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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27 1av14 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 27 januari 2020 kl. 13.00 - 14.45. 

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. Irene Wikström (M), ej tjg. ers. Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, SAS. Sandra Sturk, MAS. Åsa Teveldal, avdelningschef. Pernilla Holte, 
avdelningschef. Marcus Åberg, ekonom. 

Ib Nilsson. Ersättare: Helena Kruse. 

Kom:?~ ~toret ~fredagen den 31 januad 2020 kl. 14.30. 

~~ Paragrafer 
~~~~--L--""-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§§ 1-12 

Ib Nilsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-01-27 

Från och med 2020-01-31 till och med 2020-02-22 

Kommu~:~ 

Henrik Andersson 



rJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27 

In nehå I lsförteckn i ng 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27 

VN § 1 Dnr VN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 2 Dnr VN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 3 Dnr VN 000014/2020 - 901 
Offentliga sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020-2022 

VN § 4 Dnr VN 000003/2020 - 900 
Informationsärenden 

VN § 5 Dnr VN 000027 /2019 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 december 2019 

VN § 6 Dnr VN 000010/2020 - 700 
Kyld mat till ordinärt boende 

VN § 7 
Måltidsglädje 

VN§ 8 
Beslutslogg 

VN§9 
Delgivningar 

Dnr VN 000016/2020 - 700 

Dnr VN 000005 /2020 - 900 

Dnr VN 000198/2019 - 900 

VN § 10 Dnr VN 000018/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

VN § 11 DnrVN 000196/2019- 700 
Väckt ärende angående Bjärehemmet - Fullständig uppföljning på kostnader samt 
korrekt konsekvensbeskrivning 

VN § 12 Dnr VN 000022/2020 - 700 
Väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost i ordinärt boende 

justerandes signaturer 

l/t- ~ 
v 

Sida 

2av14 

Utdragsbestyrkande 

{{? 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av14 

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 ti ll ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ib Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Helena Kruse utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 31januari2020 kl. 14.30 på 
kommunkansliet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ _,4?z: / ~'-, It 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 14 

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: 

Nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson hälsas välkommen 
till nämnden. 

Marianne Eriksson Mjöberg, Bjärepartiet, väcker ett nytt informationsärende 
angående studiebesök på vård- och omsorgs boendet Villa Havsglimt i 
Laholms kommun. 

Väckt ärende från Bjärepartiet angående Bjärehemmet - Fullständig 
uppföljning på kostnader samt korrekt konsekvensbeskrivning. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Matlådor för dem som äter specialkost 
i ordinärt boende. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000014/2020 - 901 

Offentliga sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 
2020-2022 

Sida 

5av14 

Beskrivning av ärendet Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara 
stängda, men att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge 
nämnderna att ha öppna sammanträden. För Båstads kommun regleras det i 
vård- och omsorgsnämndens reglemente§ 14, där fullmäktige medger att 
nämnden kan besluta om offentliga sammanträden. I övrigt följer 
bestämmelserna i kommunallagen om att ärenden avseende 
myndighetsutövning och sekretess alltid hålls inom stängda dörrar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Henrik Andersson, daterad 2020-01-20. 

Föredragande Nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2020-2022 ska vara offentliga 
och öppna för allmänheten, med undantag för ärenden avseende 
myndighetsutövning och sekretess. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-20 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: VN 000014/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Offentliga sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020-2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2020-2022 ska vara offentliga och öppna för 
allmänheten, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning och sekretess. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara stängda, men att det 
finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge nämnderna att ha öppna sammanträden. För 
Båstads kommun regleras det i vård- och omsorgsnämndens reglemente§ 14, där fullmäktige 
medger att nämnden kan besluta om offentliga sammanträden. I övrigt följer bestämmelserna i 
kommunallagen om att ärenden avseende myndighetsutövning och sekretess alltid hålls inom 
stängda dörrar. 

Aktuellt 
Övervägandet om ett sammanträde ska vara offentligt eller ej går till viss del att finna i moti
veringen till varför utskottssammanträden aldrig kan vara öppna. Bakgrunden till det är bland 
annat för att det beredande organet ska ha möjlighet att diskutera känsliga frågor och arbeta 
fram överenskommelser. Då vård- och omsorgsnämnden saknar ett beredande utskott för den 
formen av överläggningar bör nämnden beakta det vid beslut om offentliga sammanträden. Om 
allmänhetens insyn ökas genom öppna möten, kan den leda till en hämmad debatt vilket i sin 
tur kan ha en negativ inverkan på beslutsfattandet. 

Om nämnden beslutar om öppna sammanträden under resterande delen av mandatperioden 
kan det uppstå situationer där nämnden kan behöva frångå det. Om ledamöter upplever att 
beslutsfattandet påverkas negativt av öppna sammanträden - exempelvis genom att det blir 
en högre ljudvolym i lokalen - bör ledamöterna uppmärksamma ordförande om detta genom 
ordningsfråga. Ordningsfrågan kan då bland annat leda till att mötet ajourneras, tillsägelse 
utdelas eller att en person får avvisas från mötet. 

Kommunledningskontoret 
0 lof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Verksamhetsområdeschef 
N ämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Nämndsekreterare 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000003/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

• Nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson hälsas välkommen 
till nämnden. 

• Båstads kommun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav (Ingrid Pettersson). 

Sida 

6av14 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
(Christin Johansson, Ingrid Pettersson). 

Beslut 

•Haga Park: Lägesrapport (Vice ordförande Irene Ebbesson). 

•Budgetförutsättningar 2020 (Christin Johansson, Marcus Åberg). 

• MAS och SAS informerar: Lex Maria och Lex Sarah (Sandra Sturk, 
Ingrid Pettersson). 

• Marianne Eriksson Mjöberg, Bjärepartiet, informerar om studiebesök 
på vård- och omsorgs boendet Villa Havsglimt i Laholms kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31december2019 

Sida 

7av14 

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 31december2019. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och ekonom Marcus Åberg 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000010/2020 - 700 

Kyld mat till ordinärt boende 

Sida 

Sav 14 

Beskrivning av ärendet Genom att leverera kyld mat till våra gäster i hemmen skapar vi en större 
valfrihet då de själva kan välja vilken tid på dagen de önskar äta sin måltid. När 
maten levereras kyld kan den förvaras i kylen medan vid leverans av varm mat 
bör maten ätas direkt. Om den ska sparas måste nedkylningsprocessen gå rätt 
till för att vi ska kunna säkerhetsställa en säker mat, vi rekommenderar inte att 
spara varmhållen mat. Kyld mat skapar möjligheten att våra äldre gäster kan 
dela upp måltiden och äta vid två tillfällen. Kyld mat ut till våra gäster i 
hemmen förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen då de inte behöver köra ut 
och lämna portionslådor under lunchen. Logistiken kan istället planeras utefter 
vård- och omsorgstagarens behov. De som har måltidsstöd kan utefter eget 
önskemål avgöra vilken tid de önskar äta sin måltid. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från måltidschef Susanna Bengtsson, daterad 2020-01-14, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Mål tidschef Susanna Bengtsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yrkar på ett tillägg om att en återrapportering 
i ärendet ska göras senare under våren. 

Propositionsordning 

Beslut 

Ulf Jiewertz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Portionsmaten till våra gäster i ordinära boenden levereras kyld. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-14 
Handläggare: Susanna Bengtsson 

Dnr: VN 000010/2020-700 

Kyld mat till ordinärt boende 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att portionsmaten till våra gäster i ordinära boenden 
levereras kyld. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Genom att leverera kyld mat till våra gäster i hemmen skapar vi en större valfrihet då de själva 
kan välja vilken tid på dagen de önskar äta sin måltid. När maten levereras kyld kan den 
förvaras i kylen medan vid leverans av varm mat bör maten ätas direkt. Om den ska sparas 
måste nedkylningsprocessen gå rätt till för att vi ska kunna säkerhetsställa en säker mat, vi 
rekommenderar inte att spara varmhållen mat. Kyld mat skapar möjligheten att våra äldre 
gäster kan dela upp måltiden och äta vid två tillfällen. Kyld mat ut till våra gäster i hemmen 
förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen då de inte behöver köra ut och lämna portionslådor 
under lunchen. Logistiken kan istället planeras utefter vård- och omsorgstagarens behov. De 
som har måltidsstöd kan utefter eget önskemål avgöra vilken tid de önskar äta sin måltid. 

Bakgrund 
Personalen i hemvården har belyst att de transporterar tunga väskor med den varma maten då 
värmeplattor ligger monterade i väskan för att hålla maten varm. Trots det kan vi inte hålla 
temperaturen som krävs, dvs 60 grader (se bilaga). Avvikelser från vårdpersonal indikerade på 
att; temperaturen på maten vid leverans var under rekommenderade grader. Måltidschef åkte 
ut på observation under en lunchkörning och tempererade varm samt kyld mat för att 
observera temperaturer och tillvägagångsätt, det framgick att den varma maten redan vid 
leverans var under 60 grader (se bilaga). 

Våra äldre gäster har sämre immunförsvar vilket gör det extra viktigt att vi levererar 
livsmedelshygienisk säker mat. Vi har uppmärksammat att vi har svårt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten i leverans av varmhållen mat. Vi vill även påstå att den kylda maten kan 
erhålla högre kvalitet och bättre näringsinnehåll. Detta skapar nya utmaningar för oss i köket 
då maten som ska värmas i hemmet ska smaka gott, vara i god konsistens, säker och trevlig för 
ögat. Näringsmässigt ser vi det som en fördel att leverera kyld mat då den inte behöver 
varmhållas utan kan tillagas för att sedan kylas hastigt. 

Snabb nedkylning efter tillagning skapar bättre förutsättningar att bibehålla färg, form och 
smak. Den snabba nedkylningen medför att maten får ett bättre näringsinnehåll jämfört med 
mat som varmhålls. Även smaken bibehålls bättre vid snabb nedkylning. Maten tillagas, kyls 
och packas i centralköket på Skogsliden. Mat blir till näring först när den når magen, därför ska 
kunskapsnivån vara hög och fokus ska ligga på hela måltiden. Kyld mat ska transporteras kall 
(max +8 grader) och ska därefter (i de flesta fall) värmas till 70 grader innan den äts, för att 
serveras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt. 

Med god kompetens och tydliga rutiner inom livsmedelssäkerhet ska alla gäster känna sig 
trygga i samband med kommunens måltider. 



2 (2) 

Aktuellt 
Matlådor som levereras till ordinärt boende är i dagsläget kyld, det ändrades temporärt under 
branden i Skogslidens kök februari 2019. Då indikationer visade på att värmekedjan inte hölls 
fortsattes leverans av kyld mat när verksamheten åter var på plats i köket på Skogliden. 
Måltidschef har undersökt måltiden till ordinärt boende, fördelar och nackdelar med kyld mat. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Kyld mat skapar en valfrihet för våra gäster i oridnärt boende. Den kylda maten som levereras 
värms i micro eller ugn av vård- och omsorgstagaren. Skapar en möjlighet för vård- och 
omsorgstagaren att endast värma det de önskar äta, resterande del kan sparas till kvällen. 
Detta skulle bidra till att minska svinn. 

Verksamhet 
Måltidsverksamheten kommer att behöva se över rutiner som kommer att anpassas utefter 
kyld mat. Kylar kommer att införskaffas på skogsliden och på Bjäredalen. Kyld mat främjar 
personalen i hemtjänstens arbetsmiljö då de anser "lunchrundan" både stressig och fysiskt 
ansträngande. 

Ekonomi 
Kyld mat skapar möjligheter för Vård och omsorg att anpassa hemtjänstens körsträckor och se 
över lunchkörning. 

Miljökonsekvensanalys 
Genom att servera kyld mat ut till våra gäster i hemmen kan Vård och omsorg se över 
lunchrundorna då personalen i hemtjänsten distribuerar ut måltiden till ordinära boenden. 
Skapar möjlighet att lämna maten på planerat besök, på så sätt sparar vi på miljön och kan 
minska körrundorna för personalen i hemtjänsten. Vid leverans av kyld mat är mat som inte 
värmts upp säker att spara vilket minskar matsvinn. 

Susanna Bengtsson 
Måltidschef, Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Måltidschefen 
Vård- och omsorgschefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Information kring matdistribution till vård och omsorgstagare, ordinärt boende 
Bilaga 2, Vad observeras: Vad som händer med kyld och varm mats temperaturer under 
en matleveransrunda 
Bilaga 3, Logistik för utlämning av portionslådor 
Sammanställning från enkät: Vård- och omsorgstagare i ordinärt boende fokus måltid 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §7 

Må ltidsglädje 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

DnrVN 000016/2020 - 700 

Sida 

9av14 

Beskrivning av ärendet Båstad kommuns har goda resultat inom mat och måltidmiljön. I öppna 
jämförelser framkommer att Båstads kommun placerat sig på en lS:e plats i 
landet vad gäller brukarnas nöjdhet med mat och mål tidsmiljö vad gäller 
Särskilt boende. Båstads kommun har också fått utmärkelser. Maten, 
mål tidsmiljön och mål tidsglädje är viktigt för våra mest sköra äldre som bor 
inom våra särskilda boenden. Nattfastan är ett viktigt område kopplat till 
hälsan. Det är viktigt med fortsatt stort fokus för att bibehålla och utveckla 
arbetet rörande maten och måltidsupplevelsen. Förvaltningen ska i samarbete 
med måltidsverksamheten kartlägga mat- och mål tidssituationerna inom våra 
särskilda boenden och föreslå en utvecklingsplan för att bibehålla och utveckla 
måltiderna, i bred bemärkelse, inom Särskilt boende. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson, daterad 
2020-01-20. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M): Tillägg till punkt 1 att beslutet gäller inom Särskilt boende. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med måltidsverksamheten 
kartlägga och analysera behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla 
måltiderna i bred bemärkelse för de mest sköra äldre inom Särskilt boende. 

2. Återrapportering ska göras till vård- och omsorgsnämnden senast 
i april 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-20 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000016/2020 - 700 

Måltidsglädje 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med måltidsverksamheten kartlägga och 
analysera behov av åtgärder för att bibehålla och utveckla måltiderna i bred bemärkelse 
för de mest sköra äldre. 

2. Återrapportering ska göras till vård- och omsorgsnämnden senast i april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstad kommuns har goda resultat inom mat och måltidmiljön. I öppna jämförelser 
framkommer att Båstads kommun placerat sig på en 15:e plats i landet vad gäller brukarnas 
nöjdhet med mat och måltidsmiljö vad gäller Särskilt boende. Båstads kommun har också fått 
utmärkelser. 

Maten, måltidsmiljön och måltidsglädje är viktigt för våra mest sköra äldre som bor inom våra 
särskilda boenden. Nattfastan är ett viktigt område kopplat till hälsan. 

Det är viktigt med fortsatt stort f~kus för att bibehålla och utveckla arbetet rörande maten och 
måltidsupplevelsen. 

Förvaltningen ska i samarbete med måltidsverksamheten kartlägga mat- och måltids
situationerna inom våra särskilda boenden och föreslå en utvecklingsplan för att bibehålla 
och utveckla måltiderna, i bred bemärkelse, inom Särskilt boende. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 



iJ1:1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §8 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-01-27 10av14 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

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 20 januari 2020 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27 

VN § 9 Dnr VN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a) . Protokoll från pensionärsrådet 2019-12-05. 

b) . Ekonomirapport för Båstads kommun januari-november 2019. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av14 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27 

VN § 10 Dnr VN 000018/2019 - 900 

Anmälda 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 2019-11-01 - 2019-11-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12 av 14 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000196/2019 - 700 

Sida 

13 av 14 

Väckt ärende angående Bjärehemmet - Fullständig uppföljning 
på kostnader samt korrekt konsekvensbeskrivning 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett nytt ärende angående en fullständig uppföljning 
på kostnader samt korrekt konsekvensbeskrivning avseende nedläggningen 
av Bjärehemmet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS l<OMMUN 
Vård- och omsorgsniirnndon 

~ -01- 2 1 
0:t;:;zf1·Q~~'i ....................................... 

Yrkande avseende en fullständig uppföljning på kostnader och nu konstaterade konsekvenser som 
inte var med i underlaget från dåvarande enhetschef på 3-4an, Bjärehemmet i V Karup. 

Vi står nu med ett "nästan facit" i hand när det gäller den förtida flytten från 3-4an. Tyvärr fick 
flytten konsekvenser. Den tänkta besparingen på exv hyran uteblir, flera kommuninvånare har 
upplevt onödigt lidande då de fick stå tillbaka för personer som redan hade särskilt boende ordnat! 

Att de 8-9 personer som redan hade bostad ordnad på 3-4an i V Karup gick före ett antal andra 
personer med beviljat beslut på särskilt boende, trotsar allt förnuft. De boende på 3-4an var lovade 
att flytta in tillsammans på Haga Park, därtill tillsammans med sin bekanta personalgrupp. Istället 
skingrades dom på olika avdelningar, tom olika boende, liksom personalen. Det är allt ett märkligt 
sätt att visa sin personal hur uppskattad den är 

Som ledamöter i en facknämnd anser vi att det är av mycket stor vikt 
* att tid finnes för uppföljande frågor vid informationspunkter, 
*att korrekta och kompletta upplysningar lämnas till samtliga ledamöter på mötena och 
*att beslut tas i rätt forum och sammanhang. 
De1ma förtida flytt är ett exempel på hur det inte får gå till! 
Vi vill se : 
*en fullständig uppföljning på kostnader (inkl extrakostnader för exv vistelse i N Vram för 
personer som placerats där i stället för på plats på särskilt boende) 
* en korrekt konsekvensbeskrivning med alla konsekvenser 

För bjärepartiet 

Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 
Mariam1e Mjöberg Eriksson 



in:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Dnr VN 000022/2020 - 700 

Väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost 
i ordinärt boende 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på sammanträdet angående matlådor 
för dem som äter specialkost i ordinärt boende. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

14av14 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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