersättning ersättningar ko ntrolleras I 

I I I • I 
I På grund av uppkomna 

7 
I Utbe taln ing av ersättningar ti ll I överensstämmer 

Nämnd-
2 ggr/år 

tre månader efter att de 
X frågeställ ningar kr ing utbeta lda 

förtroendeva lda. 
med utbetald 

sekreterare skickats in till HR 
poli tikerarvoden. 

Servicecenter för 
ersättn ing. 

utbetalning. 
JA 

Kontroll att 
expediering av Stickprov på två ärenden. 

I I I • I 
I Viktigt att beslu t expedieras/ I beslut har skett till Nämnd- Kontrollera i diariet att 

8 I Kontroll av expediering av beslut. 
sekreterare 

2 ggr/år 
expediering har ägt rum, X meddelas (FL § 33) så att dessa 

rä tt personer/ 
kan verkställas (KL 6:4 ). 

organisationer och i till vem och när. 
od tid . JA 



Uppföljning av 
handlingsplan SAM i 
samverkansgrupp 

• Medarbetarsamtal 

• Skyddsrond 
• Kartläggning SAM 

Riskbedömning och 
handlingsplan SAM 
Medarbetarsamtal 

Tidsplanera vårens 
aktiviteter 

• Skyddsrond 
Medarbetarenkät 

ÅRS HJUL 
Systematiskt 

Arbetsmiljöarbete 

• 

Medarbetarsamtal 

Utrymningsövning 

sept/okt 

• Avstämning i 
Losam/apt av 
handlingsplan SAM 

• Arbetsmiljöutbildning 
för chefer och skydds
ombud samt 
elevskyddsombud 

SAM 

Tidsplanera 
höstens 
aktiviteter 

Rev. 2017-10-31 

Årlig uppföljning SAM 
linjechef till Losam och till 
verksam hets om rådeschef 

a , ... , .. 1 

Årlig uppföljning SAM 
verksam hets om rådeschef 
till samverkansgrupp och 
till kommunchef 

Årlig uppföljning SAM 
kommunövergripande 
kommunchef till Cesam 
och kommunstyrelsen 

Avstämning i 
Losam/apt av 
handlingsplan SAM 

[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

~:1 



Obligatoriska utbildningar för personal inom vård och omsorg 
- . 

APT - Demens ABC/Åldern har sin rätt 
LSS (kontroll att den är utförd under året) 

APT -Avvikelser och Lex Sarah 

APT - Basala hygienrutiner 
lntroduktionsutbildning 

APT-SAM 
lntroduktionsutb 

• 
APT- Munvårdsutbildning 

APT -Livsmedelshygien 

• APT- Lokalvårdsutbildning 

• Förflyttningsutb manuell (löpande/mån) 

• Förflyttningsutb lift (löpande/mån) 

• Delegeringsutb (löpande/mån) 

• Doku mentationsutb (löpande/mån) 

• 
• 

Säkerhetsutbildning 

Lokal brandutbildning (datum bokas via 

räddningtjänst) 

• Senior Alert webbutb (endast 1 gång) 

~D webbutb (endast 1 gång) 

lntroduktionsutb 
APT -Dokumentation och 

APT - IT policy och sekretess 

APT - Tvång och 
begränsningsåtgärder 

lntroduktionsutb 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se dSYL 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 10av17 

VN § 112 Dnr VN 000154/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Fördjupad diskussion om ekonomin 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende där det önskas ett mer engagerat arbete med 
tydligare siffror och mer omfattande information. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Notering 

Beslut 

Systematisk uppföljning och analys är en viktig del arbetet inom Vård och 
omsorg. På varje vård- och omsorgsnämndsmöte redovisas en månads 
uppföljning på ekonomin, det redovisas en utförligare redovisning tertialsvis 
samt årsredovisning av ekonomin. Verksamheten tillsammans med 
ekonomerna tittar på möjligheten att utforma ett bättre sätt att redovisa 
uppföljningen av budgeten. I början av 2020 kommer uppdelningen att 
redovisas i detaljbudgeten. 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson, daterad 
2019-11-04. 

Tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Jenny Hamringe (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Helena Kruse (BP) föreslår att ärendet ska finnas kvar i beslutsloggen så 
att nämnden på så sätt kan se huruvida beslutet efterlevs. Ordföranden 
finner att nämnden ställer sig bakom detta förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ska inför 2020 titta på möjligheten 
att redovisa uppföljningen av budget på ett annat sätt så att det 
går att följa verksamheterna. 

2. Därmed kan ärendet anses avslutat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-04 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000154/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende - Fördjupad diskussion om ekonomin 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Vård- och omsorgsnämnden ska inför 2020 titta på möjligheten att redovisa uppföljningen 
av budget på ett annat sätt så att det går att följa verksamheterna. 

2. Därmed kan ärendet anses avslutat. 

Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende där det önskas ett mer engagerat arbete med tydligare siffror 
och mer omfattande information. 

Aktuellt 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del arbetet inom Vård och omsorg. På varje 
vård- och omsorgsnämndsmöte redovisas en månads uppföljning på ekonomin, det redovisas 
en utförligare redovisning tertialsvis samt årsredovisning av ekonomin. Verksamheten till
sammans med ekonomerna tittar på möjligheten att utforma ett bättre sätt att redovisa 
uppföljningen av budgeten. I början av 2020 kommer uppdelningen att redovisas i 
detaljbudgeten. 

Ingrid Pettersson 
Tf. Vård- och omsorgschef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 11av17 

VN § 113 DnrVN 000155/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Utökad skriftlig information angående 
samtliga enheter och verksamheter inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende angående att nämndsledamöterna bör ha en 
mer överskådlig bild av verksamheterna för att kunna gå in i det som är deras 
roll : att titta på VAD som bör göras. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Systematisk uppföljning och analys är en viktig del arbetet inom Vård och 
omsorg. På varje vård- och omsorgsnämndsmöte redovisas en 
månadsuppföljning på ekonomin, det redovisas en utförligare redovisning 
tertialvis samt årsredovisning av ekonomin. På varje nämndsmöte redovisas 
styrkort där det bland annat mäts sjuktal, övertid och antal medarbetare. 
Mål- och kvalitetsstyrningen följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och 
nyckeltal. De resultat som kommit fram vid uppföljning och analys från 
Öppna jämförelser, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och egna 
kvalitetsrevisioner ger ett underlag till vilka beslut som måste tas för 
att verksamheterna ska utvecklas och förbättras. 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson, daterad 
2019-11-05. 

Tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Rustan Svensson (M) och Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall till Bjärepartiets väckta ärende. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Bjärepartiets väckta ärende. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

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

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson rM) X 

Kerstin Larsson (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

Sida 

12av17 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000155/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och ornsorgsnärnnden 

Svar på väckt ärende - Utökad skriftlig information angående 
samtliga enheter och verksamheter inom Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och ornsorgsnärnnden avslår ärendet. 

Bakgrund 

1 (1) 

Bjärepartiet har väckt ett ärende angående att närnndsledamöterna bör ha en mer överskådlig 
bild av verksamheterna för att kunna gå in i det som är deras roll: att titta på VAD som bör 
göras. 

Aktuellt 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del arbetet inom Vård och omsorg. På varje 
vård- och omsorgsnämndsmöte redovisas enmånadsuppföljning på ekonomin, det redovisas 
en utförligare redovisning tertialvis samt årsredovisning av ekonomin. På varje nämndsmöte 
redovisas styrkort där det bland annat mäts sjuktal, övertid och antal medarbetare. 

Mål- och kvalitetsstyrningen följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 
De resultat som kommit fram vid uppföljning och analys från Öppna jämförelser, "Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen" och egna kvalitetsrevisioner ger ett underlag till vilka beslut som 
måste tas för att verksamheterna ska utvecklas och förbättras. 

Ingrid Pettersson 
Tf. Vård- och omsorgschef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 13av17 

VN § 114 Dnr VN 000156/2019 - 700 

Svar på 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 Bjärepartiet har väckt ett ärende där de undrar på vilket sätt kommunen ska 
klara av att följa upp och förverkliga det som nämndsplanen och vård- och 
omsorgsprogrammet anger om aktiviteter på de olika enheterna. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Mål- och kvalitetsstyrningen följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och 
nyckeltal. De resultat som kommit fram vid uppföljning och analys från Öppna 
jämförelser, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och egna 
kvalitetsrevisioner ger ett underlag till vilka beslut som måste tas 
för att verksamheterna ska utvecklas och förbättras. 

Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson, daterad 
2019-11-05. 

Tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Helena Kruse (BP): I första hand återremiss mot bakgrund av bristfälligt 
beslutsunderlag samt att en plan för det fortsatta arbetet efterfrågas. 
I andra hand bifall till Bjärepartiets väckta ärende. 

Kerstin Larsson (KD) och Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag, varvid han finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter 
ställer ordföranden proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Bjärepartiets väckta ärende. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

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

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 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

Sida 

14av17 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000156/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende - Skriftligt svar angående personalens arbets
förhållanden och möjlighet att uppfylla det som står i nämndsplanen 
och vård- och omsorgsprogrammet om aktiviteter på de olika 
enheterna 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Bakgrund 

1 (1) 

Bjärepartiet har väckt ett ärende där de undrar på vilket sätt kommunen ska klara av att följa 
upp och förverkliga det som nämndsplanen och vård- och omsorgsprogrammet anger om 
aktiviteter på de olika enheterna. 

Aktuellt 
Mål- och kvalitetsstyrningen följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 
De resultat som kommit fram vid uppföljning och analys från Öppna jämförelser, "Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen" och egna kvalitetsrevisioner ger ett underlag till vilka beslut som 
måste tas för att verksamheterna ska utvecklas och förbättras. 

Ingrid Pettersson 
Tf. Vård- och omsorgschef 



rllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 115 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

15av17 

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 6 november 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 

VN § 116 DnrVN 000149/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ekonomirapport för Båstads kommun per den 30 september 2019. 

b). Protokollsutdrag från VN 2019-10-16 - Nämndsplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2020. 

c). Skånetrafikens kundrådsmöte - Minnesanteckningar 2019-10-07. 

d). Skånetrafikens tjänstemannaråd - Minnesanteckningar 2019-10-09. 

e). Skånetrafikens politikerråd - Minnesanteckningar 2019-10-10. 

f). Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020. 

g). Verksamhetsberättelse från Fontänhuset 2018. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

16av17 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-13 

VN § 117 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) . Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-09-01 - 2019-09-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

17av17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


